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H1 verzamelde de spreuken 1n dialeci uit de 
Twentsche Courant De blaadJes van de Gerardus 
MaJella Kalender bewaarde hij en liet ze zien of 
las ze voor a,in rrensen die biJ hem op bezoek 
kwamen. Cor kon hele stukken ..i1t de One Man 
Shows van Toon Hermans opvoeren. 
Hij genoot intens van de humor, die er 1n zit. Hij 
was zeer ad rem en meestal goed gehumeurd. 
Lange tija werkte h• b Aannemers Maatschapp11 
Lammers en Kok a,s een vakbekwaam timmer
man en hoofd van de werkplaats. Cor voetbalde 
b1J Vosta en speelde enige seizoenen 1n r et eer
ste e '.tal. Op het eind van z1in lever werd z1Jn ge
zondne1d r11nder en kwam h11 n e; meer zo vaak 
buiten de deur. 

Vooral toen hij door zijn ziekte veelvuldig naar het 
ziekenhuis moest werd zijn opgewektheid min
der en mopperde h J over de parkeergelegenheid 
en de lange afstander de h11 moest lopen van 
specialist naar specialist. 
Toen du1deliJk werd dat h1J de strijd met zou kun
nen winnen nam hij in een emotionele plechtig
heid a:scheid var alle1 die rem dierbaar waren. 
Ondanks de grote moeite waarmee hiJ Zijn lede
maten nog kon bewegen maakte hiJ vol overtui
ging een kruis om zijn geloof te belijden en aan te 
geven dm h11 zich had neergelegd bij het onver
m11deh1ke. 
H1J had de gewoonte om voor de grap tegenge
stelde woorden te gebruiken in zijn taalkeuze. 
B1nnerikort onlangs. pas geleden. kortelings en 
over een t11d1e werden door hem omgevormd tot 
eigen vondsten. 
In die zin als laatste groet: 'Cor, tot kortens ... !" 

Voor uw medeleven bij de z,ekte en na het over
lijden van miJn man. onze broer, zwager en oom. 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Annie 
fam. W1ggers 
fam. Klumper 




