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Wij ht'bbeu afsclt~id "au hem genomen in de H. 
Plechelmu.sha.siliek op 22 december en hem daarna be
geleid naar het LTematorium te l'ssclo. 

Bcnni,~ groc1dc op in een op en top horecafamihe. Het 
vak werd hem al met de paplepel ingegeven. HtJ leefde 
voor de zaak. Het was z'n ,wrk en z'n hobby. Hij was de 
motor en durfde dke uil<laging aan. In 1979 - na de 
verbouwing - uam luj de scept(T in de keuken over van 
"oma" en vomi<le mei 7jjn \Touw Ine eenhecln h:am. HtJ 
verstond de kunst van het koken, !IiJ had er 
"fingerspitzengefühl" voor. 
Bennie wa.s niet alleen een pittig man. maar hij hield er 
ook ec-n pittige kookstijl op na. Steeds ontwikkelde hij 
nieuwe LTeaties en variaties. Aan 21ju leerlingen gaf htJ 
zijn grote ervaring door en op zijn heurt leerde hij weer 
\'ait cle nieuw~te omwikkelingen die zij inbrachten. 
Een man van uitersten. die niet alleen super kritisch op 
anderen kon zijn, maar ook op zichzdf. Hij kon het 

ergens hangron<lig mee ~ett~ 21jn. maar ewngoe<l han
grondig oneens. Echter in hem school een klein en 
gevoelig hartje. 
Bcnnic kou niet zonder mensen. Er m<kst wat te praten 
ziJn. Een door en d(X)r ge7.elligheidsmens, die daarvoor 
op hepaalde momenten ook de "7.aak" even van zich af 
kon uuen. 
Twee jaar geleden werd duidelijk dat zijn motor zijn 
levenswerk niet langer aankon. Bennic kon echter maar 
moeilijk ru.~t vinóen zonder zijn \TOUW en teamgenoot. 
Wel \'OUci hij ontspanning als hij golf speelde op het 
··syhrook", op de hok en als hij een avondje heerlijk ging 
stappen met z'n dochter. Maar echt los van de zaak Kwam 
hij niet. 
l'itemdelijk werd hes loten te stoppen. Samen hadden ze 
hard gewerkt, samen zouden ze ook vau de komende ru.~t 
genieten. Het heeft niet zo mogen 1jjn Geheel onver
wacht kwam het afscheid. 

Moge Bennie nu de ru.~I vinden, waar hij in ons midden 
niet meer van heeft kunnen genieten. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u harte
lijk 

Ine Wessels-Ziemerink 
Antoinette 
Oma 




