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Een liefdevolle herinnering aan 

Wout Hartendorp 

echtgenoot van 

Trees Hartendorp - van Benthem 

Hij werd geboren op 20 september 1928 te 
Lonneker en is overleden op 17 januari 2002 te 
Rossum. 

Wout is geboren in Lonneker in een gezin van 
10 kinderen. Later verhuisden ze naar 
Enschede waar hij zijn jeugd doorbracht. 
Het grootste deel van zijn leven heeft hij 
gewerkt bij de melkfabriek HCM. 

Meer dan 50 jaar geleden heeft Wout tijdens 
een dansavond Trees leren kennen. Op 20 
augustus 1959 zijn ze getrouwd en in het ouder
lijk huis van Trees gaan wonen waar ze opa en 
oma van Benthem tot het laatst toe verzorgd 
hebben. 

Wout was een mens die van gezelligheid hield, 
dit bepaalde een groot deel van zijn leven. 
Zo was hij lange tijd actief betrokken bij de car-

navalsvereniging 'n Lesten Stuuver waarvan hij 
ook prins is geweest. 
Sport was een grote liefhebberij van Wout. Hij 
volgde elke voetbalwedstrijd op TV en was een 
trouwe supporter van RSC 1 . De laatste jaren 
genoot hij heel erg van de jeu de boules. Hij was 
medeoprichter van deze vereniging. Het deed 
hem veel verdriet dat hij door zijn ziekte niet 
meer deel kon nemen aan de wedstrijden. 
Rond zijn huis genoot Wout samen met Trees 
van de tuin, de vijver en van hun dieren. 
Hij was erg trots op zijn mooie volièrevogels. 

Alle kinderen in de familie en in de buurt kenden 
Wout. Voor ieder kind had hij altijd een snoepje 
bij zich. Wout hield van kinderen. 

Wout stond altijd voor iedereen klaar en niets 
was hem teveel. Hij heeft een heel gelukki~ 
huwelijk gehad met Trees. Elke dag vroeg hrj 
haar: "Heb je nog wensen". 
Dat hij op het laatst dit niet meer kon was erg 
moeilijk voor hem maar Wout, je was zo dapper. 
Het was fijn je tot het einde thuis te kunnen ver
zorgen. 

Je bent voor altijd in mijn hart. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Wout wil ik ieder
een hartelijk danken. 

Trees Hartendorp - van Benthem 


