


Met liefde en dankbaarheid blijven we denken aan 

Ben Vloedgraven 

Ben werd op 26 mei 1962 te Enschede geboren en 
overleed op 23 september 2000 tijdens zijn geliefde 
voetbalsport te Tubbergen. 
Na een gezongen Uitvaartviering op 28 september 
2000 in de Mariakerk te Oldenzaal hebben wij hem 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven. 

Familie Vloedgraven 

Al vroeg bleek dat hij een bijzondere oogz1eKte had. 
Zijn gezondheid en ontwikkeling hebben steeds een 
centrale plaats ingenomen in ons gezin. We zijn dan 
ook trots dat Ben zijn school periodes goed doorlo
pen heeft. Altijd was er een grote betrokkenheid tus
sen Ben, de familie en de scholen. Na zijn opleiding 
aan de Lagere Land en Tuinbouwschool is Ben bij de 
Groenbouw gaan werken. Hier heeft hij ongeveer 20 
jaar met veel plezier gewerkt. Dit heeft hem ook veel 
voldoening gegeven; een opgestoken hand of een 
"Hoi Ben" maakte dat hij zich gezien voelde. Ben had 
een sterke band met zijn familie. Bij de jaarlijkse reunie 
van de familie Haarler was hij altijd van de partij. 
In 1991 ging Ben zelfstandig wonen onder begelei
ding van de Citadel. Ben was in het begin onzeker 
maar zette dit steeds meer om in zelfvertrouwen. Zijn 
huisgenoten Mark, Marga, Gerard en Jan wisten hem 
om zijn "menszijn" te waarderen. 
Ben was ruim 20 jaar lid van de V.T.B. club, waar hij 
op maandagavond nooit verstek liet gaan. iedereen 
kon het goed vinden met Ben. Hij was begaan met 
het lot van anderen en stond altijd klaar voor ieder
een. Humor was voor Ben belangrijk. Het feit dat hij 
door zijn handicap bepaalde zaken niet kon, werden 
hierdoor sterk gerelativeerd. Ook ging hij graag op 
vakantie, een lekker pilsje en gezelligheid hoorden 
daarbij. Sport nam voor Ben een grote plek in. Voet
bal was zijn grootste hobby. Velen kenden hem als de 
keeper die weinig doelpunten doorliet. Het was mis
schien geen toeval dat Ben op het voetbalveld stierf. 

Een boom in de bloei van zijn leven viel om, 
we zullen ons blijven afvragen waarom? 

We zullen hem verschrikkelijk missen. 


