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Zondag 11 oktober 2009 

Het is zondag avond rond half negen en Wim heeft zin om 
in bad te gaan. 

Dit doet hij wel vaker en hij genoot hier ook van. Je mocht 
rustig zeggen dat dit één van zijn hobby's was. 

Op een gegeven moment vindt Els dat het verdacht rustig 
is boven en de tijd die Wim in bad zit duurt wel erg lang, 
langer dan nonnaal. Els roept naar boven maar krijgt geen 
antwoord. Kort voor 22.00 uur gaat Els naar boven naar de 
badkamer. Ze vindt daar het levenloze lichaam van Wim. 

Ger lof en Maureen worden gebeld en via 1 12 worden de 
hulpdiensten ingeschakeld. 

Ook de buurman wordt gevraagd om te helpen. 

Maureen, politie en Gerlof arriveren kort na 22.00 uur. 
Wim wordt door een agent, Gerlof en de buurman uit bad 

gehaald en zij beginnen direct Wim te reanimeren. 
Nog meer politie komt binnen en op een gegeven moment 

arriveert de ambulancedienst ook. 
Zij nemen direct het reanimeren over. 

Met man en macht wordt geprobeerd het leven van Wim 
weer op gang te brengen. 

Uiteindelijk is het de dokter die niet veel later vaststelt dat 
het reanimeren geen zin meer heeft en de beslissing om de 

reanimatie te laten stoppen wordt genomen. 

Er is ruim een halfuur geprobeerd Wim te reanimeren. 
Het heeft niet mogen baten. 

Wim is op 11 oktober aan een acute hartstilstand 
overleden. 

Maar wij willen Wim niet op deze manier herinneren, 

A ls wij aan Wim denken dan denken wij aan: 

Behulpzaam, Eerlijk, Geïnteresseerd, Els, Camping, FC 
Twente, Liefdevol, Krombacher, Douane, Avanti, Liane, 

Scheidsrechter, Eigenwijs, Barman, Maury, Opa Snor, 
Onbaatzuchtig, Gul, Punctueel, Humor, Ma Kroeze, Kort 

Telefoneren, Familie, Nieuwe Knie, Nee is nee, Bolle, VUT, 
Schadeauto's, Rechtdoorzee, Pannenkoekenhuis, Liefste man 

van de wereld, Gerlof, Steun en toeverlaat, Mensenkennis, 
Studio Sport, Benauwd, Genieten, Odette, Vakanties, Snelle 
mening, Rustig, Ongeduldig, Lekker uit eten, Alles gepland, 
Jordy, Droge harde worst, Terrasje pikken, Regelneef, Bruin 

gebrand, Uiterlijk, Nieuwsgierig, Gezelligheid, 
Moppentappen, Intuïtie, GITV, Stil, Verenigingsman, Goede 
oren, Kennis, Tess, Algemene ontwikkeling, Zonaanbidder, 
Maureen, Elan, Spontaan, Mooiste man van Glanerbrug en 
omstreken, Tanden, Slordig, Vertrouwen, Integer, Fietsen, 
Sint Maartensvlotbrug, Kort van stof, Bloemen, Teletekst, 
Paul, Streng maar rechtvaardig, Doppinda's, Voetballen, 
Geen angst, Geen blad voor de mond, Attent,Standvastig, 
Remco, Kaarten, IJdel, Visje halen, Mentor, Reukloos, 

Priksnor, Charmeur, Daadkrachtig, Steggelen, Opscheppen, 
Kindervriend, Praatjesmaker, Is jouw stelling ... ?, Krachtig, 

Sportief, Herhaling, Vrolijk, Gein, Oplossing, Beloofd is 
beloofd, Eigen stoel, Royaal, Mijn sterkste kant 

Gezien .. doorgaan! 

Maar vooral als een lieve vriend, zorgzame vader, opa, 
zoon en broer. 


