
Prachtige jaren waren we samen daarom 
niet treuren omdat zij voorbij gingen, 
maar glimlachen omdat zij er geweest zijn. 
Samen waren we bijna vijftig jaar een, 
nu moet ik helaas verder, maar wel alleen. 



Fons is geboren op 30 maart 1935 als 4° kind in 
een gezin van 8 kinderen . Hij had een onbezorgde 
j eugd op de boerderij van zijn ouders aan de 
Glanerveldweg. Het boerenbedrij f zag hij echter niet 
zitten en daarom werd hij meubelmaker.H ij had een 
vrij goed en helder technisch inzicht wat betreft 
houtbewerking en dat kwam hem later van pas toen 
hij verder ging als timmerman. Bij verschill ende 
bedrij ven deed hij ervaring op en dat bracht hem later 
tot bouwkundig opzichter/ tekenaar bij een 

,. architectenburo in Oldenzaal. Later maakte hij door 
omstandigheden zijn opwachting bij Woningstichting 
St.Jozef in Almelo. 

Op jonge leeftijd leerde hij zijn en ige grote liefde 
Betsie kennen. Samen met haar ontwierp en bouwde 
hij zijn eigen hu is aan de Vosbultweg. 
Fons en Betsie hebben het gemis van kinderen altijd 
betreurt maar dat werd in grote mate teniet gedaan 
door Fons. Hij nodigde, als hij maar enigszins de kans 
kreeg, zo vaak als mogelijk neefjes en nichtjes uit en 
leerde hen van all es wat maar mooi en gek was en 
dacht niet na wat voor werk Betsie hi er mee had . 
Samen waren ze dan ook zeer betrokken bij het wel en 
wee van all e kinderen van de zussen en broers. 
De vakantie kon bij Fons en Betsie ni et stuk als ze 
maar minimaal I x per jaar naar hun geliefde 
Schwalefeld in Sauerland konden gaan. Fons kende 
er op het laatst meer mensen in dat dorp dan in 
Glanerbrug. Ook zijn ze daar geh uldigd 
omdat zij daar al meer dan 40 jaar achtereen 
waren geweest. 

Fons was erg gesteld op zijn bezit. Of het nou zijn 
auto,zijn tuin, zijn gereedschap of zijn huis was, alles 
moest altijd up to date zijn. Voldeed het niet meer 
dan kwam er wat nieuws of hij nam het persoonlijk 
onder handen, want alles wat hij zag met zijn ogen 
kon hij met zijn handen maken. Dat is te zien in zijn 
huis waar zijn eigen gemaakte meubelen zijn trots 
waren. 

Toen hij dacht ook nog eens van zijn AOW te gaan 
genieten kreeg hij te maken met verschill ende nare 
gezondheidsproblemen. Dat werden er in de loop van 
de jaren steeds meer en hij moest dan ook, vervelend 
genoeg voor hem, steeds meer uit handen geven en 
dat was het moeilijkste wat hem afging. 
Volgend jaar zouden ze samen 50 jaar getrouwd zijn 
maar dat heeft helaas niet meer zo mogen zijn . Intens 
heeft hij nog genoten, enkele weken geleden, van het 
samen zijn na de gedachtenisviering, van overleden 
familieleden 1-!eurman. De laatste dagen in het 
ziekenhuis, hoe moei lij k ze ook waren, heeft hij nog 
meni geen even toegesproken en het erg mooi 
gevonden heeft dat ze er nog even voor hem waren. 

Wij zull en allen Fons missen en zeggen 
daarom . ... Fons Bedankt. 

Namens Betsie en de fami li e danken wij iedereen 
voor de getoonde belangstell ing en aanwezigheid 


