
Bos, Johannes Lucas ten. - Deelgenoot firma J. ten Bos,
textielfabrikante te Almelo. - Geb. 13 Juli 1860 te Tub-
bergen. - Vader: Johannes Hendrikus ten Bos, geb. te
Tubbergen 12 Sept. 1831, overl. te Almelo 13 Pcbr. 1917,
oprichter Fa. J.
ten Bos.; Moe-
der : Hendrika ;
Maria Heeren- . .,,.
brink, geb. 25 y**
Juli 1843 te Cor-
tenoever bij

Brammen,
overl. te Almelo ;;-^\
30 Oct. 1898. - | l ;|
Geh. mot Eliwa- a«Ltt!l Bé
beth M^aria En-
gelina Verhey-
den, geb. 17
Sept. 1872 te
Zwolle. - Kin-
deren : Maria
Frederika Hen-
riette Joscpha,
geb. 17 Mrt.
1903, geh. met
Mr.vanSchaeck
Mathpn, Rech-
ter Arr. Recht-
bank te Haar- [
lom; Fernanda
Anthonia Maria
geb. 9 Apr. 1906, geh. met Dr. Weebers, arts; Frcderik
Henri Willem Maria, geb. 30 Mei 1910, thans deelgenoot
fa. ten Bos. - t. B. doorliep de lagere school en bezocht
daarna een kostschool. Afwisselend werkte hij vervolgens
in het buitenland en in het bedrijf van zijn vader. Na 1900
nam de fa. do fabricage ter hand van serges en cheviots en
kwam tot grooten bloei. Later ging zij zich spccialiseeren



in damesstoffen, welke naar vele landen werden geëxpor-
teerd. In .1912 werd ook te Wierden een fabriek gesticht. -
t. B. is een overtuigd democraat; steeds heeft hij in ge-
meenschappelijk overleg de belangen van zijn arbeiders
behartigd en nimmer kwamen onder zijn. leiding conflicten
voor. In 1935 trad hij uit de firma, waarbij hij door zijn
zoon werd opgevolgd, doch nog steeds interesseert hij zich
voor het wel en wee van het bedrijf. Hij heeft mede het
initiatief genomen tot oprichting van de Almelosche Fabri-
kanten-vereen, waarvan hij tot voor enkele jaren, bestuurs-
lid was. — Hij is voorts oprichter en bestuurslid geweest
der St. Vincentius Vereen, te Almelo en is lid der comm.
v. ïoez. van de Incasso-Bank aldaar. Gedurende korten
tijd was hij lid van den Gemeenteraad. Ook thans nog
heeft het liefdadigheidswerk zijn bijzondere belangstelling,
t. B. is Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is lief-
hebber en verzamelaar van oude kunst, vooral schilde-
rijen. - Ootmarsumschestraat 87, Almelo.


