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lknnit· i~ ~o:cbor~n te Den ekamp op een 
bouJcrl).l liJ w.1~ Je JOngste uit htct gezm nn 
7 ktndcrt·n, m.ur Iu) deed lieYer ,-oerb~llcn Jan 
mee te hdpt·n op Je bo.:rderij. 
Op zatcrd.lg gut~( htJ mer ZtJn rnat.:n I ie' er 'oei· 
ballen ' dt· lagere school "' hij no~ m dt.:nsr 
gt·wc.:st In 19711 IS Bt-llnte tn h.:t huwdi,ksbooltt' 
~e>r.lfH met :\IJncqc '•emcijn t 11 hun 
huwclt1k 7tJn ] J..mdtren gt·bon·n, 2 zoons en 
I doclllcr. 

I let \fit l bal bkc r 10 <i in .!Ut rl'fl. mt:t J e zonen '" 
htJ ook o p \netbal gtgaan, hiJ als tratnlr en dl: 
kindt rtn ,1;111 ht·l 'octbalkn. 13enrue was een hardt· 
wTrkt·r t·n '<>tH.I h et heerlijk om wat te doen. 
l'ctt·n 111 1990 longkanker btj hem w·a

gt·const:llt't'rd hn·ft hi1 geYochren om \'crdtr te 
g.tan, ondank~ ZIJn \H:rk bi1 \ 'ernay Europ:l, \V:Ur 
lu1 ook al in Wt'Jl.q w-a.' nnaf 1970. D:ur werd hoJ 
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ook gewa·ard.:crd. I ):unU:I>l stond Benni.: altt)d 
kl:ur ,·oor tcdert·t·n, ntll .tlktn yoor 7tpl kindc
rtn t·n flmtltc. lloJ \'unJ htt httrloJk om m de 
ktukcn te stun c·n tt kokkcr.Ut·n. lltj bktl Mll!d 
ztchzdi en n·r!trkhuJ >fond b<l\'l'n op ZIJn lijst. 
Htj !,'Illg op t'l'n m<>mcnr mtt k:uunts en tropt
sche n>gds kweken, Jat kon htJ goed 
gczicn Je prt)Zt:n dtt· hti g.:w • mncn heeft. 
\"oor een paar 1aar r.:rug kReg hiJ te horm Jat lu1 
omletdlllgen noJi~ h;hl \ uuf d.H moment was 
htj steeds minder gcwd tl· JUs. r ltj kwam aan de 
~uu rsrof en h,\d ,., ;ijn ~otdl' en slechte 
dagtn. \Is het moot \\u r wa' [,on JC hem 'oor 
h~t hui, 'tndt·n ot' biJ dt n.>~ds. 
HiJ had tw l't' klunkindert n w aH hiJ ZICh 
aan omhoog trok. :'\!u.r on het IJ..lr 20(18 werd lut 
,-aker ztek en opgenomen m het zttkenhui, 
Opge\en wddt· hiJ ntct Ju~ \·c:chten dtcd !ur. 
Op '\<) rnaart 2tHI9, htJ "oldt' nog ru<t gaan maar 
7tJn he haam \\ ild~ n~t·t mn r 

\'oor uw bujken \'an mcJck\'c:n na ht.l O\-crlijtlen 
Yan mijn litTt' man, onze 7orgzJJnt: Y~t<..kr schoon 
,·ader u 1 allerliefste opa wtlkn W I J u dan ken. 
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