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In darikbare hennnenng aan 

Wilhelmus Bemardus Diederik Ouoe Wolbers 
Wim 

echtgenoot van He~mma Maria Adriana 
Oude Wolbers-Ossevoort, Erna 

Geboren: 13 september 1931 te Hengelo (Ov.) 
Overleden: 281anuari 1998 te Almelo 

Geheel onverwacht 1s, m oe vroege avond van woens
dag 28 1anuari 1998, onze Wim overleden. Wii hebben 
op 3 februari afscheid van Wim genomen t11dens de 
uitvaartdienst in de St. Jozefkerk te Almelo en de daar
opvolgende crematie. 

Z11n loopbaan 111 de text.el werd gekenmerkt door moti
vatie, volledige inzet en zorg voor het personeel op de 
werkvloer. Achteraf leek het wel alsof z11n gezondheid 
er welbevinden in de pas liep met de malaise van die 
tiJd in de branche. UrtemdeliJk eiste dit zi1n tol. Een 1aar 
na z11n VUT werd hij getroffen door een zware beroerte. 
Met bewondering en verbazing waren wij getuige van 
zrin revalidatie. Na 7 maanden in het revalidatiecentrum 
'Het Roess1ngh' was hij weer f11n thuis 

Met bi1na olympisch doorze!t1ngsvermoger maakte htJ 
het onmogelijke toch mogeiijk. Door z11n grote wilskracht 
bleef hij vooruitgang boeken, zowel met lopen als met 
praten. Kleine succesjes werden prestaties op niveau. 

Bovendien hervond hij de gave om van het kleine te 
genieten. 

Bridge bleef zijn passie evenals de natuur in al zijn fa
cetten. Trouw b!eef hij b11na elke dag op zijn scooter net 
rondje PH maken. De vakarties op Texel, 1n Limburg en 
Brabant brachten hem vreugde en plezier evenals de 
vele veriaardagen en andere feesten. Waar hij vroeger 
wel eens de mensen ontweek zocht hij ze nu op, of liet 
nu vrienden, kenrnsser of zelfs volstrekte vreemden wa
ren. Belangri1kste b11 d:t alles was dat rnj zo zichtbaar 
genoot. En genoten heeft h1J! Trots op z11n kinderen, zo
als alleen een vader trots kan zijn, maar bovenal trots 
op zijn vrouw. Prachtig mooi, zó~', zou hij hebben 
gezegd. 

Na zijn beroerte hebben W1J nog 5 jaren mogen genieten 
van zijn levenslust en opgewektheid, vriendelijkheid en 
gezelligheid. Het waren zeer mooie en rijke jaren. Voor 
deze herinneringen zijn wiJ hem zeer dankbaar HiJ was 
een beminne!r1ke persoonl'jkhetd. We wllen hem m s
sen, maar troosten ons m de gedachte dat hit 111 ons 
hart en in onze genen immer zal voortleven. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling na zijn 
o~erlijden, ZIJ!\ w11 u oprecrt dankt>aar. 

Erna, Eow.n en Raymond 

'Dt men.s mag geru.•t r'Udriet fre66en, 
maar liet máritt mag iie mens niet lîe66en. 


