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Annie was de oudste in het gezin Kragtwijk, zij had nog 
6 zussen en 3 broers. 
Dit had tot gevolg dat zij al jong de handen uit de mouwen 
moest steken na de lagere school en de huishoudschool. 
Dit ging Annie goed af. ~ij had veel energie en wist, goed 
omgaande met draad en naald, een goede bijdrage te 
geven in het grote gezin. 
De goede verhouding met draad en naald heeft zij haar 
verdere leven behouden bij het maken van eigen kleding, 
smaakvol en elegant. 
Op het nieuwjaarsbal 1951 ontmoette zij Cor met wie zij 
op 5 september 1956 in het huwelijk trad. 
Samen trokken zij naar Drenthe waar Cor een kwekerij bij 
Erica bezat. 

In den beginne knaagde wel eens heimwee aan haar, 
maar wonende aan de Tuinderslaan met goede buren, 
haar meewerken in drukke tijden op de tuin en een 
groeiend gezin en de sociale contacten te Erica hielpen 
haar hier doorheen. Het bleef toch altijd een heel ritje naar 
het Westen (en vice versa). 
Annie kreeg op de Tuinderslaan twee dochters en drie 
zonen, waarvan één maar 9 maanden mocht worden. 
In 1973 ging Annie werken bij de gezinsverzorging, wat zij 
15 jaar met veel plezier heeft gedaan. 
In 1976 verhuisde het gezin naar het huidige adres. Annie 
woonde daar fijn , deed mee met de zonnebloem, mocht 
graag een zieke bezoeken, gymnastieken, en zag daar 
ook haar kinderen de deur uitvliegen op weg naar een 
eigen leven. 
Dat eigen leven van de kinderen heeft geleid tot 4 nieuwe 
gezinnen. Annie is 11 maal oma geworden, een oma die 
gezien werd als een meelevende kameraad. Oma genoot 
intens van hun allen. 
Annie genoot van het leven, haar bloemen en de natuur. 
Helaas maakte een slepende ziekte, die niet te stoppen 
was ondanks haar felle verzet, een einde aan het leven 
van een lieve zorgzame vrouw, moeder en oma. In onze 
gedachte leeftAnnie door zoals toen zij alles nog kon. 

C. Warmerdam, 
kinderen en kleinkinderen. 


