
t Dankbaar gedenken wij 

LAURENS KOELLE 

cchtgcnoO( \3n BERJ\ADET SANO 

1 nurens is geboren op /april 1946 re Vriezenveen 
en op j december 2003 111 het Twenteborg =iekenhuis 

te Almelo plotseling in srilrl' overlede11. 
Na de Uill'aartmis in de parochiekerk va11 

<h° H. Anto11i11s Abt re Vriezenveen hebben 1•ii hem 
op 'i derember 2003 bege/dd naar zijn mstp;aats 

op het parochiële kerkhof aldaar. 

Als derde in de riJ groeide Laurens op aan de 
dorpsstraat, op ·t adres "Wijk 4-493" te Vrie7enveen. 
Hij doorliep de kleuterschool, lagere school en 
middelbare school. Zijn beroepsopleiding als kapper 
heeft hij primair van zijn vader gekregen. Vervolgens 
heeft hi.i zich verder ontwikkeld als kapper in de 
Randstad, het Ruhrgebied, Heidelberg en Berlijn. 
In Berlijn heeft hij zich tevens zijn grote interesse 
voor de klassieke muziek gevonnd. Na terugkomst in 
Vriezenveen heeft hij het kappersvak daar 
voortgezet. In 1970 leerde hij Bemadet kennen. Het 
vervoer ging 1oen nog per Mobi letje, maar de 
verbintenis was wel definitief. f nkclc jaren la1er, in 
hun huwelijk, werden Ma1t ijn en Hugo geboren. De 
zwemsport was ziJn grote hobby. Van de polo lot 

1.wemleraar en van schei1Jsrechter tc.t bestuur~lid van 
V.Z.P.C. O"k de vele bc,"eken aan h< t Loomee~ m 
Dren:he met zijn 2 zoons pa,,er> hienn. [)ç 

kapperszaak aan de Almelo~ewcg werd overgenomen 
en ze verhuisden daarhee~ vanuit de B::rcnd 
lccmans>traat. In juni 1982 openoaarder, zich <Ic .:crs1c 
tekenen van zijn slopende ziekte er. :n 1 %3 wad deze 
spierziek1e definilief vastgestdd. fot ,.,,., j."r emde 
heeft hij hie:tegen gevochten maar zijn tN:i.!e conditie 
ging heel g~leidelijk achteruit, uitgez~Jnderd zijn 
gccsteiljk vermogen; hiervan hebben wij -.:ot het laatst 
toe kunnen genieten. Zijn channe en f:mtasie. zijn gro1e 
liefde en kennis voor het kappcmak c:i vooral zijn 
expe1t•se op gebied van verf en Kleuren Ke;1r:icrkten 
hem in 't bijzonder. 1.aurrns h•d ?itijd grote 
belangstelling en in7et voor de go :de gang van nKen in 
het gezin en in de zaak. 

Laurens, 6eáanRj!! 

Voor uw blijken van belangste!hng en meeleven, 
ondervonden na het overlijden van La.m·n;, ;>;eggen wij 
u oprecht dank. 

Bcrnadc l Kocllc -· $and 
Martijn en Debbie 
Hugo en Diana 

VrieLen•een, 5 december :003 
Almeloseweg 4 


