
Veel fijne herinneringen 
Verzachten onze smart 

Voorgoed wc ons m1dden 
Maar altiJd in ons hart 

In liefdevolle hermnenng aan 

Toon Damink 

Toon werd geboren m losser op 20 juni 1928. Hij is 
overleden op 2 jur' 1999 in Oldenzaal. 

Toon was de jongste van vier broers. H11 was het 
zorgenkindje van het gez1n; ondanks het vele z,ek ZIJn, 
was hij een tevreden en gelukkig mens. 

Na het overlijden van de vader en moeder van Toon, 
hebben Toon' s broer Herman en z,jn vrouw Mane, de 
zorg voor Toon op zich genomen. Op een bewonde
renswaardige wijze heboen Zij vele Jaren voor loon 
gezorgd. Na het overlijden van Toon s broer heeft 
Mane deze taak alleen voortgezet. 

Vlak na de oorlog is Toon gaan werken; als manusje 
van alles b1j Gelderman. Daar heeft hij zijn kameraad 
Thomas leren kennen. Samen hebben ze vele wan
delingen met de hond door Oldenzaal gemaakt. 

Tot ZIJn pens1orering ~leeft Toon gewerkt b1j de Scha
kel. Werkzaamheden die Toon leuk vond. voerde hij 

pliChtsgetrouw en met plez,er uit. Toon was een 
gezelligheidsmens. In Oldenzaa was hiJ een gez,ene 
man. HiJ liep veel m de stad. onderweg had h1j de 
nodige koffiehuizen waar hij ZIJn vertier zocht Toon 
was een stille gen1eter, aan zijn twinkelende oogjes 
kon je zien dat hij plez1er had. 

Hij hield van tuinieren, Hollandse muziek, een halve 
haan en op zijn lijd een borreltje. De afgelopen v1er 
Jaren heelt Toon gewoond op WzC de Hunenborgh. 

Toon was op de Hunenborgh een markante persoon
lijkheid. z,,n gezondheidsklachten vroegen de nod1ge 
zorg. Ondanks zijn z1ekte genoot h1j van de kle1ne 
dingen van het leven. Hoogtepunt was de reis naar 
Gran Canaria vorig jaar. 

De toestand van Toon verslechterde de laatste we
ken Zienderogen. Een week voordat Toon opgeno
men werd ''~ het ztekenhuis, heelt hij 1ntens afscheid 
genomen van zijn broer Ben. 

Toon, Je was een fiJn mens. 
Een Goede Reis. 

Voor uw belangstelling en uw medeleven bedanken 
wij u hartelijk. 

Famil:e Dam1nk 
Bewoners en medewerkers WzC de Hunenborgh 


