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In dankbare herinnering aan 

Antoon Seijger 
• 4 oktober 1939 t 26 februari 2012 

Antoon werd geboren op de boerderij aan de 
Postweg 27 in De Lutte. De plek die hem lief 
en dierbaar was en waar hij opgroeide met zijn 
broers en zussen. Na het plotselinge overlijden 
van pa in 1962 kreeg hij al op jonge leeftijd 
samen met ma de verantwoordelijkheid en zorg 
voor de boerderij en het gezin. Hierdoor konden 
de anderen zich ook ontwikkelen en geleidelijk 
hun eigen weg zoeken. 

Hij ontwikkelde zich tot boer in hart en nieren, 
volop met de tijd meegaand. Mechanisatie, 
bedrijfsintensivering, verbouw en nieuwbouw 
van stallen hadden steeds zijn aandacht. Al had 
dit niet altijd ieders instemming. Arbeidsvreugde 
was zijn grote drijfveer. 
Na het overlijden van ma in 1993 bleef Antoon 
alleen op de boerderij achter. Miep kwam toen 
als hulp in de huishouding. Van haar leerde hij 
de eenvoudige kneepjes in de huishouding. Zij 
werd zijn grote steun en toeverlaat. 

Ook kon hij enorm genieten van zijn honden. 
Max was zijn laatste onafscheidelijke kameraad. 

Antoon stopte in 1995 met melken. Een nieuwe 
fase brak aan. Hij kreeg tijd voor een nieuwe 
activiteit: racefietsen en mountainbiken. 
Een hoogtepunt voor hem was de komst van 
Martijn op de boerderij in 2006. Hij genoot volop 
van de nieuwe bedrijvigheid. Dankbaar was hij 
voor de hulp en steun van Martijn. 

Antoon had goede contacten met veel mensen. 
Hij was geïnteresseerd in zijn neefjes en 
nichtjes. In de buurt was hij een graag geziene 
gast. Groenten uit de moestuin en fruit van de 
bomen werden aan familieleden en vrienden 
met voldoening weggegeven. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden 
van Antoon zijn wij u dankbaar. 

Annie en Hennie t 
Lenie 
Riet en Arnold 
Lies en Limberth 
Gerard en Jet 
Paula en Johan 
Leo en Truus 

Martijn 
Neven en nichten 




