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Met veel liefde en dankbaarheid denken wij terug aan 

Annie Nieuwenhuis-Caré 

echtgenote van Albert Nieuwenhuis 

In augustus van dit jaar zouden ze vijftigjaar getrouwd 
zijn. Maar het was alsof ze het einde zelf voelde aan
komen. "Dat haal ik niet meer'', zei ze toen ze vier 
weken geleden in het .áekenhuis werd opgenomen. 
A fgclopen zondag kwam er een einde aan haar lijdens
weg. Haar leven werd voor een belangrijk deel door 
ziekte bepaald. Maar op bewonderenswaard ige wijze 
wist ze .á ch door de tegenslagen heen te slaan. 

Ze werd geboren op 23 maart 1930 en overleed op 
19 juni 2005. Als oudste dochter van fi etsenmaker 
Caré uit Hasselo heeft ze pa leren kennen. In de ver
keringstijd heeft ze met pa genoten van de uitstapjes 
op de motor. Samen hebben ze het huis gebouwd aan 
de Reininksweg, waar na het trouwen de kinderen 
zijn geboren. Na circa twintig jaar is het ge.án naar 
de Beldhuismolenweg, tegenover Eureka verhuisd. 
"De huuskes" waren haar levenswerk. Letterl ijk en 
figuurlijk zelf van de grond af opgebouwd samen met 
pa met hun eigen handen. Niets ontging haar als ze met 
spiedende ogen over het park liep. "Ze hebt de steulkes 
nog boet'n stoan:· Toen zij het een aantal jaren geleden 
rustiger aan gingen doen, had ze zichtbaar moeite om 
het los te laten. "Woar is ma?" "Oh, ze is in't bos". 

Annie. ons ma, was altijd in de weer. Altijd op .wek 
naar koopjes. Op de fiets naar Oldenzaal. naar de 
markt. Je kon zien dat ze het fietsen me\ de paplepel 
ingegoten had gekregen. Ze ging vroeger gerust twee 
keer op een dag op pad om boodschappen te doen. De 
markt was haar lust en haar leven. Lapjes kopen en 
daama achter de naaimachine. De hele fami lie werd 
in haar eigen gemaakte kleren gestoken. Trots was ze 
op haar diploma costumière. Ze hield van kletsen. Als 
L.e eenmaal op de praatstoel zat dan was er geen speld 
tussen te krijgen. Wel was het jammer dat ze steeds 
moeilijker verstaanbaar was voor buitenstaanders. 
Ze had altijd de radio aanstaan. Nederlandstal ige 
muziek en schlagers waren haar favoriet. En onder
tussen liep ze maar door het huis te poetsen en op 
te ruimen. 
Het leven is soms hard voor haar geweest. Haar ziekte, 
het overl ijden van Cisco zes jaar geleden. Maar ze 
was een doon:etter. Opgeven kende ze niet. Maar haar 
laatste gevecht kon ze niet meer winnen. 

"Ma, we zullen je missen''. Net zoals j ij de afgelopen 
weken in het ziekenhuis elke keer bij het afscheid 
tegen ons zei, zeggen wij nu tegen jou: "bedankt en 
goeie reis'·. 

Wij danken u voor uw medeleven en de getoonde 
belangstelling. 

Albert Nieuwenhuis, 
kinderen en kleinkinderen. 


