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Voorop een toto zoals we ons Anton nennneren. 
Er waren vele momenten •n z11n leven die hem dierbaar 
Naren. Zo hebben we vorig jaar nog samen het 50 
1arig huweliJkfaest en Zijn 80" verjaardag gevierd, waar 
hij L1clltbaar van genoot. 

Anton werd oeboren in Losser en is daar heel z11n 
leven blijvtlf1 wonen. HiJ komt uit een gezin van 8 
kinderen. Na ae ornhachtsschool ging hij 'laar de 
voorbellllding H.B .S. WaaJVan hij na de oorlog zi;r' 
aamemersop.Otding F'IOOft afgerond. 
Na oo oorlog s hiJ opgeroepen voor zijn dienstplicht 
1n NedeMncls- hdie Wdar .,,J 3 j<llif gelegt>•d was. 
1r 1955 trouwdo 'liJ z'n Hernren. IP de Ja!Of'I 
daar<ia word hot gezin tJ1tgobr0td mot 4 kiPdOt'en 
Samen zi1n wo veel op vakantie geweest. voo<al het 
berglandschap in de Alpen vond hij erg mooi, "geniet 
1e wel!?" zei hij dan. 
Ruim 40 1aar hooft hij tiet aannemersbedrijf gerund 
waarvan vele jaren samen met zijn broer Willem. het 
bedrijf dat ze van hun vader overgenomen hadden. 
Mel"'ige woniny in Losser 1s door hen gebouwd. 
Ondank$ die drükke ltJd stond h:J altijd klaar voor ZIJ"I 

klnderof' on later ZJJfl klemkinderen. 

Anton ging graag op vakantie, meestal in Europa. 
Na zijn pens1onenng begonnen de verre reizen naar 
Arne,ika en fndonestè, zijn 910te wens. Ook kreeg 
hij tijd voor vele klussen, vooraf zijn kinderen konden 
altijd een beroep op hem doen en als er geen klus 
was dan zocht hij zet! wel iets op. 

Ook was hij jaren 1d van de kegoiclub, collectant in 
de kel'k. de brandweer en oud brandweer waarvan hij 
benoemd is tot erelid 

Het leven was niet altijd gemakkelijk voor hom. Vooral 
de ziekte en het overlijden van L!han 1n 1998 en dat hij 
daarna Elise veel minder zag, heeft hem veel verdnet 
gedaan. Ook was hij een grote steun voor zijn v10uw 
toen zij 1n 1997 door een beroerte mindelvahde werd. 

Toen kwam 1n de v.inter het $lee'hte bencht. Anton 
was ongeneesl_ < nek. 
Altljd zo sterk en gezond geweest en dan pijn, angst 
en verdoet om het verlies van zi1n kracht. 
Ook maakte hij zich bezorgd om ons. maar nooit 
verloor hij zijn humor. waar hiJ zo get10fd om was. 

Jullie belangstelling en medeleven 1s voor ons een 
grote steun. 
We willen jullie hiervoor hartelijk bedanken. 

Hermien. kinderen en kleinkinderen 


