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In dankbare hennnenng aan 

Annie Schuurman-Legebeke 

Annie werd 77 iaar geleden aan de Strenkhaars
weg in Lemelerveld geboren. Ze kwam uit een 
gezin met 12 kinderen en woonden op een boer
denj. Het was een tlJd van aanpakken: piepers 
jassen, bonnen doppen en groenten wecken. 
Behalve helpen op de boerdeni werkte ze ook 
nog in betrekking. 

Op 24 oktober 1956 trouwde ze met haar buur
jongen Jans Schuurman en verhuisden ze naar 
Losser. Uit het huwefi1k werden vier kinderen 
geboren en oma was trots op haar 11 kleinkin
deren. 

In 1958 gingen ze van een bovenwoning aan de 
Enschedestraat naar een eengezinswoning aan 
de Buizerdstraat. Daar hebben pa en ma met 
veel plezier met hun gezin gewoond. 

Goede hennnenngen zijn er aan bezoekjes en 
feesten bij familie en vrienden. Ook werd er 
gekampeerd bij de "Vllsterse meerties" en biJ 
camping Madrid. Legendarisch z11n de " lange" 
fietstochten. die door pa en ma meer werden 
gewaardeerd dan door de kinderen maar ze kre-

gen alt11d wel een iJsje. Deze vakanties werden 
afgesloten met patat, halve haan. appelmoes en 
als toetie een sorbet. Dat was 1n die tlJd een hele 
traktatie. 

Toen haar man en onze vader in 1980 overleed 
kon ze daar maar moeiliJk mee omgaan. Dit 
heeft de rest van haar leven beinvloed. Ze vond 
afleiding 1n het zangkoor. bij de gym, de KPO, 
zwemmen b11 de Bardel, het maken van 3D
schilden1t1es. haar hond Sepp1e en bezoekjes 
van kinderen, kle1nk1nderen en bekenden. Ook 
haalde ze op latere leeftijd haar n1bewiJS, wat 
een hele prestatie was. Jarenlang was ze vri1wd
ligster bij de dagopvang aan de Denekamper
dijk. 

In 1989 vemu1sde ze naar een seniorenwoning 
aan de Mozar1straat Gele1defl1k aan nam haar 
gezondheid af. In 2008 ging ze naar verpleeg· 
huis Oldenhove. Daar heeft ze ondanks alle 
goede zorgen van het verzorgend personeel en 
vnjwllligers nooit kunnen wennen. Op 4 mei 
2009 1s ze in het b11z1jn van haar familie rustig 
ingeslapen. 

Namens kinderen en kleinkinderen bedankt voor 
uw belangstelling en medeleven. 


