


In liefdevolle herinnering aan 

Julius Theodorus Even 

Op 25 september 1936 werd Julius als 8e in de rij 
geboren aan de Hannekerveldweg in Losser. 
Er werden maar liefst 14 kinderen geboren in de fami lie 
Even. iedereen droeg zijn steentje bij en de taak van 
Julius was om elke dag een emmer vol aardappelen 
te schillen. Julius werkte vanaf zijn 14e in de weverij . 
Na het vervu llen van de militaire dienst trouwde hij in 
1964 met Gerda Smit. Zij kregen samen een zoon en 
twee dochters. Het gezin woonde tot 1978 in Losser 
en verhuisde daarna naar Overdinkel. In 1998 kwamen 
Julius en Gerda weer terug naar Losser. 
Van jongs af aan had hij een grote liefde voor sport en 
in zijn jeugd was hij keeper bij het le van KVV Losser. 
Hier was hij ook de laatste jaren 's zondags nog vaak te 
vinden om zijn favoriete club aan te moedigen. 
Volleybal en gymnastiek waren grote passies van 
Julius. Hij begon zijn sportcarrière met gymnastiek 
voor kinderen en breidde dat uit met gym voor 
ouderen bij Maartens-Stede in Losser. Hij richtte zijn 
eigen sportvereniging "Sportschool Even" op. Hij gaf 
vol leybal- en gymnastieklessen aan dames en heren 
van alle leeftijden. Bijna 60 jaar heeft Julius sportlessen 
gegeven, waarbij zijn humor en positiviteit altijd 

aanwezig waren. Hij was er trots op dat zijn dochter zijn 
levenswerk voort wil zetten. 
Bijna 40 jaar heeft Julius bij PTT Post in Losser gewerkt. 
Hij kende dan ook vele mensen met naam en adres 
uit zijn hoofd . Op zijn 80e was Ju lius nog steeds actief. 
Werken in de tuin deed hij graag en zijn tuin lag er 
dan ook altijd perfect bij. Hij had een grote liefde voor 
bloemen. 
Julius vond het prachtig om mensen te verzorgen en het 
hen naar de zin te maken. Hij cijferde zichzelf weg en 
was onze rots in de branding. Ook was Julius een echte 
gangmaker op feestjes en zijn humor was aanstekelijk. 
Trots was hij op de muzikale activiteiten van zijn 
dochters. Hij had hier altijd veel belangstelling voor 
en was hun trouwste fan . Eveneens had hij veel 
bewondering voor de talenkennis van zijn zoon. Met de 
kleinkinderen had hij een hele hechte band en hij stond 
altijd voor hen klaar. 
Drie maanden geleden hebben wij nog een prachtig 
feest gehad ter ere van zijn 80e verjaardag. 
Op dinsdag 20 december 2016 had Julius zijn laatste 
training en afscheidsfeest van de vo lleybal gepland. 
Helaas mocht het niet zo zijn en is het op dezelfde dag 
een definitief afscheid geworden. 

Namens de famil ie hartelijk dank voor uw warme 
belangstelling en medeleven. 


