
Zijn honden hebben voor ons ~etkt 
lijn ogen hebben ons gevolgd 
lijn hort heeft voor ons geklopt 

Alrijd tevreden, oll!Jd blij 
Alles wos goed 

Zo wos hij in het leven 
Zo zogen we hem graag 

Rust zocht lieve Po .•. 



Ter hennnenng aan 

Albertus Alouijsius Koehorst 

Albert Koehorst werd geboren op 14 september 1933 
in De Lutte. Hij <>11erteed op 1 februari 2015 

in verzorgingshuis St. Maartens-Stede te losser. 

Groot is het verdriet om het overlijden van onze fantas
tische vader, schoonvader en opa Albert Koehorst. 
Albert was de op twee na )Ongste urt een gezin van zes 
jongens en twee meisjes. HoJ groeide op on het Lutter
zand. Nadat de boerderij waarin ze woonden verwoest 
werd door brand, verhuisde het gezin noodgedwongen 
naar Beuningen. Zijn geboortegrond heeft altijd een 
speciale plek on zi1n hart gehouden. later keerde hij er 
regelmatig terug, om er samen met zijn gezin te wande· 
len. De dag werd dan vaak afgesloten met een drankje in 
Paviljoen 't lutterzand. 
Na zijn schooltij(! werkte Albert eerst als monteur bij 
Machinefabriek B&S en vervolgens boj Universiteit 
Twente. Ook werkte hoj on z11n 1ongere jaren als kelner 
bij De Vereniging in De Lutte. Hier ontmoette hij 
Marietje Schasfoort waarmee hij in 1965 trouwde en 
vier kinderen kreeg. Er volgde een gelukkig en liefdevol 
leven samen 
Albert was een echte familieman, hij hield van mensen 
om zich heen. Hij genoot zichtbaar van z11n gezin en 
hun vrienden die veelvuldig over de vloer kwamen om 
te spelen, of later een biertje kwamen drinken aan zijn 
eigen bar. Ook genoot hoj Morm van zijn kleinkinderen, 
doe hem veel vreugde brachten. 
Als grote hobby had Albert het verbouwen van groenten 

en het houden van dieren. Zo hield hij op z11n eigen 
stukje land kippen, konijnen en zelfs een tiJdJe een 
varken. 
Ook hield hij veel van kaarten. Op verjaardagen duurde 
het nooit lang of de speelkaarten kwamen op tafel en 
werd er met veel plezier uren lane gekruisjast 
Voetbal liep als een rode draad door zijn leven. In zijn 
Jeugd was hij zelf actief bij Voetbal Vereniging De Lutte. 
Volgens eigen zeggen was hij in die tijd de snelste rechts
buiten van De Lutte later verschoof zijn interesse naar 
het volgen van wedstrijden op telev1s1e. 
Na het bereiken van zijn pensioenleeftijd zou er tijd 
komen voor het genieten van de oude dag. Met Marietje 
had hij vele plannen gemaakt om er samen met de ca· 
ravan op uit te trekken. Helaas liep het anders en stond 
zijn oude dag vooral in het teken van de verzorsong van 
zijn lieve Marietje. Tot de laatste dag heeft hij haar met 
al zijn liefde en toewijding bijgestaan. 
Na het overlijden van Marietje in 1uni 2012 heeft Albert 
noa een tijdje op zichzelf gewoond. In januari 2014 
verhuisde naar verzorgingshuis De Mariahof on Olden
zaal. Toen er een kamer vrij kwam on verzorg1ngshu1s St. 
Maartens-Stede was de keus echter snel gemaakt en 
IS hlJ on juni 2014 teruggekomen naar zijn vertrouwde 
losser. Op 1 februari 2015 is hoj, met de kinderen aan 
lijn Zijde, tevreden ingeslapen We zullen hem nooit 
vergeten. 

Voor de belangstelling en medeleven na het overlijden 
van Albert willen wij u harteliJk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 


