
Antoon Visschedijk, 1932-201 O 



Panta rhei, kai ouden menei 

In dierbare herinnering aan 

Antoon Visschedijk 

Geboren 7 juli 1932 te Glanerbrug. 
Overleden 6 november 2010 te Enschede. 

Antoon was de oudste uit een hecht gezin 
van 5 kinderen. Zijn geboortehuis bleef zijn 
woning tot 2009. Hij beleefde mooie jaren 
op het Gymnasium in Oldenzaal. 

In 1953 ontmoette hij Riet, de liefde van 
zijn leven. In 1955 kwam hij in de 
textielzaak van zijn ouders en in 1958 
trouwde hij met Riet. Ze kregen drie 
kinderen en brachten de zaak tot bloei. 
De ondernemerszin van Antoon en het 
verkooptalent van Riet vulden elkaar aan. 
De winkel werd steeds groter, en in 1970 
kwam er zelfs een tweede winkel bij. 
Bij elke verbouwing deed Antoon zelf veel 
van het werk. Ondanks de lange dagen 
kwamen de kinderen niets te kort. 

Antoon was een gedreven man, die graag 
bezig was. Hij was nauwgezet en precies. 

Hij stond steeds klaar voor anderen met 
raad en vooral ook met daad. Hij roerde zich 
in de ondernemersvereniging , hij droeg bij 
aan de parochiekrant en hij beoefende 
gepassioneerd vele hobby's. 

Zijn tuin was zijn trots . Hij was ook terecht 
trots op het boekje dat hij maakte over zijn 
familiewortels. Hij was verknocht aan zijn 
geboortegrond en hij was medeoprichter van 
de Historische Kring Glanerbrug . Zijn oude 
klasgenoten bracht hij jaren later weer bijeen, 
als redacteur van "de Resultante". 

Antoon en Riet genoten zichtbaar van het 
gezelschap van familie en vrienden. 
Samen kaarten, samen op vakantie, 
samen in de tuin. 
Vanaf 1992 kregen ze daarvoor meer tijd . 

Zijn band met Riet was innig. Haar verlies op 
1 juni van dit jaar was zelfs voor zijn vechtlust 
te veel. We zijn beiden dankbaar voor hun 
toewijd ing en hun blijvende voorbeeld . 

Namens de familie danken we u voor uw 
belangstelling en medeleven. 

Marian, Carla, Marcel , Ineke en kleinkinderen. 


