


Ter dierbare herinnering aan 

Wouter Cornelus Witzel 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

Geboren te Losser op 7 jan. 1917. Overleden op 
15 aug. 2007. Na de uitvaartviering in de R.K.kerk St.Jacobus de 

Meerdere te Lonneker op 21 aug. aldaar ten grave gedragen. 

Thuis was het geen vetpot maar Wouter vond middelen en wegen om 
zijn technische talent te ontwikkelen. Via Sterk, de B.P.M. en de NAM 
werd hij hoofd technische dienst bij Nico ter Kuile. Hier rijpte het plan 
een eigen bedrijf te beginnen. In 1961 werd dit ten uitvoer gebracht in 
een schuurtje in de Glane samen met broer Johan. In 1967 scheidden 
de wegen van de gebroeders zich. Wouter wilde expansie en het schoot 
niet op in het schuurtje Op Vrijdag 23 Juni werd de opening verricht, 
door burgemeester J. van de Sandt, van een hal op het industrieterrein 
de Pol 12. Dit was de start van het familiebedrijf Wouter Witzel 
Eurovalve. Het bedrijf profileerde zich als afsluiterfabrikant. Het gezin
netje van Wouter werd eveneens in stelling gebracht. Wouter de tech
niek, moeder de administratie, dochter en schoonzoon de commercie 
en financiën. Het bedrijf bood toen aan 15 medewerkers een werkplek. 
In 197 4 groeide de werkruimte van 1000 naar 2400 m•. Het aantal mede
werkers bedroeg 70. In 1981 werd de blik naar het verre oosten gericht. 
Middels een varende tentoonstelling werden landen bezocht Als Heng 
Kong, Korea, Taiwan, de Filipijnen, Singapore, Maleisië en Indonesië. 
In 1990 investeerde het bedrijf, naast vele voorafgaande investeringen, 
opnieuw 4,5 miljoen gulden in gebouwen en hypermoderne machines 
De productie moest met 50 % stijgen. Het bedrijf bood op dat moment 
aan 150 medewerkers een vaste baan. In vakbladen wordt melding 
gemaakt van de gestage groei van het familiebedrijf "als dat van een 
komeet". 
De uitbreiding was bedoeld om grotere afsluiters te kunnen produceren. 
De limiet van de diameters lag tot op dat moment bij 1 m en werd opge
trokken naar 2 m. Bovendien werd de metal! to metal! afsluiter geïntro
duceerd voor pijpleidingen met extreem hoge temperaturen. In 1990 

heeft de dan 73-jarige Wouter zich definitief teruggetrokken uit de dage
lijkse technische leiding en neemt hij zijn oude hobby weer ter hand "de 
machinebouw." 
Het op zijn aanwijzingen bouwen van rubberpersmachines voor de 
eigen vulcanisatie-afdeling, het neusje van de zalm. Het bedrijf dat 30 
jaar geleden in een hal van 1000 m' startte, beslaat in 1990 een opper
vlakte van 7000 m• . Het maakt afsluiters voor meerdere industriële 
installaties. De afnemers zijn divers en tot die afnemers behoren gere
nommeerde namen als AKZO, Brown Boveri, Shell, Hoechst, 
Mannesmann, Krupp, BASF. Ook de pijpleidingen van "Disney World" 
van Parijs zijn van Wouter Witzel afsluiters voorzien. In 1995 maakt ook 
China kennis met de producten van Wouter Witzel. Na 2 Chinese sche
pen werd kiel gelegd van een grote passagiers/trein/auto veerboot voor 
de Stena Line. Een schip van 182 meter lang en 28 meter breed. O.a. 
25.000 afsluiters vinden hun weg naar een Franse distributor. Het bedrijf 
is trots op zijn commerciële succes. 
In 1992 wordt Wouter geridderd. In 1997 gaat de vlag uit want Wouter 
wordt 80 jaar. 
Dochter en schoonzoon wensen hem namens de familie, de directie en 
de medewerkers nog vele jaren in goede gezondheid. Deze wens gaat 
in vervulling. Tot het jaar 2000 heeft hij zich kunnen uitleven op zijn stok
paardje "de rubberpersen". Op dat moment beslaan werkruimte en kan
toren 10.000 m•. Het aantal medewerkers bedraagt 250 en de omzet 
blijft stijgen als een komeet. Wat is er een werk verzet. 
Als familie kijken we op deze tijd dan ook in dankbaarheid terug. Op 
vader als stichter van het bedrijf. Maar onderschat ook de inzet van al 
onze medewerkers, van zowel de hoofdvestiging in Losser als ook van 
onze buitenlandse Wouter Witzel vestigingen in Duitsland en Engeland 
niet. Chapeau! 

Eveneens spreken wij u onze oprechte dankbaarheid uit, voor de vele 
blijken van belangstelling die wij van U mochten ontvangen. 

Gerda Naafs-Witzel en Dick Naafs Sr. 
Ewout Naafs en Bregit Naafs-Noom 
Jacqueline Naafs en Edward O'Breen. 
Dick Naafs Jr. en Monique. 
Mies Zeggelink, Michiel, Simone, Lucia en Sterre 




