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 W I M     S C H E E P S T R A 
1941 – 2019 

 

Ludgerus-periode: 1958-1963 
 

 

 

 

 Vrijdag 20 december jl. is mijn buurman 

Wim Scheepstra uit Raalte op 78-jarige 

leeftijd overleden. Na een lange periode 

met afnemende gezondheid n.a.v. 

blaaskanker heeft hij het aardse leven 

los moeten laten. 

Wim heeft de onderwijsopleiding gevolgd 

aan de Ludgerus-kweekschool in Hilversum 

in de periode van 1958-1963. 

Hij was lid van de Senaat, toen wij 1e-

jaars (1961-1966) ontgroend werden. 

Jullie redactielid Hennie Bouwhuis heeft 

begin vorig jaar voor het blad H3 nog een 

gesprek met hem thuis gehad. 

Uit dat gesprek enkele passages: 

 

“Wim kwam vanuit Groningen naar Hilversum. Na het afstuderen kon hij 

aan de militaire dienst ontsnappen door 4 jaar te gaan werken aan een 

school in Laudermarke (bij Ter Apel). Hij werd daar meteen adjunct. 

Was samen met het hoofd van de school de enige leerkracht. 

Tijdens stages in Hilversum en Amersfoort voelde hij duidelijke 

affiniteit voor het werken met kinderen, die achterstand hebben. 

Dat leidde in 1967 tot een sollicitatie naar een functie op de b.l.o.-

school in Raalte. 

Behalve een baan werd Wim ook een huis in het vooruitzicht gesteld.  

De keuze voor het speciale onderwijs bleek een hele goede. 

Wim is steeds voor deze doelgroep blijven werken en deed dat met veel 

passie. 

Ook was hij jarenlang Sinterklaas op zijn vroegere school.(Waar hij 

eerder die rol vele jaren ook bij ons in de straat uitoefende.) 

Op de kweekschool heeft Wim veel voor de KIM (Kwekeling Interesse in 

Missie) betekend. Hij organiseerde samen met Jacques Bodewes op 

zondagmiddagen na het lof gespreksbijeenkomsten in het 

biologielokaal.” 

 

Ons gezin heeft Wim in de periode van 44 jaar dat we samen 2 onder 1 

kap wonen, leren kennen als een fantastisch mens, sociaal, aimabel, 

belangstellend enz. 



Een mensen-mens met een groot empathisch vermogen. Steeds 

belangstelling tonend voor de naasten en dan in het bijzonder voor 

degenen die het wat moeilijker hadden. 

Ook een reden waarom hij nagenoeg zijn hele loopbaan in het 

buitengewoon onderwijs actief was. 

Met zijn vrouw Joop en hun twee dochters (met aanhang) vormde hij een 

heel harmonisch gezin. Samen veel ondernomen, zoals de 

caravanvakanties door binnen- en buitenland. Vliegvakanties naar 

Indonesië en een bezoek aan Spitsbergen waar dochter Annet en 

schoonzoon Ronald regelmatig als gids werken. 

Wim heeft zich na de kweekschoolperiode nog jarenlang ingezet als 

bestuurslid van de KOV (katholieke Onderwijs Vakbond).  

Ook heeft hij vele jaren zich verdienstelijk gemaakt bij 

slachtofferhulp Raalte. Hij adviseerde verkeersslachtoffers of bijv. 

slachtoffers van huishoudelijk geweld enz. met het invullen van 

formulieren en het geven van adviezen. En regelmatig begeleidde hij 

slachtoffers voor, tijdens en na rechtbankzaken. 

Zijn grootste hobby’s waren koken, bridgen, boeken lezen en cultuur 

opsnuiven in den lande via stedentrips, museumbezoeken enz. 

 

We verliezen in hem een geweldig mens en een fantastisch fijne 

buurman. 

 

                                                                               

Ben Groot Beumer, Raalte 

 


