


Een herinnering aan 

Leo Ferdinand de Bruijn 
Bill 

Geboren te Losser op 1 april 1938 
Overleden te Groningen op 1 januari 2012 

Bill groeide op in een traditioneel katholiek gezin, als tweede 
van acht kinderen, met een Twentse vader en een Belgische 
moeder. Het was een hecht gezin, waar al gauw bijnamen wer
den gegeven. Zo werd Leo Bi ll. Na de middelbare school pro
beerde hij enkele studies uit, die hem niet bevielen, want zijn 
onafhankelijke geest paste niet in het keurslijf van colleges, 
tentamens en examens. Hij ging werken voor een computer
bedrijf. In 1970 trouwde hij met Marie José. Na enkele jaren 
in Hengelo gingen ze naar Groningen voor het werk van Bill. 
Saartje werd geboren. In 197 4 verhuisden ze naar hun huidige 
adres in Bedum. Hier werden Daan en Liesje geboren. Bill was 
een echte gezinsman die samen met Marie José heel veel met 
de kinderen ondernam. 
De laatste jaren van zijn werkzame leven was Bill netwerkbe
heerder bij de gemeente Emmen. Het heen en weer reizen 
viel hem zwaar, evenals het werk, vooral ook omdat het hem 
zoveel vrije tijd kostte, waarvoor hij veel betere bestemmingen 
had: gezin, familie en vrienden, reizen en heel veel hobby's 
Na het overlijden van de moeder van Marie José in 1989 na
men ze mede op initiatief van Bill haar vader, opa Jan, die 
aan de ziekte van Parkinson leed, in huis. Een hele opgave 
met drie opgroeiende kinderen, maar het alternatief, een ver
zorgingshuis, wilden ze per se niet. In 1999 stopte Bil l met 
werken. Hij kon gaan genieten van de vrijheid. Samen met Ma-

rie José erop uit trekken met de zelf tot camper omgebn.;wdo 
best~lbus. En naas_t het _reizen en de vele h~bbt s· tef't':n hij 
menigeen op allerlei manieren geholpen. De kinds,?,-, . ,adden 
in hem een belangrijke raadgever, vriend en klus~_- ., een .r;c 
in de branding. De kleinkinderen hadden een fantasl ische o~ · 
die kusjes blies op de trap voor het naar bed gaan, vaak voor
las, spelletjes deed op de computer en hen in de auto wees 
op alles wat er in de wereld te zien was. Familie en vrienden 
hadden een kameraad met wie ze vakantie konden vieren, filo
soferen, praten over boeken, politiek, muziek en geschiedenis 
en die hen altijd te hulp schoot met zijn veelzijdige talenten. 
De laatste jaren was hiJ ook een markante verschijning in het 
verkeer op zijn driewielige motorscooter, de MP3. 
Ruim een jaar geleden werd hij ziek. Aanvankelijk zag het er 
gunstig uit. Maar na enkele maanden kantelde het beeld. Toen 
duidelijk werd dat hij niet meer beter kon worden, accepteerde 
hij dat en besloot hij nog zoveel mogelijk de dingen te doen die 
hij kon en wi lde. Hij is het afgelopen jaar nog met de kinderen 
op vakantie geweest en in het najaar met Marie José. Ook 
kerst en oudjaar heeft hij met zijn gezin kunnen vieren. 
Op Nieuwjaarsavond is hij in het ziekenhuis in Groningen over
leden, te midden van zijn gezin. Bill is geboren en overleden 
op een bijzondere datum. Kenmerkend voor iemand die zo'n 
diepe indruk achterlaat en die zo speciaal is geweest voor zo
velen. 
Bill is op 7 januari 2012 begraven op het kerkhof van de RK. 
kerk in Bedum. 

Marie José, Saartje en Thorn , Daan en Mariken, Liesje en 
Edwin, Lotte, Anna, Aïcha, Laïla, Jonathan, Luuk, Thomas. 

Wij bedanken u voor uw belangstelling en medeleven bij 
het overl ijden van Bill. 


