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Bennie was een tenger ventje die de eerste jaren van zijn 
leven vaak ziek was. Al vrij snel werd op school duidelijk dat 
zijn ogen hem behoorlijk in de steek lieten. Zonder bril was 
hij nergens. 
Doordat zijn handicap door de school niet altijd goed werd 
begeleid is zijn schooltijd niet probleemloos verlopen . 
Hij had hier veel verdriet van en het heeft hem zeker in zijn 
ontwikkeling geremd. 
Ondanks zijn handicap heeft hij het toch maar voor elkaar 
gebokst om een goed vakman te worden. Tegelzetten was 
zijn lust en leven. Wij als familie zijn er dan ook behoorlijk 
trots op dat hij dit, ondanks alles, toch maar presteerde. 
Zijn zussen hebben zich altijd behoorlijk verantwoordelijk 
gevoeld voor zijn wel en wee, hetgeen voor Bennie soms 
moeilijk te accepteren was. Pas met de komst van zijn grote 
liefde Ria konden zij hem loslaten. 
Het was prachtig te zien hoe die twee hun levenspad 
wisten uit te stippelen en te bewandelen. Regelmatig trok
ken ze er in hun vrije tijd met de zussen van Ria en hun 
aanhang erop uit. Om de wereld te verkennen werd er ge
kampeerd en muziekfestivals afgestruind . Ria was de grote 
motor en hij volgde haar met heel veel plezier. Beiden 
genoten volop van het leven. 
Bennie had veel interesses, stapels boeken verslond hij 
en alle nieuws dat zich in de wereld afspeelde volgde hij 
nauwgezet en vormde daar dan ook zijn eigen mening over. 

Biljarten, kaarten en bridge waren een leuke vrijetijds
besteding voor hem. Het feit dat hij daarbij ook veel 
mensen ontmoette was voor hem een dubbel genot; 
hij had namelijk graag mensen om zich heen. 
Toen Bennie's ouders beide overleden waren had hij nog 
één grote wens; 
Teruggaan naar het ouderlijk huis omdat hij daar de ruimte 
en vrijheid had om het leven op zijn manier in te vullen. 
Ria was daar een prachtige aanvulling op en samen maak
ten ze van hun nieuwe stekkie een warm nest waar altijd 
iedereen welkom was. 
Helaas bleef hun huwelijk kinderloos, maar Bennie en Ria 
wisten dit gemis op te vangen door hun deur voor ander
mans kroost te openen. 
De plek aan de Gravendijk was een geweldige speelplek 
voor kinderen. 
Na het veel te vroege overlijden van Ria kon Bennie de 
draad van het leven maar moeilijk weer oppakken. 
Toen, 7 jaar geleden, Irma in zijn leven kwam ging de zon 
ook voor Bennie weer schijnen . 
Irma genoot samen met hem van de vrijheid van de 
Gravendijk. 
Het erf werd uitgebreid met paarden en ander kleinvee. 
Meerdere paardenmeisjes kwamen regelmatig op het erf 
om samen met Irma de beestenboel te verzorgen. 
Er werden stallen bijgebouwd en iedereen fleurde op. 



Echter de afgelopen twee jaar liet zijn lichaam hem steeds 
meer in de steek. Bovendien ontstonden er wéér grote 
problemen met zijn ogen en moest hij noodgedwongen 
stoppen met werken. Bennie, de werkezel, was veroordeeld 
tot zijn stoel, voor hem een heel moeilijke opgave. 
Beiden hebben het hier niet makkel ijk mee gehad; Bennie 
moest steeds meer een beroep op Irma doen. 
De laatste maanden van zijn leven waren moeizaam. Op 
20 december jl. werd hij getroffen door een herseninfarct 
welke hem in het ziekenhuis deed belanden . Er ontston
den spraak- en slikproblemen. Elf dagen later volgde een 
tweede infarct hetgeen hem totaal afhankelijk maakte. 
Bennie gooide toen de handdoek in de ring. Ondanks het 
feit dat hij niet meer kon communiceren werd het voor een 
ieder die hem goed kende duidelijk, dat verder leven voor 
hem geen optie meer was. 
Hij gaf duidelijke signalen af dat hij klaar was met het leven. 
Ondanks dat zijn dierbaren dat moeilijk vonden werd zijn 
keuze volledig gerespecteerd. 
Rustig heeft hij toen zijn leven terug kunnen geven . 

Lieve Bennie, het wordt stil zonder jou, wij gaan je missen. 
Namens Irma en de families danken wij u hartelijk voor uw 
aanwezigheid tijdens de avondwake. 
Uw warme belangstelling en steun tijdens het leven van 
Bennie en in het bijzonder tijdens zijn ziekteperiode, 
hebben ons goed gedaan. 


