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Om altijd te blijven denken aan 

BENNIE VELDHUIS 
echtgenoot van Tiny Olde Kalter 

vader van Geert, Peter en Ben 

Pa werd op 5 fe b ruari 1944 in Deurningen 
geboren . In de kracht van zijn leven Is hij op 
2 juni 1985 in het ziekenhuis te Hengelo Ov. 
plotseling overleden. Op 6 juni was in de 
O.L. Vrouwekerk zijn uitvaart. Daarna heb
ben we hem in zijn graf gelegd op het r.k . 
kerkhof van Hengelo Ov. 

We hebben een geweldig fijne Pa gehad! We 
hadden geen betere kunnen vinden. Hij deed 
alles voor Ma en voor ons. Dag en nacht 
stond h ij voor ons klaar . Hij vond h et gez in 
belangrijker dan zichzelf. Hij wilde graag d at 
wij het bet er zouden krijgen dan hij . Daar
voor werkte hij zelf hard en daarom spoorde 
hij ons telkens weer aan om op school goed 
te leren e n door te studeren . 
Pa was altijd vrolijk en had altijd goede zin. 
Wat hebben we wat m et hem afgelachen! Hij 
haalde gr aag geintjes uit en hij kon smake
lijk vertellen over de streken die hij vroeger 
uitgehaald had. 
Pa stond altijd voor iedereen klaar. Als hij 
geen t i jd h ad , zei hij : ,,Dan maken we er tijd 
voor !" en dan kwam het toch weer voor 
mekaar. Vooral voor de voetbalc lub BWO 
heeft h i j ontzettend veel gedaan. iedereen 

noemde hem daar gewoon " Beernd" , want 
hij was een vriend voor jong en oud. Zijn 
kreet " Hup die Blauwwltters" schalde over 
he t veld, als h i j als leider van het jeugdelftal 
of als supporter er bij was. 

Oma vertelde dat hij heel klein was toen hij 
geboren werd. Maar later was hij oersterk en 
nooit ziek. Op het bedrijf werkte hij heel 
hard, want zijn werk was zijn hobby. Hij 
bouwde de zaak mee op en kon alles, wat hij 
aanpakte. 
Hij had veel hobbies: biljarten , de tuin, het 
schaap , de hond en de vogeltjes. Hij kon 
zich er helemaal in uitleven. En hij zat nog 
vol toekomstplannen. 
Pa vond bidden ook heel belangrijk . Hij ge
loofde zelf in God en leerde ons dat ook. 
Hij zal ons nu ook helpen, dat het met Ma 
en met ons goed blijft gaan , 

Bennie, bedankt voor de rnooie jaren met 
jou . Pa, je was geweldig v oor ons. W e verge
ten je nooit. 

Het onverwachte sterven van ·mijn man, on· 
ze Pa en mijn zoon is voor ons een groot 
verlies. Wij zijn daarom u dankbaar voor Uw 
meeleven, want dat Is voor ons een grote 
steun en troost. 
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