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Bij de geboone van vader is zijn moeder overleden. 
Als baby werd hij naar zijn tante in Ootmarsum ge
bracht. Toen zijn vader na ongeveer 2 jaar her
trOU\\ de ging hij terug naar zijn familie. 
Kort daarop overleed ook zijn vader, maar het ge
zin bleef bij elkaar. Met 4 broers en 2 zussen groeide 
hij op in Deurningen. Na deze moeilijke jaren, werd 
er al vroegtijdig van hem verwacht dat hij mee ging 
werken, binnen het gezin en ook daar buiten. Hij 
ging intern werken bij verschillende bakkers. 
Rond 1ijn 23•• levensjaar werd hij te werk gesteld 
in Duitsland bij een bakker waar hij alleen op de 
fiets naar toe ging. In deze jaren is de liefde voor 
het bakkersvak ontstaan. 
Zijn vrouw heeft hij ontmoet op 26-jarige leeftijd. 
Na de oorlogsjaren zijn ze samen gestart met de 
bakkerij aan de Hoofdstraat 11. Het huis werd er 
bijgebouwd, toen er voldoende geld verdiend was. 
In 1951 zijn ze getrouwd. En het jaar daarop werd 
hun eerste zoon geboren. Ze waren in de gelukkige 
omstandigheid dat er daarna nog zes kinderen bij 
kwamen en samen hebben ze in goede gezondheid 

hun leven kunnen voonzetten. Dit leven stond in 
het teken van de bakkerij en de winkel. Dat ze dit 
met veel liefde hebben gedaan, blijkt wel uit het feit 
dat ze dit tot vaders 72"" jaar hebben volgehouden. 
Omdat hij ernstig ziek werd, werd hij gedwongen 
om te stoppen. Samen zijn ze toen venrokken naar 
de Vliegvcldstraat waar ze nog vele jaren hebben 
mogen genieten van hun vrije tijd, kinderen, klein
kinderen en familie. Menige kilometers hebben 7.e 
samen op de fiets afgelegd. 
Nadat in de maand juli de gezondheid hem in de 
steek liet, werd hij 6 augustus opgenomen in het 
ziekenhuis. Hier kwam hij heel snel tot het besef 
dat het leven voor hem ten einde zou komen. Ilij 
had er vrede mee. 
Hierdoor kunnen wij het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa makkelijker accepteren. Het ge
mis zal blijven, want hij had een speciale rol in ons 
gezin. 

" Ik heb het 1•0/brac/11 en het was goed zo" 

Mevr. Seholten - Nijland 
kinderen en kleinkinderen. 


