
t Jan Wagelaar 

Geboren op 23 juni 1929 
Overleden op 18 januari 2007 

Jan Wagelaar is geboren op boerderij de Roosker 
te Lonneker. Hij was de oudste van vijf kinderen. 
Na Jan kwamen nog: Annie, Gerard, Henk en 
Marietje. 

Toen hij 13 jaar was overleed Jan's moeder. 
Haar rol werd daarna liefdevol waargenomen 
door Anna Snippers. 
Na de landbouwschool werkte Jan op de Land
bouwbank Enschede in Lonneker in de overslag. 
Daarna heeft hij ook nog gewerkt als molenaar 
bij de ABTB. 
Toen Jan ouder werd trad hij in dienst bij de 
Coveco als veekoopman. Naast de bezoeken 
aan de boeren ging hij met Bennie Luijerink de 
veemarkten af, een tijd waarover hij prachtige 
verhalen kon vertellen. 
Hoewel hij een tijdje verkering had koos Jan toch 
voor het vrijgezellenbestaan. Samen met Jan Le
vink was hiJ bekend in Lonneker en omgeving; 
Jan van de Roosker en Jantje Wegman. 
Jan heeft zijn hele leven op de Roosker gewoond, 
eerst samen met zijn vader, Annie, Gerard, Henk 
en Marietje. Na het trouwen van Marietje met 
Sietze had hij ondanks zijn vrijgezellenbestaan 
thuis kinderen om zich heen, de kinderen van 
Sietze en Marietje en de laatste jaren hun klein
kinderen . 

Jan's grootste hobby was kaarten. Vaste afspraak 
was elke maand kaarten met oud-collega's. Ook 
kaartte hij bij onder andere Sprake!, het dorps
huis en de Hortensiaflat, de mooiste prijzen nam 
hfj meestal mee naar huis. Zelfs in de zomer werd 
er door een groepje nog gekaart bij Savonije. 
Tot op hoge leeftijd heeft hij zijn binding behouden 
met het boerenbestaan; hij genoot van de schapen 
van Sietze, kweekte bloemen, aardappelen en 
groenten in 'n hof - die elke verjaardag door de 
kameraden moest worden geïnspecteerd - en 
natuurlijk zorgde hij voor de rij dahlia's langs de 
Lossersestraat. 
Eind 2005 gaf Jan aan dat de moestuin kleiner 
moest worden en bleef hij zich de hele winter 
moe voelen. Vanwege zijn leeftijd vond iedereen 
dat normaal. Toen echter de gevreesde diagnose 
"longkanker" werd gesteld vielen de puzzelstukjes 
op hun plaats. 
Jan was iemand met een bijzonder gevoel voor 
humor, en ondeugend tot het eind. Tijdens zijn 
laatste week in de Oldenhove in Losser speelde 
hij het nog klaar om stiekem alleen op zijn kamer 
te gaan roken. Sigaretten die hij had gekocht 
terwijl het personeel even met iemand anders 
bezig was. 
Op 18 januari 2007 is Jan, toch nog onverwacht, 
in zijn slaap overleden. 

Wij bedanken u voor uw belangstelling en medele
ven met het overlijden van Jan. 

Familie Wagelaar en familie Bruning 




