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Zijn leven speelde zich af in de kring 
van zijn gezin, werk, familie 

en kennissen. 
Het was een welbesteed leven. 

Hij werd geboren in een groot gezin in 
Beuningen. Midden in de oorlog trouwde 
hij met moeder en ze gingen in Losser 
wonen, waar hij ruim 60 jaar als molenaar 
werkte. 
Wie kende hem niet in Losser! Een zeer 
bekend figuur in zijn overall en pet. 
Hij genoot van de kleine dingen rondom 
zijn werk en gezin. 
Het was een leven van hard werken. 
Duizenden zakken meel heeft hij ver
sjouwd. En altijd met een glimlach en een 
grap voor iedereen. 
Zijn uitspraken, waarvan "doo mar 

gewoon, dan doo-j al gek genog" zullen 
wij in ere houden. 
Zijn grootste hobby was zijn tuin, die 
moest er altijd perfect uiztien. Het was 
een lust voor het oog. 's Morgens vóór 6 
uur en in de weekenden kon hij daar uren 
zitten en genieten. 
Hij was een man, die niet afhankelijk 
wilde zijn. Na het overlijden van moeder 
in 1987 bleef hij alleen wonen. Blij als er 
iemand een avond kwam kaarten of een 
praatje maken, maar hij was ook heel 
tevreden als hij alleen was. 
Hij werkte tot zijn 84•. jaar. Daarna ging 
het door ziekte niet meer, maar hij bleef 
wel op zijn eigen stekkie wonen en wist 
zich goed te redden. 
De laatste jaren heeft hij in St. Maarten
stede gewoond. Van de vrolijke, opge
wekte papa en opa, zoals wij hem ken
den, werd hij een ingetogen man. 
Hij is 91 jaar geworden. Zijn lichaam was 
op. 
Wij, als kinderen en kleinkinderen zullen 
hem missen, maar het is goed zo. 

Onze oprechte dank voor uw belangstel
ling en medeleven na het overlijden van 
onze vader en opa. 


