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HiJ werd geboren op 28 maan 1930 aan de Bisschop· 
straat te Oldenzaal. Hij groeide op in een slagersgezin 
bestaande uit vader, moeder. 2 zussen en 2 broers. 
HiJ heeft Oldenzaal nooit verlaten en altiJd een warm 
hart toegedragen. 
Op jonge leeft11d stapte hij in het bakkersvak en jaren 
later, na het overlijden van zijn vader nam hiJ de sla· 
gerij over. Het waren drukke jaren, alle energie stopte 
f11j in het opbouwen van de slagerij en daarnaast was 
er het gezin dat ook de nodige aandacht vroeg. Vader 
vond het belangrijk om 's middags gezamenh1k te eten 
met het gezin. Na het eten brac~t hij de i<inderen naar 
school. rn de eerste jaren gebruikte h11 daarvoor de 
bakfiets en later de auto. 
De auto werd voor hem een be!angriJke hobby. Als een 
auto voor een grote beurt moest kwam hij geregeld 
met een nieuwe auto thuis. 
Het gezin groeide op, de kinderen werden groter en 
iedereen droeg op z11n eigen wi1ze een steent1e b11 aan 
de opbouw van de slagerij. De slagerij werd meermaals 
verbouwd, uitgebreió en tenslotte verplaatst. Vader 
was erg innovatief in het maken van producten, voor· 
beelden hiervan waren de vlug· en panklaar artikelen, 
waarvoor één van zijn Oldenzaalse collega's ooit zei 
"dat luie wievenvlees verkoop ik niet . 
Zijn zakelijke 1nst1nct zorgde ervoor dat hij op het 1uiste 
moment z11n zaak verkocht. Hierna volgde een onze· 
kere periode. Al vrij snel :s hij ais productmanager en 
kwahte1tscontroleur b11 de Enkco in Holten gaan wer· 
ken. Hier heeft hij 10 iaar met erg veel plezier gewerkt. 

Zijn vakinhoudelijke kwaliteiten en sociale vaard1ghe· 
den kon hij optimaal benutten. 
Naast al deze zakelijke beslommeringen heeft vader 
altijd aandacht gehad voor Zijn gezin en net vereni· 
gingsleven. In de "VUT·iaren' 1s er voor de hObby een 
complete keuken in de garage ontstaan voor het ma· 
ken van b1ttergarn1turen en !<oude buffetten. 
Zijn iust en zijn leven was de tennissport waarbij het 
befaamde duo SlaMa' (slager en masseur) een alom 
bekend begr•p was. Helaas moest h11 .na de knie
operatie ZiJn tennishobby opgeven. In de 1aren daarna 
heeft hit zich meer toegelegd op het bridgen en het 
Jeu de Boules spel. Vader was trots op hoe zijn kin· 
deren zich ontwikkelden. Ook de kleinkinderen kre
gen zijn liefde en aandacht. De kleinkinderen waren 
dan ook erg gek met hun opa. 
Vader had a deze activiteiten niet kunnen ontplooien 
als hij niet de volledige steun had gehad van moeder. 
Haar volledige aandacht en zorg ging uit naar het ge· 
zin. Door haar hebben wij a1t1id een warm thuiskomen 
gehad. Vader had het vermogen om snel en gemak· 
l<eliJi< contacten te leggen. HIJ was een graag gezien 
man bij vr•enden en kennissen. Enkele maanden gele· 
den was hij erg bezorgd om de gezondheidstoestand 
van ziin broer en zus Korte t1jó later werd hij. zelf in 
het zi.ekenhu1s opgenomen. Nadat hem du1del1Jk werd 
dat hij niet meer beter zou worden heeft h11 1n overleg 
met artsen en familie besloten om de laatste weken 
van zijn leven thuis door te brengen. Omringd door de 
liefde en zorg van zijn vrouw en kinderen is hij rustig 
en vredig van ons heengegaan. 

Hij iad graag. samen met Trees en de kinderen. het 
40-jarig huwelijksfeest in augustus willen vieren. dit 
was hun helaas niet gegund. 
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