


In dankbare herinnering 

Wilhelmus Herman Hendrikus Beimer sr. 

Hij werd geboren te Lonneker op 5 april 1934. 
Op 15 november 1999 is hij rustig ingeslapen in het 
ziekenhuis van Enschede. Na de uitvaartmis in de 
Parochiekerk van de Onze Lieve Vrouwe van de 

Allerheiligste Rozenkrans op 19 november 1999 is 
hij begraven op de katholieke begraafplaats 

te Glanerbrug. 

Hij was een inspirerend en immer aanwezige per
soonlijkheid. Vanaf zijn jeugd is Wim steeds actief 
en vol overgave met datgene wat hem bewoog, 
bezig geweest. Aanvankelijk was hij vooral bezig 
met het opbouwen van zijn zaak die van vlees
grossierderij uitgroeide naar een internationaal 
opererend vleesbedrijf. Het zijn die jaren die hem 
tekenden en vormden in zijn zakelijke en persoon
lijke doen en laten. 

Als echtgenoot, vader en later ook opa is Wim 
steeds een pilaar in het gezin geweest. Altijd vol 
ideeën en plannen. Rond zijn hu is aan de 
Glanerveldweg was altijd activiteit. Veel van zijn 
creativiteit heeft hij hier kwijt gekund. 

In de laatste jaren heeft Wim intens genoten van zijn 
rol als opa. Met name met zijn oudste kleinkind Jos 
heeft hij vele dagen opgetrokken. 

Naast zijn leidende rol in het bedrijf is Wim zich in 
de loop van de jaren met hart en ziel voor een aan
tal andere zaken gaan inzetten. Jarenlang is hij 
voorzitter geweest van de ondernemersvereniging 
van het Euregiobedrijventerrein en van de carna
valsvereniging de Bokelbulkes. Het zijn deze activi
teiten die hem een koninklijke onderscheiding ople
verden. 

Zijn grootste hobby was de jacht. Meer dan dertig 
jaar heeft hij in de Lutte en rond Glanerbrug samen 
met zijn jachtvrienden gejaagd. Na de val van de 
muur bezocht hij het voormalige Oost-Duitsland 
eerst zakelijk. Later bezocht hij dit gebied als jager. 
In de laatste jaren heeft hij daar vele jachtavonturen 
mogen beleven. Zijn meest recente bezoek in 
oktober van dit jaar heeft hij vele malen als een van 
zijn mooiste jachten omschreven. 

De laatste jaren heeft hij veel problemen gehad met 
zijn gezondheid. Vele malen hebben wij hem ziektes 
zien overwinnen. Ook hij als grote vechter heeft zich 
uiteindelijk gewonnen moeten geven. 

Wim is nu van ons heengegaan. We zullen hem als 
echtgenoot, vader en opa missen. 

Voor uw blijken van medeleven na het toch nog 
plotselinge overlijden van Wim Beimer betuigen wij 
U onze dank. 

Anny Beimer - Muller 
Kinderen en kleinkinderen 


