
JOOP WEUSTHOF 



Hij werd geboren in Noord-Berghuizen, gemeente Losser, op 28 februari 1923. 
Later verhuisde hij naar 't boerderijtje, gelegen bij café 't Peuleke in Rossum. 
Tot aan zijn vijftiende jaar groeide hij op bij een oom en tante in Lemselo en 
ging daar ook naar school. 
Zijn eerste baan was bij de PTT. In de oorlogsjaren moest hij in Duitsland 
werken, maar hierover praatte hij nooit. Daarna ging hij als touwbaas in de 
textiel werken. Hij was m de 50 toen hij gedwongen werd hiermee te stoppen 
door zijn longproblemen. 

Op 14 maart 1956 trouwde hij voor de wet met Mien Peters en nadat hun huis 
aan de T hijstraat gebouwd was werd op 24 november 1956 het kerkelijk 
huwelijk voltrokken. 
N a enkele j aren werden Ben en Mathilde geboren, waar hij "onwies" gek mee 
was. Op alle mogelijke manieren steunde hij hen in datgene wat zij graag wil
den bereiken. 
Hij was vanaf het begin tot het eind een geweldige vader voor hen. 
Toen zijn kleindochters Anne en Ilse er waren was hij voor hen ook een hele 
lieve opa. Hij paste op, ging met hen fietsen en elk j aar kregen zij een mooie 
palmpasen van hem . 

loop had vele bezigheden in zijn vrije tijd. H ij was ve le jaren collectant in de 
kerk, broedermeester voor de process ie naar Kevelaer en lid van het 
Oranjecomité . 
H ij gmg vele keren als "klöpper" mee op jacht en hierover kon hij altijd mooi 
vertellen. Vooral van het "nazitten", waarbij de grootste verhalen over tafel 
gingen, kon hij erg genieten. 
Hij was een echte doe-het-zelver en knutselaar en meestal was hij dan ook te 
vinden in de schuur bij zijn huis . Daarnaast had hij een grote moestuin waar 
hij ve le uren te vinden was. Hij was een grote vogel- en natuurliefhebber en 
had hier ook veel verstand van. 
Toen de Vereniging tot bescherming van Weidevogels en long wild werd opge
richt heeft hij zich n ier ten volle voor ingezet. Op~late re feefttjd leerde hij zelfs 
nog om te gaan met de computer om alle ringgegevens van de vogelvereniging 
te verwerken. Hij had de gave om wellen op te zoeken en heeft menigeen hier
mee kunnen helpen. 

Tegenslagen in het leven benaderde hij positief en realistisch en het grapjes 
malcen is hij gelukkig nooit verleerd. 
Zijn vrouw Mien leefde geleidelijk aan in haar eigen wereld, maar liefdevol 
bleef hij thuis voor haar zorgen. In mei 2000 zijn Mathilde, Joo~ en Mien 
samen nog naar Lourdes geweest. Dit hebben zij als heel bijzonder ervaren. 
Toen ma m mei 2001 naar het verpleeghuis in Denekamp ging bleef hij haar 
trouw bezoeken. Zijn scootmobiel heelt vele kilometers hiervoor afgelegd. 

Het overlijden van zijn zoon Ben in juli 2004 was een zware klap voor hem. 
Het was niet meer mogelijk om aan de T hijstraat alleen te blijven wonen en 
ook hg·· ging in oktober 2004 naar het verzorgingshuis in Denekamp, weer 
dicht ij ma. Toen in oktober 2005 ook nog eens zijn schoonzoon Gerard 
kwam te overlijden was de maat vol. Maar ondanks alles bleef hij optimistisch 
en bleef hij de grote steun van Mathilde. Z ijn zorgen vertelde hij aan zijn beste 
vrienden Jan en Toon die hem trouw bleven bezoeken. Daarnaast haalde hij 
veel kracht uit zijn geloof 

Zijn gezondheid nam stukje bij beetje af de laatste jaren, maar klagen deed hij 
nooit. Hij heeft met veel plezier in Denekamp gewoond en was gek met zijn 
"zustertjes" en zij met hem. De grapjes en bijnamen zullen zij niet snel verge
ten, net als zijn pepermuntjes en zakdoeken. 

Zijn laatste levensjaar was moeizaam maar ook deze last droeg hij met een lach 
en zo af en toe met een traan. Tot het laatst heeft hij gevochten maar zijn 
lichaam wilde niet meer. Het is goed zo. Hij heeft zijn welverdiende rust 
gekregen. 

H ij stierf thuis, in zijn vertrouwde omgeving op 19 januari 2008. 

Dankbaar zijn wij voor de lieve zorgende handen rondom hem. 

Mien Weusthof-Peters 
Ben Weusthof t 
Mathilde Groote Punt-Weusthof 
Gerard Groote Punt t 
Anne en Ilse 


