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Annemieke Manders overleden 

  

Levensgenieter, knuffelkont, familie mens, muziek, wijntje, schatteboutje, speciaal, lief, bijzonder, vakanties, zwemmen, sigaretje, 

vrolijke noot, spontaan, Hmm wel lekker, feestnummer, worstenbroodje, gangmaker, ONS MIEK 

 

Zo staat op de overlijdenskaart van Annemieke Manders. 

Gezellig mens en mooie lach kun je zo toevoegen.  

Het ging met Annemieke de laatste maanden niet zo goed. De vreselijke ziekte 

dementie in combinatie met haar beperking eisten hun tol. Op 31 maart, op 56-jarige 

leeftijd, overleed Annemieke. Ook bij KansPlus hebben wij haar leren kennen als een 

vrolijke vrouw, een lieve meid met haar mooie lach en altijd wel in voor een feestje. 

Op dinsdag 6 april wordt in besloten kring afscheid genomen van Annemieke. Als je 

wilt mag je op die dag een kaarsje aansteken zodat we toch stil kunnen staan bij het 

afscheid van Annemieke. 

 

Wij wensen Toon en Jo, Lejan en Peggy, Jolanda en Bert, André en haar neefjes en nichtjes sterkte in deze moeilijke tijd. 

Afscheid nemen van een zo bijzonder iemand in je leven is moeilijk. Moge de leuke en fijne herinneringen aan Annemieke 

iedereen de kracht geven om dit verlies een mooi plaatsje te geven.  

 

Opgeven fietsactiviteit 

 

Een nieuwe activiteit in een nieuwe tijd. 

De opgave voor de fietstocht loopt heel goed. In totaal hebben zich al meer dan 20 koppels aangemeld. Je kunt je nog steeds 

opgeven voor de fietstocht. Heb je geen fiets of begeleider dan zorgen wij daarvoor. Ook kunnen we zorgen voor een duo-fiets of 

een rolstoelfiets. 

 

Eind april of begin mei willen we deze fietstocht organiseren met uiteraard een lekkere brunch onderweg. Dus was je het vergeten 

en wil je toch nog meedoen dan kan dat nog. Deelname is gratis. 

Geef dit dan snel door via: kansplusgemert@hotmail.com.  

Geef daarbij aan je naam en of je in bezit bent van een eigen fiets met eventueel begeleider. 

 
 

 


