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" In jouw tas, Sander zitten 

alleen maar mooie herinneringen " 

We denken met liefde aan 

Sander zum Grotenhoff 
vriend van Daniëlle Kole 

geboren in Deurningen 
11 - 06 - 1975 

overleden te Deurningen 
22 - 03 - 2003 

Als zo abrupt een einde komt aan het leven van zo'n hartelijke, zorgzame 
vriend, zoon en broer, dan weten we niet waar we het zoeken moeten. 
Sander, 27 jaar, was vrachtwagenchauffeur met hart en ziel.'s Maandags ging 
hij van huis, Europa door, elke avond even bellen met Daniëlle, waar hij zat en 
hoe ze het maakte en dan vrijdagsavonds weer terug. Gezellig in het nieuwe 
huis, waar hij zijn geluk met Daniëlle niet op kon. Want zij ging hem boven 
alles. Wat waren ze met elkaar trots op hun nieuwe huis. Sander genoot ook van 

de weekenden omdat hij dan zijn kameraden trof. met wie hij een hele hechte 
club in Deurningen vormde. Op zondag vond je hem bij de voetbal. FC4 van 
DSVD was zijn roemruchte elftal. Sander was een man, die vaak zo'n verhaal 
had, en dan graag een ander wilde "jennen", maar o wat had hij een klein hart 
als het erop aankwam. Hij was erg gesteld op kinderen en zijn neefjes en 
nichtjes waren stapelgek op hem. Terwijl het voorjaar leek aan te breken, 
en de motor weer voor de dag was gehaald, ging Sander nog even naar zijn 
vertrouwde werk op zaterdagmiddag. Daarna kwam hij bij een ongeluk 
"off the rood" terecht. Noodstop. Zijn leven stopte ........ " .. "" .. . 
Diep verdriet, vele vragen. 

"Wij waren zo gelukkig, we hielden zoveel van elkaar. 
Ik kan het niet begrijpen, dat ik zonder jou verder moet. 

SANDER, jij hebt voor altijd een plek in mijn hart." 
Je allerliefste Daan 

Bedankt allemaal voor al uw medeleven en steun. We zullen dit de komende 
tijd nog hard nodig hebben. Daniëlle 

Fam. zum Grotenhoff 
Fam. Kole 


