
Leo Bernard Heskamp 

Leo is geboren op 13 november 1925 in Epe 
Duitsland met de Nederlandse nationaliteit. Na 
zijn jeugd en schooi kwam hij naar Nederland 
om te dienen in het leger, daarna kwam hij te 
werken in De Lutte als boerenknecht. Al snel 
zag de plaatselijke smid dat hij meer talent had 
met smidswerk. Hij volgde hier de opleiding 
tot smid/monteur. 

Midden jaren vijftig is hij overgestapt naar 
bandenfabrikant Vredestein , hier werkte hij als 
monteur in drie ploegendiensten tot aan zijn 
V.U.T. gerechtigde leeftijd van 57 jaar. Na een 
periode van hard werken kon hij het rustiger 
aan doen. Thuis in de moestuin en in de schuur 
meubels maken etc. Hieraan heeft hij veel 
voldoening gehad. 

Hij leerde begin 50er jaren Annie kennen 
waarmee hij op 23 oktober 1954 is getrouwd. 
Zij kregen drie kinderen Jan, Leo en Gerald. 

Na hun trouwen woonden ze op het ouders 
huis van Annie op de Essen te Oldenzaal , 
maar toen daar in 1977 een nieuwbouwwijk 
verrees verhuisden ze met de kinderen naar 
Rossum . Hij heeft samen met Annie hier 
gewoond tot 2003. Van daaruit zijn ze 
verhuisd naar St. Maartenstede te Losser. 

Een breuk is in zijn leven gekomen toen Jan 
oktober 1993 kwam te overlijden. Dit heeft hij 
nooit kunnen verwerken. Leo is overleden op 
8 mei 2006 om 18.30 uur te Losser. 

Hij was altijd vrolijk , bet1ulpzaam en geen werk 
was hem te groot. Hard werken was voor 
hem nooit een probleem en bij hem was 
afspraak is afspraak, ook al dachten de drie 
kinderen daar wel eens anders over. Trots 
was hij op zijn kinderen en kleinkinderen 
waarmee hij veel plezier heeft beleefd . 

Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw 
medeleven na het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader en opa. 

Annie Heskamp - Davina 
kinderen en kleinkinderen 


