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Ter herinnering aan onze zoon, broer en zwager 

Johannes Gerhard Spölmink 
Hans 

Vriend van Mieneke Schotten • ter Maat 

Geboren 29·09·1947 te Losser. 

Op zaterdag 8 november 2003 is hij na een kortstondige 
ziekte in het ziekenhuis te Enschede over1eden. 

Hans werd geboren in de toenmalige boerderij, gelegen op 
de kruising Denekamperdijk-Honingloweg te Losser, mid· 
den in een mooi stuk Twentse natuur. Na zijn opleiding op 
cte Ambachtschool tot automonteur, ging hij werken bij het 
loonbedrijf Volker Jn de Lutte. Dit sprak hem meer aan dan 
het gewone sleutelen aan auto's. Tijdens dit werk ontstond 
zijn liefde voor het grotere werk, nl. kranen-en graafmachines. 
Hij is dan ook naar het wegenbouwbedrijf Temmink 
gegaan, waar hij zich op deze machines kon uitleven. 
Hier kreeg hij een grote kraan waar hij erg trots op was. 
Bij de fi rma Temmink had men al snel de handigheid van 
Hans door en als er een nieuwe kraan kwam, dan was 
deze bestemd voor Hans, omdat hij er mee speelde als 
ware het hem met de paplepel ingegoten. 
Niets was hem te veel, werken was zijn hobby. Dit kan zijn 
vriendin Mieneke wel beamen, want 's zondags ging hij 
met haar rond om te laten zien waar hij aan het werk was. 
De cabine van de kraan was zijn werkelijke huis. 
Vloerbedekking, muziek, ventilatie en wat je maar kon 

bedenken, had hij er zelf Ingemaakt. Zijn opleiding van 
monteur verloochende hij echter niet. Als iemand van de 
familie iets gerepareerd moest hebben aan de auto zoals 
een uitlaat, kleine beurt of banden konden ze altijd op hem 
rekenen. Andere zaken die hem niet interesseerden zoals 
papierwerk, werd dan als wederdienst voor hem opge
knapt. Vanaf de geboorte heeft hij eerst met zijn ouders bij 
zijn ooms aan de Denekamperdijk gewoond. Dit was voor 
hem de prachtige omgeving waar hij naar hartelust rond· 
struinde in de bossen en de velden. 
Zijn leven lang is hij met zijn beide ooms dan ook niet meer 
uit deze omgeving weggegaan. 
In begin 1992 werd de houten hut van de kluizenaar Bryan 
gekocht en hier hebben jullie, net achter de Bet!ehembeek, 
gezamenlijk met de familie een blijvende en rustige plek 
gevonden en er een prachtig huisje neergezet. Het was 
daar een harmonische mannenwereld, waar de dagelijkse 
huishouding en de zorg voor elkaar, werd geoptimaliseerd 
door je moeder en zus Els. 
Klagen deed Hans nooit, dat was vreemd voor hem. Zelfs 
toen hij van de dokter de onheilstijding te horen kreeg, 
bleef hij toch nog, tussen de onderzoeken door, werken. 
Zelfs tot twee werkdagen voor zijn opname werkte hij door, 
want in zijn cabine voelde hij zich thuis. Daar was zijn 
plaats. Wij moeten nu verder zonder hem. Voor ons is dit 
onwerkelijk. Hij was een man die niemand met zijn pijn en 
lijden wilde belasten. Wanneer er door familie, kennissen 
en buren aan hem werd gevraagd hoe het ging antwoord· 
de hij steevast, tegen beter weten in: Joa, wa good. 
Hij zal altijd als 'een kanjer" in onze gedachten blijven. 
Wij hopen oprecht dat het hem in het hiernamaals altijd 
echt • good • zal blijven gaan. 

Bedankt Hans voor al de gegeven liefde en zorg. 

De familie Spölmink 




