


"Kom ann, w,e goat noar hoes" zei hij ... 

Wij zijn er van overtuigd dat hij warm zal worden onthaald. 
Dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft. 

leeft hij in ons voort. 

Bertie Steenbeeke 

• 5 jul, 1940 t 9 januari 2007 

Bertie is geboren op 5 juli 1940 in Oldenzaal. 
Hij groeide op in een hechte bakkersfamilie, waar het 
altijd druk was, maar waar ook de gezelligheid hoog in 
het vaandel stond. Het 1s dan ook niet verwonderlijk dat 
Bertie dit overnam, en de gezelligheid altijd met zich mee 
bracht. Wie kent niet zijn grappen. Zijn lust en zijn leven 
was muziek. en dan met name Egertändermuziek van 
Ernst Mosch. Als klein jongetje liep hij als tamboer voor 
muziekvereniging "' 'n Bond". Hij was de drummer van 
de Lutter Muzikanten. en heeft daar de meest vreemde 
attributen bespeeld zoals wijnflessen en de overbekende 
lepels. Hij was dan ook apetrots dat hij in 1998 samen 
met zijn toen 4-jarige kleinzoon Sjoerd de "löffelPolka" 
ten gehore bracht voor een bomvolle zaal. Zijn oogappel 
was Truus. Hij was onbeschnjfeltjk gek met haar en de 
kinderen Sandra en Linda. Ook zijn schoonzonen Jeroen 
en Erwin waren als eigen kinderen voor hem. 
De kleinkinderen Sjoerd, Gijs & Renske waren hem alles. 
Nu is hij er niet meer .... Onvoorstelbaar ... 
Dat doet ons zo verschrikkelijk vee, pijn .. 

Berlie, 
Wij hadden het zo goed samen ... 
Mijn allerbeste maatje. dat was jij. 

Wij waren zo intens gelukkig met elkaar. 
Heet veel dank voor al Je liefde en zorg. 

Een laatste kus 

Truus 

"Ons Pap en opa" 
Uef - Trots - Eerlijk - Behulpzaam 

Muziek - Humor - Getrommel en gefluit 
Klus1e hier - Klusje daar - Zwitser/and 

Drummaatje - Grapjesopa 
Wij: Zo dankbaar dat jij onze pap en opa bent 

Sandra, Jeroen, 
Sjoerd, Gijs & Renske 

"Ons Pap" .. . Zo noemden wij jou altijd. 
Jij was mijn 'vriendje'. 

Ik zie zoveel van JOU in mijzelf terug. 
Ik ben altijd zo trots als men zegt dat ik zoveel op jou lijk. 

Ik hoop dat 1k een beetje van jou warmte 
en liefde mag uitdragen in de toekomst. 
Pap, wij gaan jou zo intens veel missen. 

Wij houden van jou .... voor altijd. 

Linda en Erwin 

Oprecht bedanken wij u voor uw warme belangstelling 
en medeleven. 

De Lutte, 13 januari 2007 




