


In ons hart blijf je altijd bij ons. 

BENNIE LANSINK 

echtgenoot van Ria Lansink - Juninck 
en vader van Marjorie, Chantal en Brian. 

Bennie groeide op in een gezin met 9 kinderen 
waarin hij zeer gelukkig was. 
Op 17 jarige leeftijd leerde hij Ria kennen met 
wie hij op 29 april 1970 in het huwelijk trad. Sa
men kregen ze 3 kinderen. 
Hij was de goedheid zelf. 
Hij werkte als automonteur bij garage Munster
huis waar hij al vanaf zijn 18e werkzaam was. 
Pa had vele hobby's zoals voetbal, jacht, tennis, 
motorrijden en de carnaval. 
Als voetballer is hij begonnen bij Saasveldia, la
ter bij U.D. waar hij nog altijd zeer aktief was o.a. 
Technische commissie en kantinebeheer. 
Samen met zijn broer Henny heeft hij de jacht 
overgenomen van zijn vader, waarin hij zeer ak
tief was met zijn broers en zwagers. 
Naast voetbal speelde hij tennis samen met Ria 
en later zelfs in competitie verband in het vetera
nenteam. 
Motorrijden was de laatste jaren zijn lust en le
ven geworden. Hiervoor behaalde hij zijn rijbe
wijs op latere leeftijd. Hij maakte samen met ma, 
schoonzusters en zwagers vele gezelligheidsrit-

ten, waaronder de laatste vakantie naar het 
mooie Schotland. 
Dat Bennie een gezelligheidsmens was, kon je 
wel zien aan zijn hobby's, waaronder ook de car
naval, waar hij een jaar Sik is geweest en jaren 
lid was van de raad van elf. 
Ook vond hij veel gezelligheid bij zijn oude voet
balteam oud U.D. 5 waar ze elk jaar nog een uit
wisseling organiseerden met Schuilenburg 
Duitsland. 
Op zijn gezin was hij trots en hij was hier zeer 
bezorgd om. De kinderen en ma konden alles 
van hem gedaan krijgen. Zo was hij ook elk vrij 
uur te vinden bij de bouw van het huis van Chan
tal en Tom en hield hij zich de laatste weken be
zig met het nieuwe huis van Marjorie en Robert. 
Bennie ging er trots op dat zijn zoon Brian 
voetbalde bij U.D. 3, waar hij elke zondag trouw 
aan de lijn was te vinden. 
Bennie heeft de hem gegeven tijd van leven 
goed besteed. Hij heeft gewerkt met zijn talenten 
en heeft zijn gezin te vroeg maar keurig achter
gelaten. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven in welke 
vorm dan ook zijn wij u allen erg dankbaar. 
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