
Ais ik wakker lig 
6f'I ddt gebeurt steeds vaker, 
dan denk ik aan die lange slaap 
rfre komen gaat. 
Ik denk met aan mij. 
Ik Oefl van geen belang. 
Ik had a8een !1<18g f1l66f tijd gehad 
Maar ik denk aan hen 
dte mij zo lief zijn 
6f'I nog verder moeten. 

In dankbare herinnering aan 

Ben Schulte 

4 augustus 1954 19 april 2005 

Ben is geboren op 4 augustus 1954 te Noord-Deurningen als 
vipde kind uit een gezin van zeven. 
Op 19 april 2005 gal hij de strijd tegen zij'l ziekte op en stierl 
thuis. zoals h• graag altijd gewild heeft. Omringt dool' Gemma. 
BJOITl en Stefan. 
Vroeger h'elpBenaltijd mee op de boerderij aan de Grensweg. 
Bovendien was hij gek op sleutelen aan en crossen op 
motoren, brommers en in auto's. 
Het was dan ook geen wonder dat Ben later automonteur werd. 
Nadat Ben rugklachten kreeg, was het voor hem niet meer 
mogelijk om het automonteurvak te beoefenen. Toch bleven 
auto's hem boeien. In t994 startte Ben dan ook zijn eigen 
bedn1f, gespecialiseerd in autoglas. Dit was zijn grote trots. 
Toen de v.o.I. een paar jaar later dicht ging, ging Ben veider 
1n het autoruitenvak Een bedrijf in Duitsland en Denekamp 
was het gevolg 

Tot zijn grote spi~ moest hiJ vanwege zijn ziekte het bedrijf 
begin dit jaar sluiten. Dit heeft hem altijd zeer veel pijn gedaan. 
Zi1n favoriete hobby was vnfWill1gerswerk voor '2tjn duppie' 
Sportdub Denekamp. O.a als letder van eerst jeugdelftallen 
en tegenwoordig het t •. Ort was echter noet het enige, ook als 
bes1uurslid heeft Ben een behoollijke staat van dienst 
Bijna aDes en iedereen m08S1 wijken als het eerste moest 
voetballen. Oe laatste bjd g ngen Gemma en Ben dan in de 
auto aan de achter1<ant van het veld staan, zodat Ben toch 
nog de wedstrijd kon bekiJken. Maar juist door het niet meer 
mobiel zijn kon Ben helaas niet meer naar het speelveld. Wat 
hem uiteraard veel ptjn deed. 
Gelukkig konden Ben, Gemma, B)orn en Stefan nog wel een 
week op vakantie. Dit was nog een grote wens van Ben. Nog 
even een weekje er tussenuit met z'n allen. 
Helaas kan Ben nu niet meer genieten van de aankomende 
zomer waar hij zoveel van hield. Lekker wandelen, fietsen en 
relaxen in de zon met Gemma, Bpm en Stefan. 
Wij weten dat hij nu op een plaats is waar hij geen pijn meer 
heeft. Ondanks dat zi1n dood toch nog vriJ onverwacht was, is 
hel gekomen zoals hit graag wou: snel en zonder al te veel pijn. 

Ueve Ben, ;e Zit voor altijd in ons hart! 

Wij bedanken iedereen voor alle belangstelling en het 
getoonde medeleven voor mijn man en onze vader. 

Denekamp, apri 2005 

Gemma Schulte-Veldscholte 
BjOlll Schutte 
Stefan Schutte 


