


Een vrolijke en dankbare herinnering aan 

Ben Leemreijze 

Ben werd geboren op 26 april 1946 
en trouwde op 7 oktober 1972 met 

Marien EngberserT. 
Op vrijdag 13 maart 2009 is Ben overleden. 

In het voorjaar van 1946 zag Ben zijn levenslicht. 
In een warm gezin, met zijn zus Annie en zijn 
ouders. groeide hij op in Lonneker. Daar ging hij 
naar school en raakte al snel verknocht aan het 
voetballen. Naast de MULO werd het voetbal zijn 
lust en zijn leven. Op zeventienjarig leeftijd maakte 
hij zijn debuut in het eerste elftal van EMOS. Als 
het kleine handige en fanatieke mannetje maakte 
hij furore in de regionale voetbalwereld en beleefde 
hij mooie successen met zijn club. Naast deze 
successen bracht de voetbal ook mooie en hechte 
vriendschappen. Met zijn vrienden mocht Ben 
graag van alles ondernemen en zo van de mooie 
dingen van het leven genieten. Zijn humor en 
vrolijkheid maakten Ben erg geliefd en Ben was 
altijd iemand die bij elke gelegenheid de prettige 
sfeer en gezelligheid maakte of omarmde. Na zijn 
diensttijd ging Ben werken als verkoper bij Kayser in 
Lonneker. In 1968 leerde Ben Marien kennen en na 
vier jaar verkering gingen zij trouwen. Samen werd 
het huis aan de Min. dr. de Visserstraat gekocht. 
Daar werden ook zijn kinderen Rico en Marloes 
geboren. Een hecht gezin waar Ben veel en hard 
voor werkte, maar ook genoot hij van de jacht, het 
zijn van voetbaltrainer, 

het voorzitterschap van EMOS, zijn familie en 
vrienden. Ben was een allemansvriend, die overal 
een graag gezien iemand was. 
Groot was dan ook de schok toen Ben in 1995 
geopereerd moest worden aan een hersentumor. 
Een riskante operatie die hij goed doorstond en 
zijn 50ste verjaardag werd daarna groots gevierd. 
Helaas was dit het begin van een lange periode 
van veel tegenslagen. De agressieve ziekte bleef 
terugkomen en keer op keer werd het uiterste van 
hem gevraagd. Langzamerhand moest hij steeds 
meer inleveren . Ook hier liet Ben zijn fanatisme 
zien en knokte voor zijn herstel en zijn leven. 
waarbij het onvoorstelbaar was dat hij ondanks al 
zijn tegenslagen zijn humor en vrolijkheid behield. 
Hierdoor heeft Ben het trouwen van zijn kinderen en 
de geboorte van zijn kleinkinderen, Bas en Eva. nog 
mee kunnen maken. Deze lange moeilijke periode 
kende door jouw moed en kracht nog veel meer 
mooie momenten. Marien was volgens Ben 'het 
beste wat mij ooit is overkomen' en zij heeft hem 
altijd met liefde verzorgd . Tot de laatste dag heeft 
hij gevochten voor zijn leven, maar het was een 
oneerlijke strijd die hij niet kon winnen . 

Hard werken en genieten zijn de peilers van jouw 
leven geweest. Ben . we hebben ook van jou 
genoten en met jou in herinnering zullen wij samen 
verder gaan. 
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