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Dankbare herinnering aan 

Annie van der Kolk-Wellen 

* 14-04-1928 t 01-07-2011 

Annie werd geboren te Erica in het gezin 
Wellen, als tweede van elf kinderen. Uit de 
verhalen over haar jeugd weten we dat het leven 
op de boerderij voor haar een fijne tijd was. Haar 
leven lang bleef ze belangstelling houden voor 
het werken in de tuin. 
Bij het voetbal ontmoette ze Theo van der Kolk 
Na 4 jaar verkering gaven ze elkaar op 7 Januan 
1954 hun jawoord. Ze woonden aan de 
Kerkweg, daar werden Anton, Harry, Theo en 
José geboren. ln 1966 verhuisden ze naar de 
Eendrachtstraat 84. 
Annie was een zorgzame vrouw en moeder. Ze 
was lid van het kerkkoor en jarenlang actief voor 
de parochie. 
Toen Theo in 1984 stopte met werken hebben ze 
nog ruim 20 jaar kunnen genieten van de vrije 
tijd die ze samen kregen. In deze periode namen 
ook de kleinkinderen een belangrijke plaats in. 
De truien die ze heeft gebreid voor haar 
kleinkinderen zijn niet te tellen. Ze heeft 
genoten van familiedagen en familieweeken-

den. Haar belangstelling ging uit naar sport, in 
het bijzonder voetbal en SC Erica. 
Ze was er trots op wanneer haar (klein)kinderen 
sportieve prestaties leverden en bleef tot het 
laatst toe belangstelling houden voor hun school 
en studies. 
In 2005 overleed Theo en moest ze alleen 
verder. In deze periode kreeg ook zij te maken 
met ziekte. 
Ondanks haar beperkingen bleefze genieten van 
het leven. Het was voor haar van groot belang 
zelfstandig te kunnen blijven functioneren in 
haar eigen vertrouwde omgeving. 
De laatste maanden in verpleeghuis "De Horst" 
waren niet gemakkelijk. Toch bleef ze ondanks 
haar kwetsbare gezondheid positief. Ze was 
dankbaar voor de zorg en aandacht van haar 
kinderen , kleinkinderen , familieleden en 
bekenden. 

Op l juli is ze vredig ingeslapen en op 6 juli 
hebben wij haar na de uitvaartdienst te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof in Erica. Moge zij 
rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
haar ziekte en na haar overlijden zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Familie van der Kolk 


