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In dankbare herinnering aan 

Jan olde Scholtenhuis 

Jan is geboren op 13 mei 1931 in Oldenzaal en 
heeft hier zijn hele leven gewoond . Hij voelde 
zich hier thuis. Hij is opgegroeid in een gezin 
met zeven kinderen. Zijn jeugd heeft in het te
ken gestaan van de oorlog. Hij had het vaak over: 

Loopn 'd "tuffel haa/'n " in Kloosterhaar. 
Zeep "jatten " bie de Duutsers. 

's Nachts "beum zaag 'n " met moeder 
veur braandhoalt. 

Een spannende maar ook een moeilijke tijd voor 
hem als oudste zoon. 
Al heel jong leerde hij Annie kennen, waarmee 
hij bijna 4 7 jaar getrouwd is geweest. Samen kre
gen ze twee kinderen: Yvonne en René. 
Yvonne getrouwd met Alfons; René getrouwd 
met Helga en de kleinkinderen Bram en Merlin 
brachten hem veel vreugde. 
Op 16 jarige leeftijd begon hij zijn 45-jarige loop
baan bij de Twentsche Courant. Bij de krant heeft 
hij met veel plezier gewerkt. Eerst in Oldenzaal 

en later in Hengelo. Hier kreeg hij zijn bijnaam 
"JOPIE" en volgde zijn opleiding tot typograaf. 
Hij werkte zich op van loopjongen tot eind
controleur. Op 59-jarige leeftijd ging hij met de 
VUT. Hij kreeg zo volop de tijd voor zijn groot
ste hobby, fietsen in de natuur. Hij genoot erg 
van zijn vaste routes rondom Oldenzaal. Voet
bal was zijn favoriete sport, waar hij erg van 
hield. En ook waren radio en muziek belangrijk 
in zijn leven. 
Al jarenlang heeft de ziekte dementie, zonder 
dat wij het wisten, zijn leven beïnvloed. Daar
door ontstond er soms onbegrip. Een jaar gele
den werd het pas echt duidelijk; zijn verwardheid 
nam zienderogen toe. Annie was elke dag zijn 
grote steun en toeverlaat. Zo heeft hij nog lange 
tijd thuis in zijn vertrouwde omgeving kunnen 
blijven. De laatste drie weken van zijn leven was 
opname in de Cromhoff noodzakelijk. Hij is daar 
liefdevol verzorgd en vredig ingeslapen op 4 
augustus 2005. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw aanwezig
heid en steun. 

Annie olde Scholtenhuis-Koop 
Yvonne en Alfons 
Bram en Merlin 
René en Helga 


