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Annie Spilleman - Asbroek 

weduwe van Jan Spilleman 

Annie is geboren op 5 september 1933 in Lonneker 
en aan de Sluitersveldweg 155 te Boekelo opge
groeid. Ze kwam uit een gezin van 10 kinderen, 
5 jongens en 5 meisjes. Ze is al vroeg gaan werken 
in een textielfabriek. Op haar 17e heeft ze Jan 
leren kennen en na een lange verkering zijn ze in 
1957 voor de wet getrouwd en 2 jaar later voor de 
kerk. Ze gingen wonen in Rekken naast Jan zijn 
ouders aan de Panovenweg. Daar zijn 3 kinderen 
geboren, Gerard, Ingrid en Johny. 
Hier hebben ze veel meegemaakt, Jan werd ziek 
en Annie kreeg de eerste verschijnselen van haar 
spierziekte. In 1984 zijn ze van het buitenge
bied naar het dorp verhuisd en naast Ingrid gaan 
wonen. Dit vond ze geweldig, ze had veel con
tact met leeftijdsgenoten. Ze ging rummikuppen, 
koersballen en werd lid van de KPO. 
Langzamerhand werd het met haar gezond
heid minder en de fiets werd ingeruild voor de 
scootmobiel. Later werd ze gebracht en gehaald 
om toch maar te kunnen blijven rummikuppen. 

In die jaren is zij vijfmaal oma geworden, van 
3 kleindochters Sarina, Nienke en Marieke en 
2 kleinzoons Robin en Gijs, waarop zij tot het 
eind toe trots was. 

Na een langzame achteruitgang hebben ze in 
november 2008 besloten om naar De Meergaarden 
te verhuizen. Ze ging er al 2 dagen per week naar 
toe voor dagzorg en toen werd het definitief. Ze 
hebben hier een klein jaar met zijn tweeën met 
veel plezier gewoond. 
Jan deed alles voor haar en toen hij in oktober 
2009 stierf had zij het daar erg moeilijk mee. 
Daarna werd en ging het erg moeizaam, zo alleen. 
Zij kon op het laatst eigenlijk niets meer zelf, ze 
werd afhankelijk van haar kinderen en het perso
neel van De Meergaarden, daar had ze veel moeite 
mee. Zij keek erg uit na haar 80e verjaardag en de 
geboorte van haar eerste achterkleinkind, Sem. 
Na dit allemaal te hebben meegemaakt ging 
het snel bergafwaarts en vond ze het wel goed 
geweest. 

Uiteindelijk is ze na een liefdevolle verzorging in 
het bijzijn van haar kinderen rustig overleden. 
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