
Belangrijk i5 niet alleen 
de weg die je gaat 
Maar ook de sporen 
die je achterlaat. 

Antoon Struik 

Geboren te Oldenzaal op 24 september 
1919, vreedLaam overleden in zijn huis aan 
de Lindestraat op 4 maart 2004 en op 9 maart 
2004 ten ruste gelegd op het R.K. Kerkhof 
aan de Schipleidelaan te Oldenzaal. 

Antoon was een man van wein ig woorden. 
Huis en haard was hem lief in alle eenvoud. 
Wij zijn dankbaar voor al les wat hij ons 
heeft geleerd en meegegeven. 

Voor uw belangstell ing en medeleven danken 
w ij u hartelijk. 

Mia Struik-Arke, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 

l'a kwam uit een groot gezin met tien 
kinderen. Na de lagere school heeft pa 
jarenlang het kappersvak uitgeoefend. Op 
19-jarige leeftijd moest hij in dienst. Toen pa 
27 jaar was leerde hij ma kennen, die hij 
kort daarna achterliet in Nederland om als 
sergeant naar Indië te gaan. Na zijn dienst
tijd pakte hij met ma snel de draad weer op 
en ze trouwden in 1954. Uit hun huwelijk 
kwamen vier kinderen voort, elf klein
kinderen en één achterkleinkind. Inmiddels 
was pa de opleiding tot lasser gaan volgen, 
waarna hij jarenlang werkzaam was bij de 
Bruin. H~rtklachten zorgden ervoor dat hij 
in de WAO terecht kwam, waar hij grote 
moeite mee had. Pa kreeg daardoor wel 
meer tijd voor zijn hobb)"s, tuinieren en 
knutselen. Nil verloop van tijd kwamen de 
kleinkinderen, waar hij dol op was. Hij vond 
het geweldig om met hun in de natuur te 
îietsen. Toen zijn gezondheid nog verder 
achteruit ging en het werken met zijn 
handen niet meer wi lde, werd puzzelen en 
heel veel sport op tv kijken erg belangrijk 
voor pa. Vooral van het voetbal kon hi j niet 
genoeg krijgen. Gr<1<1 g had hij het EK-voetbal 
nog willen meemaken. Het heeft niet zo 
mogen zijn. 




