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Cor kw<rn uit een 'atbeidersgezin' met één jongere broer. Zijn vader 
was havenarbeider. Hij heeft ze allemaal ove!leefd Ondanks 
onbeg~ vantlnis wide pa meer: h4 w~studeren. Deoollog heeft 
bijna een woeg>Uj(lig emd aan hem en ZlJll êlllbobeS willen maken: 
tewerllgesteld door de Duitsers ontsnapt weer opgepakt en 
daardocr 1nversdlile00e karlJElO ~· Mssdllenhactle 
h11 uit die ervanngen ziJn ongelofeh1ke veerklachl. 

Na deoollog werilen én studeren 'IOOr zijnd ploma's mde alaldlM'611. 
Daarna ging hij door in het sociaal maatschappelijk werk. Na een 
acrital ITOOe jaren bij 'Don Bosoo' en nadat hij Els had veroverd kon 
h1J een goede baan m Oldenzaal krijgen. als groepsleider / 
handenarbeidleraar op de toenmalige 'Levensschool' in de 
Steenstraat Later iS dat 'f001'1ingscentrum 'de Meef aan de Titus 
Brandsmaslraat geworden, doe naast werkende JOOQeren met 
leerplicht ook dagopvang VOO< geestelijk gehandicapten had; 
iets wat pa geweldig vond. 

Met Els zou hij volgend jaar 50 jaar getrouwd z11n geweest 
Na 61aar huwelijk kw<rner een zoon. Sander. Metnny kreeg Sander 
\'16' kinderen waar Cor stapel op was 

Na zi1n veMoegd pensioen heeft hij ZICh eigenl1Jk geen rooment 
verveeld. Hij fietste veel, kende biJOa alle fietspaadies m de wijde 
Oll'ge'lllQ 

H1J was een groot bewonderaar van oude kerken en historische 
panden. Door de enonne hoeveelhed boeken die hij onder andere 
daëwler versbX! wlSI hij veel owr ëlChite::luur engeschiedens en 
VOOlëll W!el CNef de geschiedenis van Odenzaal. 

T v.'8115 r.raten iS hem l100lt gelukt maa-OOenzaal had 1'111111 zn hart 
gesloten Zeker de Plechelmus waar hij als vriJwdhger talloze 
rondleidl11Q811 heeft rrogen ~OlgeO 

Hij was lid van alle~ei clubjes; Kegelen was lang een van zijn grote 
hobby's die hij met z'n vnendenkring beoefende, maar ook bridgen 
deed hij graag. Met het 'Studiekring' clubje van binnen de 
ouderenbond hebben ze zelfs een prijs in Straatsburg gewonnen 

De suikerziekte maakte fietsen steeds moe ijker en later 
orvrogeli;k. Ook hetslechlere ZJen docJ de diabetes was een doom 
111 het oog van pa. Doorzetter als hit was heeft hij bijna IOt het laatst 
met behulp van een loep boeken gelezen 

Ongeveer twee weken geleden is hij in de gang gevallen. 
"Ik was duizelig' zei hij Samen met ma wist hij toch weer 
overeind te komen en pas de volgende dag 'oOl1d hij het nodig om de 
doi<ter te bellen Want op 'de dokter" had pa het niet zo 

In •Geresa• wen:! pa bcj2llndergoed opgevangen Dlnsd8'Jrrorgen IS 

hij bjdens hel wassen ineens weggezakl Voordat Els bij hem was 
is h~ klch nog plolsef ng. l/hJg en vredig geslOMn. Rustig zonder 
ophef zo heb je geleefd zo ben te gestaven. We zullen ie missen. 
maar in onze herinnering zal blijven wat je voor ons gedaan en 
betekend hebt. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van Cor 
zeggen wij u hierbij onze hartelijke dank. 

8s 
Sander en TllUS. 

Suzan. Addie Renée en Nil<ki. 


