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Tonny Pril 
• 29 mei 1943 t 10 april 2009 

Tonny werd geboren 111 de 2e Wereldoorlog en os 
opgegroeid in Oldenzaal. Op zestien1ange leeftlJd 
ging h11 chemie studeren 1n Amsterdam Na een 
aantal jaren keerde hij terug naar z11n geliefde 
Twente. Hij begon zijn loopbaan b11 de KNZ, nu 
Akzo 

In 1971 trouwde hiJ met Rrta en hij was erg bliJ met 
de geboorte van hun dochter Marloes ZIJfl gez111 
kwam v00< hem op de eerste plaats. Naast zi1n 
gezin vroeg het werk veel van z11n aandacht; 
chemie was zijn passie. 

Het liefst was Tonny thuis. waar hiJ genoot van de 
dagelijkse dingen H11 luisterde graag naar 
klaSSleke muziek. puzzelde veel en had een grote 
111teresse voor de gang van zaken 111 de wereld H11 
had een brede algemene ontwikkeling, was goed 
onderlegd en stak z11n eigen mening met onder 
stoelen of banken. Hij was een bescheiden. rustige 
man die met we1mg tevreden was. 

Rullll tien iaar geleden werd h• ernstig ziek. Z1in 
werk b11 Akzo heeft h11 moeten opgeven. H• heeft er 
34 1aren gewerkt met veel plezier en inzet gewer1<t 

Het was een wonder dat h11 toen toch nog genezen 
1s van deze ziekte Naderhand werd duidelt1k hoe
veel hij hierv00< heeft moeten inleveren. Het leven 
was voor Tonny 1n deze 1aren met altijd gemakkelijk. 
Toch was hij hiermee tevreden en accepteerde hij 
de beperkingen 

Z11n grote wens was een eigen vn1staand huis te 
bouwen. Ruim vier 1aar geleden gong deze wens in 

vervulling. H11 heeft hier samen met Rita nog 
enkele 1aren van kunnen gemeten 

Toen sloeg de kanker voor de tweede maal toe. 
Ook deze keer heeft h11 de strijd met opgegeven. 
Zelfs niet toen het einde werd verwacht H11 bleef 
erop vertrouwen nog verder te kunnen leven. 
Urte1ndelijk heeft h11 deze ongeli1ke str11d verloren. 

Met hem hebben we een zorgzame echtgenoot en 
vader verloren, die veel van ons hield. 
Wi1 zullen hem erg missen. Lieve Tonny en pap. 
bedankt voor alles. We houden van JOU 

WiJ danken u voor uw aanwez1ghe1d b1J het 
afscheid van Tonny en voor alle steun, die wij 
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden hebben ont· 
vangen. 

Rrta Pnl-Bolhaar 
Mar1oes Pnl 


