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Theo is geboren op 17 oktober in 1946. Hij groeide 
op als negende in een gezin van zestien aan de 
Diepenheimsestraat in Hengevelde. Theo had 
een hekel aan school. Hij zat dan ook geregeld in 
het kolenhok, omdat hij weer iets had uitgehaald. 
Dit duurde vaak niet langer dan een half uurtje. 
Na de vierde klas hield hij de lagere school dan 
ook voor gezien. Werken deed hij veel liever. Een 
van zijn eerste baantjes was het maken van kuiken
kistjes bij Wormgoor. Van het eerst verdiende geld 
kocht hij klompen of een nieuwe broek. Daarna 
heeft hij jaren gewerkt bij bouwbedrijf Ten Thije in 
Hengelo samen met zijn broers Hennie en Bennie. 
Hier heeft hij een mooie tijd gehad. Daarna heeft 
hij tot aan zijn pensioen met heel veel plezier bij 
AB Oost gewerkt. 

Voordat Theo een eigen plekje kreeg aan de 
Kormelinkstraat heeft hij een paar maanden bij 
Tonnie en Gerda gewoond. Dit bleef altijd zijn Ze 
huis. Hier heeft hij vele uren doorgebracht samen 
met Tonnie, Gerda en de kinderen. 
Zij hadden een speciale plek in zijn hart. 

Vele dagen heeft hij Tonnie geholpen rondom 
het huis , er moest namelijk wel eerst een klusje 
gedaan worden, voordat rond een uur of 4 het 
bekende pilsje op tafel kwam. Dit kon doorgaan 
tot in de late uurtjes. 

Voetbal was zijn grootste hobby. Zelf heeft hij 
nooit een bal kunnen raken, dus koos hij voor het 
leiderschap. Van vele elftallen is hij leider geweest, 
van de F-jes het Se. Voetballen kon hij niet, maar 
des te meer genoot hij van de 3e helft. 

Theo was erg zuinig aangelegd. Niets mocht te 
veel geld kosten, behalve zijn auto. Dit was zijn 
grote trots. Elke 2 jaar werd deze ingeruild voor 
een nieuwe. Zijn passie was dan ook een rondje 
rijden in zijn auto. Er ging hem dan ook weinig mis. 
Hij had plannen om een nieuwe auto te kopen. 
Helaas kon hij vanwege zijn ziekte de laatste 
maand zijn rondje niet meer rijden. Ondanks dat 
kon hij nog wel genieten van de kleine dingen, zoals 
zijn tuin en de vele mensen die tot op het laatste 
moment langs kwamen. 

Op 30 juli heeft hij de oneerlijke strijd op moeten 
geven. "Ik kan niet meer. De piepe is leug". 

Voor alle steun en blijk van medeleven willen wij 
u hartelijk danken. 

Fam. Jannink 


