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In memoriam Ton Hilders  
 
 

 
 
 

Afgelopen vrijdag bereikte ons het bericht dat eerder die dag collega Ton Hilders is 
overleden. Ton was al geruime tijd ziek. Toen onlangs duidelijk werd dat genezing voor 
hem niet was weggelegd, hebben Ton en zijn naasten ingezet op een vreedzaam 
levenseinde. De liefdevolle verpleging in Hospice Issoria in Leiden is slechts van korte  
duur geweest. Ton is 60 jaar geworden. 
 
Ton trad in oktober 1988 in dienst van de ANWB en heeft het vak van wegenwacht 
(mannummer 579) dertig jaar uitgeoefend. Hij is daarin doorgegroeid tot senior-
wegenwacht. Aanvankelijk werkte hij vanuit Badhoevedorp, later vanuit zijn woonplaats 
Alphen a/d Rijn. Ton heeft altijd plezier beleefd aan het hulpverlenen, dat zat in zijn gele 
bloed. Als wegenwacht was Ton tamelijk op zichzelf. Hij zocht niet zo snel contact, maar 
hij vermeed het ook niet. Voor wie hem aansprak of belde, had hij altijd een vriendelijk 
woord over. Ook bij teamuitjes was hij graag van de partij. Bij de Esso (voorheen Texaco) 
in Alphen kenden ze Ton goed; zelfs tijdens zijn ziekte ging hij daar nog langs voor een 
kop koffie. 
 
In zijn gezonde jaren was Ton een echte sportman. Hij was lid van de ANWB Fietsclub en 
koos voor zijn woon-werkverkeer naar Badhoevedorp jarenlang voor de fiets. Ton deed 
aan wedstrijdschaatsen en was gek op stijldansen. Ook goede voeding had zijn aandacht. 
Weinig collega’s weten dat hij daarnaast ook belangstelling had voor de psychische en 
spirituele kant van de mens. Zijn grote aandacht voor vitaliteit maakt het extra zuur dat 
Ton jaren geleden al problemen kreeg met zijn gezondheid. Opvallend is dat hij altijd 
positief is gebleven en lang in een goede afloop heeft geloofd.  
 
Als collega’s zullen wij Ton herinneren als een typisch voorbeeld van ‘stille wateren, diepe 
gronden’, maar vooral als vriendelijke hulpverlener en optimist. Ons medeleven gaat uit 
Marja, Moushami en Savanti en andere nabestaanden. We wensen hen veel sterkte toe. 
 

 

Frits van Bruggen  
hoofddirecteur 
 
 
 
Het afscheid vindt plaats op donderdag 18 juli vanaf 13.45 uur bij crematorium Rhijnhof 
aan de Laan te Rhijnhof 4 in Leiden.  

 


