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Ben werd in Odoorn geboren op 7 augustus 1931 bij Opa en Oma 
Schrik thuis. 

De vader van Ben was hier niet bij, het huwelijk van zijn ouders is 

vroegtijdig beëindigd nog voor dat Ben geboren werd . Zijn moeder 
heeft Ben alleen opgevoed, dit hield wel in dat zij bij haar vader, 

moeder en vrijgezelle broers moesten wonen. Zij woonden aan het 

kanaal in Valthe. Kleine Ben heeft geen liefdevolle tijd gehad in zijn 

kinderjaren, moeder leed aan depressies en ze hadden het niet breed. 
Rond zijn achttiende is hij met 4 andere jongens naar Enschede 

vertrokken waar ze in de bouw aan de slag gingen. Een echte pionier 

was Ben om op jonge leeftijd zover van huis zij n geluk te gaan 

beproeven. De onverschrokken jongens moesten na de eerste 

werkdag nog een onderkomen zien te vinden. Ze hadden geluk en 
vonden een kost huis in de Galvanistraat bij de familie Klein. Hier 

hadden ze een goed kosthuis en het was er ook nog gezellig. Nadat de 

bouw gereed was, is Ben als enige in Enschede gebleven, hier had hij 
het naar zijn zin. Ben ging vervolgens bij Bleijdenstein textiel aan het 

werk. Hij was niet op zijn mondje gevallen en kon goed van zijn woord, 
dit leidde uiteindelijk tot een conflict waarna zijn baas hem ontsloeg. 
Tevens kwam hij op een zwartelijstiestaan, waardoor hij niet meer 

kon werken in de textiel. Om toch geld te kunnen verdienen is Ben op 
advies van de bloemenverkoper Kleinstra als parkeerwachterop het 

parkeerterrein van V&D begonnen. Met emmer en spons, begeleidde 
hij auto's naar de parkeervakken en diegene die de ruiten schoon w ilde 

hebben, werd ook geholpen door Ben.Ja, hij is al vroeg als eerste 
ZZP'er aan de slag gegaan . Dit heeft natuurlijk niet al te lang geduurd, 

omdat dit van de wet niet mocht. Na dit korte avontuurtje is hij via de 
werkverschaffing op een boerderij richting Buurse aan het werk 

gegaan . Via dit adres is Ben gaan werken bij OPC, eieren controleren. 
In die tijd kwam hij zijn grote liefde in Enschedetegen,!o Bos had zijn 

hart veroverd en dat gaf een andere draa i aan zijn leven. Het werk bij 

OPCwas niet echt het werk wat Ben aan stond. Hij heeft toen de stoute 
schoenen aan getrokken en een huisbezoek gedaan bij een voorman 
die werkzaam was bij Schuttersveld. Dit was een zekere Rooie 

Geerdink. Geerdink zat achter zijn huis met zij n voeten in een bak 

water toen Ben bij hem aanklopte om over werk te praten. Het was 
een goed gesprek en Geerdink zag wel wat in Ben. Zodoende kon hij 

starten in ploegendienst. In eerste instantie het vullen van batterijen en 
wat later mocht hij weven. 

In de winter van 1953/1954 lag zijn geliefde Jo in het sanatorium 

Bruggebosch om aan te sterken van een longaandoening. Dit waren 
gezellige bezoeken ondanks de kou, omdat de patiënten veelal 

buiten lagen en het bezoek dus ook buiten moest zitten . Augustus 

1954 kreeg het verliefde paar een huis op het Acacia toe gewezen. Ze 
moesten dus trouwen, anders hadden ze geen recht op het huis. De 

heugelijke dag was 4 september 1954, twee dagen nadat Jo haar 
negentiende verjaardag had gevierd. Na twee jaar werd Ben's ge luk 

compleet, Benn ie kwam op zijn verjaardag ter were ld. Ben wisselde 

weer van werkgever en nu zocht hij zijn hei l in Rotterdam als 

con ducteur op de tram. We hoorden hem nog vaak in het Rot terdams 
vragen " mag ik uw kaartje zien". Door de zorge lijke gezond heid van 

Jo heeft hij dit niet al te lang gedaan . Hij heeft zich toen gericht op een 
uitgeverij die boeken huis-aan-huis verkocht. Dit werk lag hem goed, 

want hier kon hij zich uitleven met het verkooppraatje . Hij genoot van 
de vrijheid en het buitenzijn . In 1960 kondigde zichJohnny aan en zo 

was het gezinnetje compleet. Daarna heeft hij nog televisies van deur 
tot deur verkocht en heeft hij leesportefeuil les bezorgd . Uiteindelijk is 

Ben voor de Gemeente Enschede gaan werken . Hier heeft hij zijn 
vijfentwintigjarige dienstverband kunnen vieren .Hij is begonnen als 

toezichthouder op het Zwembad Diekman, in een wit uniform . Dit 

uniform stond hem goed en doordat hij in gesprek ging met de 
baldadige jeugd, werd er niet meer gevochten en het aanta l 

diefsta llen li ep ook terug. Doordat d it seizoenswerk was ging Ben in 

de winter naar het badhuis op het Van Heekplein, waar hij stoker 
werd . Ook heeft hij nog een aantal jaren op de tennisbanen van Van 

Heekpark en TES gewerkt. De tennisbanen bijwerken en onderhou

den kon Ben goed en ook deze werkzaamheden gingen hem goed af. 
Maar de gemeente schrapte deze banen, waardoor Ben door

geschoven werd naar het onderhoud van sporthallen . Het contact 
met de mensen was voor Ben belangrijk en dat bleef, maar het werk 

moest nu binnen gebeuren en dat vond hij minder leuk. In 1991 werd 
Ben aangeboden om in de VUTte gaan. Hier maakte hij dan ook 

graag gebruik van . Nu kon hij doen wat hij wilde en dat was hele 

zomers op de camping in de Lutte doorbrengen: klootschieten, fietsen 

en klussen . t-Jet buiten zijn, een vijvertje onderhouden, een schuurtje 
bouwen en gewoon kletsen met de ander campinggasten. 



Wat heeft Ben hiervan geno ten. evenals van de vakanties naar 
Kroatië. Vroeg in het seizoen iekker drie weken vertoeven aan de 
Adriatische zee, mensen ontmoeten en genieten van het weer. In het 
seizoen 2006 kreeg Ben te horen dat de cam ping Dennen!ust een 
andere koers ging varen en dat alle staca ravans moesten verdwijnen. 
Er zouden chalets komen. Dit heeft Ben enorm aangegrepen, want hij 
moest zijn plekje opgeven het was net of ze zijn ziel afsneden. Hierna 
is zijn ziekte ook begonnen, langzaam als een sluipmoordena ar Eerst 
was hij heel_ kwaad en agressie f, daarna is hiJ 111 hui, geva llen 
waa rdoo r hij een nieuwe heup kreeg aangemeten . Lopen ging steeds 
moeilijker, schuivend, voetje voor voet.je over de vloer. De ooit zo 
kwiek lopende man veranderde. Hij werd hulpbehoevend en ging 
ctaarom ook dagelij ks naa r de dagopvang. Volgens Ben ging hij elke 
dag met een busje naar het werk. Eerst nog zelf lopend daarna met 
iijn rollato r. Dit iaatste heeft hem ve el moeite gekos t, wa nt "wat za l 
de buurt hier wel nie t ';an zegg n'·' Hij ging graag naar de Cromhoff, 
voora ! b;j goed weer Je zag Ben dan met zij n sigo retj e op het bankje 
voor de Cromhoff zitien, keuvelend met andere mensen . Bij het zien 
van de viag van Uvic zei hij steevast. "Die vl ag is voor io, w ant daa r 

staat lieve Jo". November 2012 ging he t 1elf,tand1g thu is wonen niet 
meer en is Ben voorgoed opgenomen in de Cromhoff. Oudejaa rsdag 
heeft de familie de hele dag doo, gebracht op cie Crom11off, omdat 
Ben erg 1;ek was. Ben is een bijwndere rnan •· zoab het personeel 
aangaf - want zowaa r, hij kwam er \Neer boveP op. Wel ie ts mc;ëten 
inleveren, maar h;j was er weer met zij r praatjes. Uiteindelij k werd de 
iaatste pijnaanva l niet meer overwonnen en hebben we op .30 3pri l 
Ben moeten laten gaan , 

Een bij zondere man is overleden op een l)i jw ndere dag. Dit past bij 
Ben , hij wu hier vast een iudieke opmerking over hebben gemaa kt 
Precies passend bij Ben en ze als WP, hem hebber. mogen kennen 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven ons.betoond bij de zieKte 
en na het overlijden van rn ij n lieve man en Of' ?:€ goede vader en opa. 

Famil ie Goeree 


