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Weduwnaar van Marietje Reehuis 

• 25 september 1919 t 2 oktober 2007 

"Hij was het leven nog niet moe, 
maar zijn lichaam was er wel aan toe" 

Pa is geboren aan de Oldenzaalsestraat in Losser, in de tijd 
dat de tram er nog naar Oldenzaal reed. H,j was de oudste 
in het gezin van 12 kinderen. 
Hoewel hij goed kon leren zat een studie er niet echt in. 
want op z'n 14e ging h,j in de textielfabriek werken. Heel 
gewoon in die tijd. Door het volgen van avondstudie kon hij 
z'n geliefde beroep van boekhouder gaan uitoefenen. Veel 
middenstanders en particulieren hebben van zijn diensten 
gebruik gemaakt voor het invullen van administratie· en 
belastingpapieren. 
Met een vader als dirigent van diverse muziekkorpsen kon 
het niet uitblijven dat pa ook bij de muziek ging. Hij speel 
de o.a. hoorn en tuba. 
Na de oorlog trouwde hij met Marietje Reehuis en trokken 
ze eerst bij zijn opoe in. In 1953 was echter het huis aan de 
Kleppenstraat klaa, en daar groeiden ook de 4 kinderen 
op. Het was een periode van hard werken, hij maakte vele 
uren voor zijn gezin. 
Grote hobby was het klootschieten, samen met zijn broers. 
Ook het "nazitten" met alle gezelligheid was voor hem 
belangrijk. 
Van de vele vakanties kon hij echt genieten. We trokken er 
vaak op uit met de Volkswagen Variant en reisden in die 
tijd al helemaal naar Luxemburg. 
Verjaardagen van pa of ma werden altijd groots gevierd 
met al die broers en zussen. 
Zijn ziel en zaligheid legde hij ook in het bedrijf waa, hij 
jarenlang gewerkt heeft. Het was een grote klap dat het 

mis ging met het bedri1f en hij elders moest gaan werken. 
In die t ijd begon zijn gezondheid hem ook parten te spe· 
len. 
Gelukkig kreeg hij een nieuwe hobby. nl. het houden van 
kanaries en tropische vogels. De halve tuin werd vol hok· 
ken gebouwd en op de zaterdag reden we stad en land af 
om nieuwe aanwinsten te kopen. Vele uren heeft hij bij de 
vogels doorgebracht. Ook zijn postzegelverzameling 
mocht er zijn. Elke zegel had z11n verhaal. En verhalen ver
tellen, vooral over vroeger kon hij goed. Zijn kleinkinderen 
Marieke en Bart genoten van de vaak humoristische anek
dotes. 
In 1983 werd hij getroffen door een hersenbloeding. Het 
leven stond plotseling stil. Halfzijdig verlamd en aanvanke· 
lijk geen uitzicht op herstel. Door pure wilskracht is hij weer 
overeind gekrabbeld en heeft hij later nog vele andere zie· 
kenhuisopnames doorstaan. Pa was een echte knokker. 
Toch raakte hij door dit alles wat in een isolement. 
Het overlijden van ma in 2001 vormde een groot en stil ver· 
driet, want hij uitte zich er niet over. Ook veel zorg hoe het 
verder moest. maar gelukkig pikte hij het leven weer op. 
Veel gezellige uren heeft hij nog doorgebracht op de dag
opvang in St. Maartensstede. De tnuissituatie werd lang
zaam maar zeker moeilijker en door de intense zorg van 
Jose en Ton en de medewerkers van de thuiszorg kon hij 
nog zolang op zi1n vertrouwde stek aan de Kleppenstraat 
bh1ven. 
De laatste weken ging het na een longontsteking snel 
bergafwaarts. Hij werd opgenomen in het verpleeghuis en 
al gauw bleek er geen weg terug. Hoewel hij gevochten 
heeft tot het eind kwam toch het onvermijdelijke. Te mid· 
den van zijn kinderen en kleinkinderen is hij op dinsdag 2 
oktober rustig ingeslapen. 

Pa, bedankt voor alles, we zullen je missen! 

Wij danken u allen voor uw belangstelling en medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 
Losser. 6 oktober 2007 




