


• 30 april 1950 

Diep in mijn hart 
Denk ik aan jou 

Diep in mijn hart 
Droom ik van jou 
Diep in mijn hart 

Mis ik jou 
Diep in mijn hart 
Hou ik van jou 

Eef Wissink 

t 16 juni 2004 

Eefwerd op 30 april 1950 geboren te Keijenborg. Hij was het zevende kind 
uit een gezin van elf. Veelvuldig werd in de jongere jaren met de broers 
onderling gevoetbald en kwamen jongens uit de buurt meevoetballen. Eef 
was als jongen een echte ondeugd. Zo belandde hij met de vrachtwagen 
van Sloot op het randje van de IJsselkade. Ook viel hij, toen hij 9 jaar was, 
van de hilde in de oude schuur. Dit leverde hem een zware hersenschud
ding op, maar hij redde het op het nippertje. 
Na de lagere school ging hij naar de MULO in Doetinchem en vervolgens 
naar de Middelbare Landbouwschool in Didam. Deze doorliep hij zonder 
problemen. Hoewel in de familie bij enkelen veel interesse was in het boe
renleven, was dit bij Eef eerst wat minder. Toen zijn vader in 1971 over
leed, was hij echter de aangev.ezen persoon om het over te nemen en zo 
werd hij boer. 

Toen Eef wat ouder werd, bleek hij boer in hart en nieren. Hij runde het 
bedrijf van zijn vader met veel liefde en passie, zelfs in de moeilijkere tij
den. Hij trouwde in 1980 met Ans Keurntjes. Al snel kwamen twee kinde
ren ter wereld. Eerst een dochter, Vanessa, en goed anderhalf jaar later een 
zoon, Kevin. 
Met zijn gezin bleef hij wonen op het ouderlijk huis. Eefwas altijd achter 
bezig met de koeien en de varkens. 
Toen echter de landbouwwetgeving werd aangescherpt, werd het ook voor 
Eef onmogelijk om het bedrijf gaande te houden. En hoewel hij in eerste 
instantie er niet aan toe wilde geven, kwam in 1998 toch een eind aan zijn 
boerenbestaan. Eef ging via Randstad bij verschillende bedrijven werken. 
Uiteindelijk kwam hij bij Dozon Dom~techniek terecht. Daar begon hij met 
het knippen van lood en vervolgens kwam hij op de bus te zitten om mate
rialen naar de klanten te brengen. Iedereen kende Eef als Dozon-chauffeur 
met zijn humor; hij daagde graag mensen uit en vond het leuk om mensen 
op de kast te krijgen. Hij was een graag geziene man bij de bedrijven. Ook 
dit werk deed hij met veel plezier. Verder kon hij, als hij 's avonds terug 
kwam van het werk, urenlang in de tuin werken. De buren zagen hem altijd 
grasmaaien of het grind harken. Hij kon heel trots zijn op zijn 'voetbal
veldje' en ergerde zich eraan als een passerende auto door zijn mooi 
geharkte grind reed. 
Eefwas een man met veel zorgen en ook al zei hij niets,je kon het aan hem 
zien. Altijd was hij dankbaar voor wat hij kreeg, ook al zou hij zelf nergens 
om vragen. Vooral zijn gezin, zijn vrouw en zijn kinderen, waren alles voor 
hem. De school van de kinderen vond hij het belangrijkst. Waar het moge
lijk was, hielp hij de kinderen met hun studie. l lij was trots op de resulta
ten die geboekt werden. 
Eef was heel makkelijk en flexibel; alles kon bij hem en alles mocht bij 
hem. 
Onverwacht heeft hij een lege plaats in ons leven achtergelaten. 
We missen hem. 

Voor al uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en 
onze vader willen wij u bedanken. 

Ans Wissink-Keurntjes 
Vanessa 
Kevin en Ellen 




