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Langzaam ben je van ons weggegleden 
Elke dag een beetje meer 

Telkens werd je weer iets ontnomen 
Dat deed jou en ons zeer 

Het is een gemis, een stille pijn 
Dat je nooit meer bij ons zult zijn 

In liefdevolle herinnering aan 

Bennie Ruel 

Reulkes Bennie 

Bennie is geboren in Lattrop op 18 april 1950. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken 
overleed hij op 31 maart 2015. Op zaterdag 
4 april hebben wij hem ter ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Lattrop. 

Bennie werd geboren als oudste uit een gezin 
van 9 kinderen. Hij is geboren en getogen aan 
de Binnenbroekweg in Lattrop. Na de lagere 
school heeft hij de middelbare landbouwschool 
afgerond. Bennie heeft zijn jeugd als goed en 
mooi ervaren. In 1982 heeft Bennie de boerderij 
van zijn ouders overgenomen. Op 30 november 
1984 trad hij in het huwelijk met Karin . Uit dit 
huwelijk zijn 4 kinderen geboren: Petra, Tom, 
Michiel en Inge. Bennie was erg gelukkig met 

zijn gezin. Bennie is jarenlang voorzitter geweest 
bij K.V. Lattrop-Breklenkamp, waar hij ook actief 
klootschieter was. In 2007 is bij Bennie kanker 
geconstateerd en toen is er bij hem een long 
verwijderd. Na zijn ziekte heeft hij zijn leven 
weer hervat. Klootschieten ging niet meer, maar 
als scheidsrechter bleef hij actief binnen N.K.B. 
en hij was ook de trouwste supporter bij alle 
wedstrijden van zijn zoons. Naast zijn passie 
voor klootschieten, ging Bennie ook graag 
fietsen . In 2014 heeft hij nog 7000 kilometer 
gefietst op een gewone fiets. 
Bennie heeft zelf fuchsia's en brugmansia's 
gekweekt de laatste jaren. De fuchsia op de 
voorkant van het bidprentje was zijn grote trots. 
Hij heeft hier zelf nog een foto van gemaakt om 
deze door te appen naar zijn eigen broers en 
zussen. 
In de zomer van 2014 kreeg Bennie bericht 
dat hij weer kanker had. Hij heeft toen nog de 
Fietsvierdaagse gefietst en hij is in november 
voor zijn 30-jarig huwelijk nog een weekend weg 
geweest. Zijn laatste dagen werd hij omringd 
door zijn familie. 

Bedankt voor uw betrokkenheid . 
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