
In dankbare herinnering aan 

<Ben Loos 
• 28 februari 1928 t 5 mei 2013 

Hij is op 28 februari 1928 geboren in Losser en kwam uit 
een gezin van zes kinderen. Ben kwam uit een boerengezin 
en hij trouwde op 8 juli 1959 met Marietje Lubbers. Hij 
trok bij zijn schoonouders in. en het waren moeilijke tijden 
in die tijd. 

Ben heeft jaren lang in textielbedrijven gewerkt zoals 
Bamshoeve en Roombeek. Al op vroege leeftijd kreeg hij 
zijn ontslag, Het bedrijf ging dicht. Ook deed hij thuiswerk 
van het bedrijf Van Heek samen met zijn vrouw en samen 
maakte ze een basisschool schoon, om de eindjes aan el
kaar knopen. 

In de jaren ' 60 werden twee dochters geboren dat waren 
Anita en Christine. 

Zijn grootste hobby was wel zijn tuin bij huis en later ook 
nog een grote moestuin. Het gezin maakte daar ook dank
baar gebruik van, van de zelfgekweekte groente en aardap
pelen. Werkzaamheden op de boerderij deed Ben ook, om 
zijn broer Hannes mee te helpen. 

Ben mocht graag kaarten, en zijn liefde voor honden was 
groot. Iedereen van de familie mocht zijn hond brengen hij 
paste hierop en liep trouw zijn rondjes. Op vakantie vond 
hij ook fijn ook al waren zijn gedachten bij zijn tuinen. 
Ben en Marietje pasten ook regelmatig op de kleinkin
deren. Toen zijn vrouw regelmatig ziek was deed hij het 
huishouden er ook bij. 

In 2008 kreeg hij zelf problemen met het hart en is twee 
maal gedonerd. Dit kwam zijn gezondheid niet ten goede, 
nu had hij zelf ook hulp nodig. Dochter Christine was de 
laatste jaren altijd in het ouderlijk huis om voor hen beiden 
te zorgen. 

De gezondheid van beiden gingen achteruit en Christine 
kon het niet meer aan. Op 2 november 2009 konden ze 
terecht in het bejaardenhuis St. Maarten-Stede te Losser. 
Op de afdeling Dinkeldal en op 23april2012 in het nieuwe 
gedeelte de Oelermars 2. 

Hij is ook nog overgrootvader geworden van twee meisjes 
en nog wel van een tweeling (18 mei 2011). Op 14 februari 
20 I 3 verloor hij zijn vrouw Marietje. Ben kreeg weer een 
opleving hij begon weer te lopen en weer dingen zelf te 
doen. Ondertussen kreeg hij wel een nieuwe rolstoel, maar 
zijn gezondheid ging opnieuw achteruit. 

Eind april kreeg hij de griep en deze kon hij niet meer over
winnen. Hij is in nacht van zaterdag op zondag gestorven 
in het bijzijn van zijn beide dochters en kleinzoon. 
Ben en Marietje waren samen 53 jaar getrouwd. 

Ben. pa, opa, overgrootvader, bedankt voor alles. 
We zullen je ontzetlend missen. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van 
onze lieve vader, opa en overgrootvader bedanken wij u 
oprecht. Ook dank aan al het verzorgend personeel van St. 
Maartens-Stede. 

De kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 


