


Ter herinnering aan 
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Annie i~ geboren op 7 september 1919 als derde 
doehter in een gelin van zesuen kinderen. In dit grote 
gezm kreeg ze. als een van de oudsten, regelmatig de 
zorg voor de JOngsten. Op haar eigen manier hield ze 
die dan onder controle. Deze zorg en aandacht voor 
de familie heeft ze altijd gehouden. Jarenlang heeft 
ze voor Moeder gezorgd. 
Voor haar broers en lussen was ze 'ons Annie'. die 
altijd klaar stond. Ook de neven en nichten hadden 
altijd haar oprechte belangstelling. 
En later, hun klnderen, de kleinkinderen van haar 
broers en zussen. voor wie ze óók 'Tante Annie' was. 
Ze was graag btJ de famthe en ze hoorde er ook 
'gewoon' biJ 

Ook haar werk btJ 'Sneeuwwitje'. dat later de 
Tilburgse TextJel Retnigmg werd, deed ze met veel 
plezter en inzet. Daar was ze 'juffrouw Damen •. De 
wasserij was een belangrijk deel van haar leven, ze 
was altijd heel betrokken bij het wel en wee van de 
wasserij en van de mensen die daar werkten. Ook na 
haar pensionering is ze altijd met veel plezier daar 
blijven werken Pas toen het door haar ziekte echt 
niet meer ging stopte ze hiermee. De belangstelltng 

en steun die ze toen van hterutt nog steeds kreeg, 
waardeerde zij, en ook wij, als famtlte, heel erg. 

Annie genoot van het leven, had een ruime belang
stelling voor iedereen, en voor van alles. Ze reisde 
graag, deed graag spelletjes. Kaartte heel fanatiek 
met haar familie, en haar vnendtnnen. Ook voor een 
spelletje met de kinderen en klemkmderen van haar 
broers en zussen. was ze alujd in. Ze gingen graag bij 
'Tante Annie' spelen. Kleding rnaken was haar grote 
hobby. voor haarzelf, en voor ieder die hiervoor bij 
haar aanklopte. Ze had zoveel hobby's en interesses, 
teveel om allemaal op te noemen. 

Ook de laatste maanden, toen ze steeds meer dingen 
moest laten vanwege haar ztekte. bleef ze sterk en 
vol belangstelling en zorg voor de mensen om haar 
heen. Haar trots en haar kracht toonde ze ook toen. 
Het was steeds een plezier bij haar te zijn. Haar moed 
en opgewektheid waren btjzonder. 

Wij willen iedereen bedanken dte Annie tijdens haar 
ziekte heeft geholpen en gesteund heeft, in die, voor 
haar toeh, moeilijke tijd. Wij wensen dat U 'Ons 
Annie' in herinnering houdt als de krachtige vrouw 
die ze altijd was. 
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