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Voor. pa was werk zijn hobby. De Grolsch 
was zijn leven, bier maken zijn grote passie. 
Hij was dag en nacht op de brouwerij, 
leefde voor zijn kostbare product . Jaren
lang hebben we naast de brouwerij ge
woond en kon pa via een poortje achter 
in de tuin zo het brouwhuis in lopen, 
zijn huiskamer zoals we wel eens gek
scherend zeiden . Ma heeft het daar niet 
altijd makkelijk mee gehad . Zij moest 
ons bijna alleen opvoeden en zei dat pa 
eigenlijk met zijn werk getrouwd was. 
Ma was de grote liefde van pa . Hij aanbad 
haar, droeg haar op handen . Toen hij na 
ruim 45 jaar met pensioen ging hadden 
ze tijd om samen te reizen. Portugal was 
hun favoriete land en ze kwamen er min
stens één keer per jaar. Uren wandelen 
langs het strand, iets lekkers eten en 
dr inken en dan weer terug wandelen 
langs de zee, het was voor pa en ma de 
hemel op aarde. Münster werd hun tweede 
thuishaven . Ze waren er zo vanuit Enschede 
en pa genoot van het eten en drinken in 
de restaurants waar ze vaste klanten 
werden , ma kon er uren winkelen . 

Daarnaast bleek pa prima te kunnen 
koken. Experimenteren met kruiden om 
het vlees zo lekker mogelijk te maken, 
een glas lekkere rode wijn . Hij was een 
levensgenieter. 

Toen ongeveer 6 jaar geleden de eerste 
verschijnselen van dementie zich aan
dienden en ma vaak in het ziekenhuis 
terecht kwam , veranderde hun leven . 
Pa kon zijn gedachten steeds moeilijker 
ordenen en zijn onvoorstelbaar scherpe 
geest liet hem uiteindelijk volledig in 
de steek . Gelukkig was er plaats voor 
hem in Bruggerbosch , maar hij miste ma 
enorm en wilde naar huis . Het overlijden 
van ma in mei 2011 was voor hem een 
grote schok . 

Pa was geliefd bij zijn begeleiders, die 
tot het laatst toe altijd een lach en aai 
voor hem over hadden . 
In de vroege ochtend van 4 januari sloot 
hij voorgoed zijn ogen en we weten dat 
hij terug is bij ma. 


