


In liefdevolle herinnering aan 

Ben Pelster 
Ben werd geboren op 12 november 1942 in 
Deurningen . Hij is opgegroeid als jongste in 
een gezin met vier kinderen. Zijn o~ders 
hadden een druk bedrijf met het cafe, de 
kruidenier en de bakkerij. Op de ambacht
school leerde hij het vak elektricien en 
daarna is hij jong in de bouw gaan werken. 
Toen hij 18 jaar was heeft hij zijn vrouw Jos 
leren kennen. Hij zag haar bij de motorraces 
in Tubbergen en zei tegen zijn vrienden 
"den is veur mie". Zeven jaar later zijn ze 
getrouwd en samen kregen ze twee kinderen 
Rob en Esther. 
Later is Ben bij de Rabobank komen te 
werken als huismeester. Dit werk heeft hij 
ruim 28 jaar gedaan. Dag en nacht konden 
ze hem bellen, hij stond altijd klaar. 
Zijn hele leven was Ben sportman, voetbal 
spande de kroon . Zelf was hij keeper. 
Fanatiek in de wedstrijden, maar de derde 
helft werd zeker niet overgeslagen. Rond zijn 
55ste kreeg hij echter hartproblemen en tot 
zijn grote spijt moest hij stoppen met 
keepen. Zijn wekelijkse bezoek aan de sauna 
werd een vervangende ontspanning, waar 
hij ontzettend van genoot. 
DSVD bleef echter wel zijn club en hij is dan 

ook ruim 50 jaar lid gebleven. Zondags bij 
het eerste kijken en "noaproat'n" in de 
kantine waren vaste prik. 
Ben was er heel blij mee dat beide kinderen 
in Deurningen woonden en heeft heel veel 
vrije tijd in de woningen van de kinderen 
gestoken. Toen er kleinkinderen kwamen 
was opa Ben zo trots als een pauw. Wat 
heeft hij veel gespeeld en gefietst. En zelfs 
voor luiers verschonen draaide hij zijn hand 
niet meer om. 
December 2010 werd er geconstateerd dat 
Ben ongeneeslijk ziek was. De eerste 
chemokuren deden hun werk en Ben bloeide 
nog op. Maar de tweede helft van 2011 
werd steeds zwaarder. Op 10 januari 2012 
is Ben in het ziekenhuis toch nog plotseling 
overleden. 

Ben, Papa, je was zo graag nog bij ons gebleven, 
maar je was te moe ... 
We gunnen je de rust en we zullen je erg missen. 
Bedankt voor at je liefde en goede zorgen. 
We zijn trots op je! 

We danken iedereen die met ons heeft mee
geleefd en ons heeft gesteund tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Ben. 

Jos Pelster-Polman 
Rob 
Esther en Wim 

Renske, Guus 


