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In dankbare herinnering aan 

Annie Eertman - Oude Nijeweme 

echtgenote van Frans Eertman 

Zij werd geboren te Losser op 28 april 1932 en overleed gesterkt door het H. Sacrament 
der Zieken op 6 augustus 2009. Op 11 augustus werd zij begraven op het kerkhof van 
de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Annie was een bijzondere vrouw, gedreven in alles wat ze deed. Maar ook volop 
genietend van het leven, hoewel het soms ook minder ging. In 1957 trouwde ze 
met Frans. Samen hadden ze een mooi huis gebouwd aan de Bögelscamplaan in 
Denekamp. Daar kregen ze 4 kinderen die Annie samen met Frans liefdevol opvoedde. 
In 2007 vierden ze hun 50-jarig huwelijks feest samen met kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden. 
Ze ondernam veel, had talloze hobby's en was zeer creatief. Uit het niets creëerde 

ze haar kleding die ze met uiterste precisie in elkaar naaide. Mensen reageerden 
vol ongeloof dat ze die zelf gemaakt had. Ze wekte altijd de indruk of het niet veel 
voorstelde, maar dat was haar buitenkant, van binnen genoot ze met volle teugen van 
de aandacht die ze kreeg. Die kreeg ze ook voor haar schilderijen, die ze met zoveel 
creativiteit schilderde. 
Samen met Frans heeft ze jaren gebadmintond. Daar was ze zeer gedreven en fanatiek 
in, vele tegenstanders verslagen achterlatend. Na weer zo'n gewonnen partij volop 
nagenietend met haar medespelers, maar ook tegenstanders, van een drankje in de 
kantine. 
Fietsen was ook een grote hobby van haar, duizenden kilometers werden samen met 
Frans in het Twentse landschap maar ook in het Duitse achterland gemaakt. Ondertussen 
bloemen plukkend om die thuis in een kleurig geheel te schikken. Waar het eerst nog 
met pure spierkracht ging, waren het de laatste jaren de elektrische fietsen waarmee ze 
er op uit gingen. Zes weken geleden hadden ze nog nieuwe gekocht met het idee hier 
samen vele kilometers mee te maken. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. 

Wij danken jullie voor je oprechte belangstelling en medeleven die wij hebben mogen 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma. 

Frans, kinderen en kleinkinderen 




