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nne groeide op als 7de in de rij van 10 kinderen. Haar leven 
begon in Borculo, waar ze tot haar achtste jaar woonde. Ze was 
graag op zichzelf. rustig en onopvallend in dit grote gezin. Ook 
aan veel speelgoed had ze geen behoefte. Zo speelde ze moe
dertje met een stuk hout als pop. De echte pop die ze kreeg kon 
daar niet tegen op. De rest van haar jeugd heeft ze doorgebracht 
in Glanerbrug. Hier werd haar leven actiever. Ze ging naar gym
nastiek en zat in haar vrije tijd bij de gidsen. Later heeft ze veel 
plezier beleefd als leidster van de welpen. Ook ging ze samen 
met Coby op vakantie naar Zwitserland en werd er met Hemel
vaartsdag gefietst. Haar leven lang is ze bang geweest voor 
water. Dit is logisch als je met schoolzwemmen bijna verdrinkt. 
Na haar schooltijd werkte ze op kantoor bij de Glacon in Gla
nerbrug. Tijdens een dropping van de jongeren sociëteit leerde 
ze, haar grote liefde, Gerard kennen. Kort daarna moest Gerard 
in militaire dienst. Er gingen wekelijks verschillende liefdesbrie
ven over en weer. Deze liefde bloeide steeds verder op, waarna 
ze op 10 november 1972 in het huwelijksbootje stapten en in 
Enschede gingen wonen. Na lang wachten en hopen werd hun 
liefde beloond mei dochter, Sandra. Ondanks dat de tijden niet 
altijd even makkelijk waren, groe~ Sandra op in een liefdevolle 
omgeving. Tine heeft veel tijd alleen met Sandra doorgebracht, 
omdat Gerard door de week veel van huis was voor zijn werk als 
vrachtwagenchauffeur. Hierdoor is een sterke moeder-dochter 
band ontstaan. Als in 1999 Gerard overlijdt, breekt voor haar een 
moeilijke verdrietige tijd aan. Veel dingen die Gerard altijd regelde 
moet ze nu zelf doen en dat is niet altijd even makkeliJk. Om de 
herinnering aan Gerard nog levendiger te houden maakt ze met 
Corrie een bootreis over de Rijn, langs plaatsen waar ze met 
hem geweest is. Het jaar daarna durft ze het zelfs aan om een 
alleenstaanden reis te maken en hiervan heeft ze erg genoten. 

Ze ruilt de woning, waar ze met Gerard en Sandra heeft ge
woond, in voor een ruime flat op de Stroinkslanden en wilde 
hiermee echt een nieuwe start maken. Maar hiervoor kreeg ze 
helaas de kans niet. Ze kreeg een herseninfarct, waarna ze een 
haH jaar lang moest revalideren op het Roessingh. Toen keerde 
ze terug naar het huisje dat voor haar nog steeds als nieuw 
was. Het bleef moeilijk om zich alleen staande te houden. Om 
wat meer onder de mensen te komen en waar nodig hulp bin· 
nen handbereik te hebben is ze verhuisd naar een aanleunwo
ning op het Achtervoort. Hier maakt Rummikubben plaats voor 
sjoelen. En dat speelde ze met al haar kracht. Regelmatig vlo· 
gen sjoelstenen door de kamer. De teleurstellingen blijven zich 
opstapelen. Ze breekt haar enkel en komt, aanvankelijk om te 
revalideren, op de 'Oldenhove" in Losser terecht. De structuur die 
het verblijf op de afdeling met zich meebrengt doet haar goed. 
Maar ook dit duurt niet lang. Tot ons grote verdriet moet nne nu 
ook geestelijk veel inleveren en biedt de geboden structuur haar 
niet meer de nodige houvast en rust. De overplaatsing naar een 
afdeling met een intensievere zorg is onvermijdelijk, maar 'hier 
doen ze wel leuke dingen met je'. Ook kan ze nog genieten van 
de uitjes naar bijvoorbeeld de carnavalsoptocht in Losser waarna 
ze samen met Marcel en Sandra een biertje ging drinken in het 
muziekgebouw van Excelsior. Ze genoot erg van de muziek die 
Excelsior maakt op de verschillende concerten. En nog meer van 
het afscheidsconcert van haar favoriete band BZN waar ze met 
Sandra naar toe is geweest. Langzaamaan wordt het maken van 
contact met haar steeds moeilijker en blijft het gissen naar wat er 
echt in haar omgaat. Ondanks alles heeft ze vorig jaar nog ECHT 
kunnen genieten van de bruiloft van Sandra en Marcel, want uit 
zichzelf zei ze op de vraag hoe ze er uit zagen en hoe het feest 
was: HEEL MOOI, HEEL MOOI. 

Bedankt voor uw belangstelling, vriendschap en steun die wij 
mochten ontvangen. 

Sandra en Marcel 
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