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Het regent als een gieter. 
Waar is die gieter dan? 
Boven in de wolken, de wolken huilen. 
Waarom huilen die? 
Omdat onze opa dood is. 

Frederick en Daisy May. 

Een dankbare herinnering aan mijn 

l ieve man, onze zorgzame vader 

en opa 

Jan Arie Busschers 
echtgenoot van 

Aleida Geertruida Geerdink. 

Hij werd geboren op 9 oktober 1918te Almelo. Kort na zijn 
geboorte overleed zijn vader als gevolg van de Spaanse 
griep. De zorg voor zi jn moeder en het vriendelijke 
karakter van dit nog jonge ventje trok de aandacht van de 
toenmalige direkt eur van de A lmelose he Bierbrouwerij, de 
heer Hagedoorn. Zijn zoon Bertus en .,Jantje" werden al 
vrij snel goede vrienden en waren praktisch altijd samen. 
Spelen op het terrein van de Brouwerij of mee in de buick 
naar Amsterdam. 
Alles mocht en alles kon, niets was teveel voor het plezier 
van de jongens, kortom de mooiste jeugd die een jongen 
zich kon wensen. 
De vriendschap bleek later de wortel te zijn van een 
carrière in de drankenbusines. De mineraalwaterfabriek 
van de familie Hagedoorn werd de basis voor zijn verdere 
leven, dag en nacht was hij voor zijn bedrijf bezig. 

Na jaren van hard werken werd zi jn bedrijf aangekocht 
door de 8redasche Bierbrouwerij. En kreeg hij het wat 
rustiger als direkteur van de .,Citadel Twenthe". Hij bleef 
in deze functie tot z'n ss• jaar. Toen vond hij dat hij 
genoeg gewerkt had. Nu kon hij voldoende aandacht 
besteden aan zijn vrouw en kinderen en kreeg hij genoeg 
tijd voor z'n grootste hobby .,fi lmen". 

Hij maakte o.a. een fantastische film over Twenthe. Bijna 
dagelij ks was hij in zijn filmkamer te vinden. Een hart· 
infarct op z'n zeventigste veranderde helaas alles. Hierna 
moest hij het wat rustiger aan doen, het was moeil ijk voor 
hem om hieraan te wennen. Hij was immers nooit ziek. 

Filmen deed hij nog steeds, dat kon hij niet laten. Totdat hij 
24 december 's avonds een onverwachtte infarct kreeg en 
als gevolg hiervan is overleden op 25 december in het 
Streekziekenhuis in Hengelo. 

Wij zullen hem nooit vergeten en zijn hem dankbaar voor 
alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend. 
Hij was een liefhebbende man en een fijne vader voor ons. 

.,Bedankt Pa voor de mooie en fijne tijd dat u bij ons was." 

Voor uw medeleven met ons, na het plotselinge overlijden 
van mijn man, onze vader en opa, willen w ij U gaarne 
oprecht dank zeggen. 

Zenderen, december 1990 
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