
Zijn muziek, zijn werk 
zijn kunst om te leven 

zijn optimisme, zo sterk 
je hebt ons veel gegeven 



In liefdevolle herinnering aan 

Willem Scholten 
echtgenoot van Annie Olde Bol haar 

'28-4-1914 t 23- 6-2012 

Mijn lieve man en onze papa zullen we blijven 
herinneren als een opgewekt en integer mens. 

Papa komt uit een gezin van 8 kinderen en als oudste 
zoon stond de opvolging in het aannemersbedrijf van 
zijn vader al vast. Tot aan zijn pensioen gaf hij leiding 
samen met zijn jongere broer Anton. Daarnaast 
beheerde hij een verzekeringsportefeuille en verrichtte 
taxaties voor de bank. 

Als er in het dorp iets te doen was dan had hij hiervoor 
belangstelling. Men deed nooit tevergeefs een beroep 
op hem. Zo was hij als bestuurslid o.a. betrokken bij 
kerk, bank en ouderenbond. 

Zijn muziek was zijn grootste passie. Al op 14 Jarige 
leeftijd begon hij met zijn eerste vioollessen. Hij 
zong in diverse koren en leerde op latere leeftijd 
pianospelen. Papa en mama zagen elkaar ti jdens 
hun verkeringstijd vaak in Enschede waar hij speelde 
in het Twents Filharmonisch Orkest en waar mama 
werkte in het ziekenhuis. Hieruit ontstond een grote 
verbondenheid van meer dan 63 jaar. 

Het was na de oorlog moeilijk woonruimte te krijgen. 

Hun eerste woonplek was aan de Hogeboekelerweg 
waar drie kinderen werden geboren. Aan de 
Gronausestraat waar hij naast zijn ouderl ijk huis 
bouwde, werd het vierde kind geboren en was het 
gezin compleet. 

Samen met mama genoot hij van de vele 
familiebezoeken. Aan de vakantiereisjes samen 
met zijn broers en zussen bewaarde hij goede 
herinneringen. De bezoeken van kinderen en 
kleinkinderen op zondagmiddag behoorden tot het 
vaste ritueel. Hij zorgde altijd voor de koffie en .. . bij elk 
kopje hoorde een koekje. 

Het gezichtsvermogen nam langzaam af en hij moest 
vijf jaar geleden stoppen met autorijden. Hier had hij 
veel moeite mee. Zo lang mogelijk wilde hij zelfstandig 
blijven. Om het wat makkelijker te krijgen besloten ze 
samen naar St. Maarten-Stede te verhuizen. Hij was 
tevreden, trouw, oprecht en rechtvaardig in zijn hele 
doen en laten. De laatste drie weken moest hij tegen 
een infectie vechten die hij niet kon overwinnen. 

In volle dankbaarheid kijken wij terug op zijn leven. 
Wij danken u voor uw medeleven en steun bij het 
overlijden van onze lieve man en papa. 
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