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Annie werd geboren als de helft van een tweeling 
en groeide op in een hecht gezin van 8 kinderen in 
Losser. Met name met haar tweelingzus Lenie heeft 
ze altijd een speciale band gehad. Omdat ze goed met 
naald en draad overweg kon, ging ze na de oorlog 
werken in de confectie bij o.a. de Rami-Union. 

Tijdens een middagpartij bij café de Klomp leerde 
ze Joop kennen, die daar muziek maakte. In 1954 
trouwden ze en in 1955 werd eerst Jacobine geboren 
en 4 jaar later hun zoon Gijsbert. 
Het gezin werd uitgebreid metJean-Pierre en Alice en 
tot grote vreugde kwam er een 5-tal kleinkinderen bij . 
Ook de gebomte van haar twee achterkleinkinderen 
vervulde haar met trots. 
Ze ging graag op vakantie, samen met Joop en haar 
familie. Het maken van kleding bleef altijd haar 
passie, ze haalde zelfs het diploma van coupeuse, 
waardoor ze les mocht geven. Ze heeft vele 
karnavalprinsen gekleed, trouwjurken gemaakt en 
zorgde ervoor dat iedereen er altijd tiptop bijliep. 

In 2003 kreeg ze een grote klap: Na bijna 50 jaar 
huwelijk overleed zeer onverwacht haar grote liefde 
Joop. Dit was een hele moeilijke tijd voor haar want 
zoals ze zei: de lol is er vanaf. Toch lukte het haar, 
haar leven weer op te pakken, maar in 2009 ging haar 
geheugen steeds meer achteruit. Ze ging een aantal 
jaren met plezier zelfstandig naar de dagopvang, 
totdat ze in februari 20 l3 naar de Oelermars 
verhuisde. Het wennen hier kostte haar wel moeite 
maar ze nam daar deel aan vele activiteiten; we 
hebben nooit geweten dat ze zo mooi kon schilderen. 

Vanaf april 2015 ging ze ook lichamelijk achteruit en 
op dinsdag 7 juli is ze uiteindelijk rustig ingeslapen. 
We gunnen haar de rust die ze nu heeft gekregen 
en zijn dankbaar voor alle herinneringen die ze ons 
heeft gegeven . 

Dank dat u samen met ons afscheid van haar hebt 
willen nemen. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


