
Eerst nu blijkt dat Bc1mie het laatste jaar 
zich niet altijd e\en goed voelde. 
Hij zei O\t' l tidttdf: "Ik ben nie1 oud. 
maar \·oei me wel oud. lk weet niet of ik 
wel 55 wordt. mijn moeder werd ook 
maar 51 jaar: Bennie droeg die zorgen 
voordl1elf. 

~fijn man en onze pa heeft ons liefde 
gege,en in alk tijden. We konden goed 
met hem "ouwe hoeren··. Hij \\<lS altijd in 
voor een graJ.* op t:!jn t!jd. 

Aan allen die Bennie gesteund hebben 
tijdens 7ijn leven en ons gesteund hebben 
na zijn O\E'll!jden betuigen wij onze har
telijke dank. 
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Daarvoor is het verleden 
wel voor jullie die ik achterliet 
Vaanvel en wees l!nn-eden 

In dierbare herinnering aan 

Bennie Ebbers 
sinds 21 mei 1971 echtgenoot van 

Pattla Slot 

Bennie is ~eboren op 31 maart 1947 te 
Aalr.en. Hü is overleden op 30 maart 2002. 
"Ja de uitvaartdienst in her. uitvaartcen
trum Bcrkenhove te Aalten, werd hij 
op 4 april 2002 te rusten gelegd op de 
R.K. be~raafplaa ts aldaar. 

Be1111ie was de jongste uit een gezin van 
3 kinderen. Na het doorlopen \'an de 
lagere school nam hij allerlei baantjes 
aan. Eén daarvan was het kegels opzetten 
bij de kegeldub in Aalten. H~j moest daar 
wel zün mond houden, maar dat deerde 
hem niet. Hij vertelde dat het hem goed 
geld opbracht. 

Lang heeft hü gewerkt bü de kah·erslach
terij Kropveld in Aalten. Ka 17 jaar werd 

dit werk \'OOr tijn ru~ te zwaar. Hij ging 
daarna aan het werk bij de Hameland
groep. Daar werkte hij op diverse afde
lingen. Sinds een jaar werkte hij in de 
kantine van de Marke . Hij had het daar 
geweldi~ naar :c:ijn zin. 

Bennie hield \'an mooie auto's. Zijn ei
gen Heilige Koe werd elke zaterdag van 
buiten en van binnen tot in de puntjes 
schoongemaakt. Ook \'Oor Miljam en 
Tom ging hij mee op pad om \'Oor hen 
een goede auto te vinden. 

Kaarten ,,·as zijn lust en leven. Met klaver
jassen "on hij nog al eens een mooie 
p~js. Elke wndag kaartte hij met Paula 
.Jokeren tot de 1000. 

\'oetbal was ook een hobby van hem. Hij 
''"as een trouwe supporter van Feyenoord. 
Hij volgde alles \'an die club en genoot 
van de vele successen \'all d ie club. 

Bennie woonde lang met zijn gezin in 
zijn ouderlijke woning aan de Bodendijk 
in Aalten. Ilij had daar ook de zorg voor 
/ijn inwonende \.-ader. 
Si neb 13 jaar woonde hjj me t veel plezier 
in zijn nieuwe huis aan de Loohuisweg. 


