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In liefde gedenken wij 

Dick Aarsen 
Dick werd geboren op 20 november 1940 
samen met zijri tweelingbroer Theo. Met hun 
oudere zu s Mieke· groeiden ze op aan de 
Langestraat en later aan de Werdmüller von 
Elggstraat in Delden, waar hij tot op het laatst 
woonde. Als zoon van de drogist volgde Dick 
zijn vader in hetze lfde beroep. Hij trouwde met 
Corrie en ze kregen drie kinderen. In 1970 nam 
Dick als derde generatie de zaak over van zijn 
vader. Later voegde hij hier de Optiek aan toe. 
In 2006 vond Dick het wel letjes en droeg de 
zaak over aan de vierde generatie. Genieten 
deed hij van de va~anties naar Frankrijk, in de 
bergen of aan de Middel landse zee. Wel met 
temperaturen van boven de 30 graden en zon, 
want daar ging hi j voor op vakantie. Ondanks 
dat Dick nooit wi lde vliegen heeft hij in 2014 een 
bezoek gebracht aan Rome of zoals hij zou 
zeggen 'aan de paus'. 
De maandagavond was steevast zijn tennis
avond. Met zijn tennisvrienden was het alti jd 
gezellig, t ijdens en na het spel. Niet alleen 
tennis maar ook voe tbal was favoriet. Met 
name FC Twente werd op de voet gevolgd. 

Er ging geen avond voorbij zonder voetbal op 
televisie. iedere donderdagmiddag ging Dick 
met veel plezier naar het streekarchief waar hij 
druk doende was met de historie van Delden. 
Trots was hij op zi jn kleinkinderen waarmee hij 
iedere vrijdagavond het weekend inluidde. 
Zijn favoriete 'frikadel mayo' mocht dan niet 
ontbreken. 
Het viel hem zwaar te moeten constateren dat 
hij ziek werd eind 2015. Na een zware, maar 
zeker succesvolle, operatie begin dit jaar leek 
all es achter de rug. Vol goede moed ging 
Dick werken aan herstel, tot aan het geheel 
onverwachte beri cht dat zes weken na de 
operatie aan hem werd medegedeeld. Een 
toekomst was hem niet meer gegund. Op 
21 maart 2016 is hij te midden van ons overleden. 
We zijn Dick dankbaar voor alles wat hij in het 
leven voor zijn familie en iedereen betekend 
heeft. We gaan hem erg missen. 

Zoals Dick het ze i: 'Adios' 

Wij danken u voor uw belangste lli ng en 
medeleven na zijn overlijden. 

Corrie Aars en -Bults 
Kinderen en kleinkinderen 


