
Een dankbare herlr •1ering aan 

WILHELMUS ANTONIUS BERNARDUS 
JANSEN 

Zoals Wim geleefd heeft, is hij van ons 
heengegaan rustig en bescheiden. 

Hij werd op 1 maart 1919 te Nijmegen gebo· 
ren, waar hlJ zijn jeugd doorbracht 
Op 26 april 1949 trouwde hij met 

DINY SAALS 

uit Etten (Gld.). Tot 1955 was hij o'lderwijzer 
aan de lagere school in Luttenberg. Daarna 
werd hij leraar Engels aan de St. Lebuînus· 
MULO (de latere Raahorst-MAVOI in Haaks· 
bergen Dit bleef hiJ tot oktober 1981. Al die 
tiJd heeft hij met veel enthousiasme en toe· 
wijding zijn beroep uitgeoefend. 
Hij had een positieve kijk op het leven en 
gevoel voor humor was hem niet v.~e~!11d·. 
Het was ook in Haaksbergen dat hij zijn v11f 
kinderen zag opgroeien en later, toen hiJ 
met Diny naar Enschede was verhuisd, 
bleef het contact goed onderhouden Ook 
zijn twaalf kleinkinderen ~onden het goed 
met opa vinden. " 
Naast zijn veel tijd vragende beroep had h1J 
ook nog enkele hobby's. De maandagavond 
was jarenlang gereserveerd voor zijn gelief
de schaaksport, waarin hij een hoog niveau 

wist te bereiken Bovendien speelde hij 
graag klassieke pianomuzi~k. Tenslotte 
heeft het voetballen en de bijbehorende to· 
to hem lange tijd elke week weer weten te 
boeien. . 
Toen hij in 1981 met de VUT ging! kreeg hij 
veel tijd tot zijn beschikking. Dany en hij 
hebben die gebruikt om vele vakantiereizen 
te maken, waarvan ze volop genoten heb· 
ben en die hen vooral naar Duitsland en 
Oostenrijk hebben gebracht. 
In april 1984 kreeg hij een hartinfarct, maar 
nog lahg kon hij, door zich goed in acht te 
nemen. beschikken over een goede gezond· 
heid De laatste maanden ging het hart hem 
echter steeds meer last bezorgen. En nu 
weten wij, dat hij toen langzaam maar zeker 
met sterven Is begonnen. Het beoefenen 
van zijn hobby's viel hem steeds zwaarder. 
De laatste weken van zijn leven zijn voor 
hem erg vermoeiend geweest; hij wilde noo 
wel, 1aar zijn hart en daarmee zijn hele 
lichaam l ieten het meer en meer afweten. 

Hij is op 19 maart 1993 in Enschede overle· 
den. 

Wij zijn er dankbaar voor hem als man, va
der en opa gehad te hebben. 

Voor uw belangstelling en medeleven zeg· 
gen wij u hartelijk dank 

DINY JANSEN-SAALS 
Kinderen en 
kleinkinderen 


