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Antoon Bouwhuis 

• Glane, 15 april 1931 

t Losser, 5 augustus 2014 

Als oudste van vier kinderen in het gezin van Herman 

en Annie Bouwhu,s wordt Antoon op 15 apro 1931 

geboren ,n Glane. Hij kent een goede Jeugd en na 
de oorlog gaat hij aan het werk als meubelmaker bij 

Kempers en wanneer hij na de d,enstplicht daar weer 

terugkomt, leert hij het precieze hOutwerk. Dat komt 
hem van pas wanneer Kempers rnet langer kan bestaan 

en Antoon als timmerman aan de stag gaat in de bouw 

In de vijftiger jaren leert hij op een dansavond bij 
De Veren,g,ng 1n Losser R,ek He,demann kennen. 

De vonk tussen beiden springt al snel over en op 16 

september 1959 is de grote dag, want dan trouwt 

Antoon met z;Jn R,ek. Het za; een ,efdevol huwel1Jk 

worden van bi1na 55 jaar, waarin voor- en tegenspoed 

gedeeld worden. 

Hij heeft een grote voorliefde voor zijn kanaries en is lid 

van de vogelveren1g1ng Edelzang, w.iar hij verschillende 

prijzen behaalt. 

Bij de handbalvereniging Combinatie '64 1s hij vele jaren 

coach van het eerste team en hij doet dat op zijn e,gen 
man,er fanatiek en kritisch . Dat ,s hij ook als sche,os

rechter in de iaren bij de TVB en na de wedstrijd wordt 
vaak een bezoek gebracht aan F.C. Twente, de vereniging 

die h J alnJd zal bliiveri volgen. 

Na een ,ngriJpende opera!le herstelt Antoon moeizaam 

en h,j zegt wel eens: 'Ik leef at 17 1aar n b1essuretijd Die 

jaren zijn fijne Jaren geworden samen met Riek. 

In z11n e,gen omgeving is Antoon de rustige man, die alt11d 

een vriendelijk woord heeft en belangstelling heeft voor 

de mensen om hem heen, zeker voor zijn eigen familie In 
veel van wat h,j doet, doet hiJ dat ook n z,1n e,gen tempo, 

of, zoals Riek zegt: 'Langzaam an en kom bmn'n.' 

De laatste maanden z,in net gemakke,ijk, maar Antoon 
heeft tot het laatst nog de kracht om afscheid te nemen 

Op 5 augustus sterft hij in het bijZijn van Riek en ziin 

naaste familie 1n onze heronnenng zal hiJ bliiven leven. 

Wij danken u voor uw belangstelling en het medeleven 

tijdens de laatste maanden en na Z•jn overlijden 

Riek Bouwhuis - Heidemann 

famire Bouwhu,s 
familie Heidemann 




