


Herman van den Bos 
Echtgenoot van Femie van den Bos - Wintcls 

Geboren te Oldenzaal op 2 J augustus 1925 
Overleden te Enschede op 15 maart 2010 

l lerman werd geboren als oudste van 7 kinderen van het 
gezin ,an den Bos. In zijn jeugd hebben zware aanvallen 
van astma hem vaak beperkingen opgelegd in lichamelijke 
prestaties. 

Na zijn MULO opleiding kwam hij door toevallige om
standigheden in het horlogevak terecht. Jarenlang heeft hij 
in Denekamp een opleiding gevolgd. Daardoor werd hij niet 
alleen een bekwaam horlogemaker maar nog meer. 
Bij Hotland werd de post vaak bezorgd door een aardig 
mei~je. Femie Wintels. Dan sprongen er vonken over. 
Die werden omgezet in een laaiend lieläes\ uur na een mooie 
dansavond bij Hotel Snijders de Zon aan de Bentheimerstraat. 

In november 1952 werd Herman ondernemer. Hij begon 
voorzich1elfmeteen \\inkel en een werkplaats in het ouder
lijk huis aan de Kastanjestraat. Dat bleek een gouden greep. 
De /aken gingen /O goo;:d. dat hij in 1958 een huis kocht op 
een gunstig gelegen plaats in de Berkstraat. waar ook de 
winkel en de werkplaats werden gevestigd. De tijd was 
toen rijp om in Denekamp te trOU\\en met zijn Femie. Dat 
geluk mocht meer dan 50 jaar duren. 

Uit dit hu\\elijk werd hun zoon ! lans geboren. Met deze 
kwam ook de muziek in huis. Maar daar bleef het niet bij. 
Die bracht een schoondochter mee en later zijn oogappels. 
drie schatten van kleindochters. Die hebben gemaakt dat hij 
zich rijk noemde met zijn zoon en ··\ ier dochters·· én met 
mu1iek. Van het ··Semper"' sloeg hij geen uitvoering over. 
Door zijn behulpzame. positieve levenshouding. zijn 
enthousiasme en humoristische instelling was hij alom 
gelicfèl. 

Denekamp en Oldenzaal. dat \\aren de brandpunten in het 
leven van Herman en Femie. DeT,\ent.,;;efolklorewerd vanuit 
de (schoon-) familie hoog gehouden. de taal en cultuur werden 
geculti\eerd. trom\ ook aan het geloof van lijn ouders. met een 
wttrouwen dat w mooi verwoord is door Toon Borghuis 

Ik bin in Diene ! land. o I leer 

Doe löts mie lös. Doe grips mie weer! 

Doe löts mie goan - Doe zets mie stil. 

Want àl lens geet noar Dienen wil 

Bin ik ·eraakt in groten nood-

Doe kans mie redden van den dood! 

Ik bin in Diene Hand. o Heer! 

Doe löts mie lös, Doe grips mie weer! 

Oldenzaal. 19 maart 2010 
Femie van den Bos - Wintels 
Hans en Marianne 
Anne. Karen en l leidi 




