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}Innie 1(uipers-Jreiáemann 

Geboren op 29 december 1936 
Overleden op 4 januari 2014 

Annie is geboren in Overdinkel als vijfde uit een gezin van 
zeven kinderen. Ze heeft een gelukkige en onbezorgde jeugd 
gehad . 

Toen ze veertien jaar werd moest ze gaan werken in de textiel 
bij Schuttersveld . Dit betekende 's morgens hollen met een 
beschuit in de hand om de bus van 4.15 uur te halen naar 
Enschede. Ze kon niet wennen aan dit vroege tijdstip. De 
morgenploeg vond ze maar niets. 

Annie leerde in 1957 Johan kennen tijdens een dansavond 
bij de 'Vereniging' in Losser. Ze kregen verkering en zes jaar 
later, op 11 mei 1963, zijn ze getrouwd. Ze gingen wonen aan 
de Gildehauserweg. 

Snel daarna konden ze grond kopen aan de Hannekerveldweg 
en zijn ze begonnen te bouwen. Annie was erg trots op hun 
huis en de heerlijke tuin . Ze kon hier ontzettend van genieten . 
Dit is ook het huis geweest waar haar twee dochters, Karin 
en Monique, zijn opgegroeid . 

Annie bleef thuis om voor de kinderen te zorgen en nam 
de huishouding voor haar rekening . Als zij thuis kwamen uit 
school dan was ze er altijd voor hen. 

Ze hield erg van de natuur en ze heeft met Johan dan ook 
heel veel kilometers door de bossen gefietst om wild te 
bekijken en te genieten van de omgeving . 

De geboorte van haar vijf kleinkinderen , haar oogappels 
zoals ze zelf zei , gaven haar leven heel veel glans. 

Als familie gingen we met z'n allen één keer per jaar een 
weekendje weg. Annie kon hier naar uitzien en genoot hier erg 
van . Samen dingen ondernemen , zwemmen en lekker eten. 
Maar vooral het samen zijn met haar kleinkinderen gaven 
haar veel vreugde. Ze zag altijd de leuke en ondeugende 
dingen van hen . 

De laatste vijf jaar nam haar gezondheid af maar nooit 
klaagde ze. Altijd was ze opgewekt. Ze was blij dat ze 11 
mei 2013 nog haalde want toen waren Annie en Johan 50 
jaar getrouwd. 

De laatste weken ging ze snel achteruit. Tot afgelopen 
zaterdag het niet meer ging. We hebben mooi afscheid van 
haar kunnen nemen. Zwaaiend ging ze van ons weg . Annie, 
het is goed zo ... 

Het heeft ons bijzonder goed gedaan dat u, samen met ons, 
afscheid hebt willen nemen van Annie . 
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