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Op 13 januari 1923 werd pappie geboren. 
Hij groeide op in een groot gezin waar iedereen bij 
Stork ging werken. Gedurende zijn opleiding tot 
modelmaker kenden zijn rapponen voor de diverse 
vakken slechts één cijfer, een acht. Dit cijfer ken
merkte zijn verdere zeer arbeidzaam leven Een 
harde werker, precies en nauwkeurig. 

Pappie hield van mensen om zich heen. Tradtuege
trouw werd er op veljaardagen tussen de broers 
Boevink stevig gediscussieerd. Als zijn mening 
gevraagd werd luidde die steevast: "Ik wil hier wal 
oaver proaten, mer nich oonder'n borrel." 

Liefde voor zijn gezin, de wandelsport, voetbal en 
later zijn eigen bedrijf BoBoKa was zijn grote 
drijfveer. 

Een zware klap voor het gezin was zijn bedrijfs
ongeval en kort daarop het overlijden van zijn 
compagnon. Dit betekende het einde van het nog 

jonge bedrijf en het begin van een moeilijke pe· 
riode. Pappie was een ander mens geworden. Mam
mie wist hem echter onophoudelijk te motiveren 
iets te ondernemen. Hij bleek meer te kunnen dan 
hij zelf voor mogelijk hield. Hij ontdekte nieuwe 
uitdagingen. Samen brachten ze vele uren door in 
het voormalige Wapen van Hengelo. Eerst achter 
de tap en in de keuken maar weldra werd er weer 
behangen, geschilderd en .... .. getimmerd. 

Het uitvliegen van beide kinderen luidde de ouver
ture in van een nieuwe periode van adviseur, 
schilder en aannemer. Met de komst van de klein
kinderen kwam de meubelmaker weer terug in 
hem. Ledikantjes, kastjes , poppenhuis. muziek
standaards en stoeltjes zagen het licht. De stille 
getuigen hiervan zijn in de huizen aanwetig. 

Met het overlijden van pappie sluiten we een 
periode af. Een periode die ons tot dankbaarheid 
stemt voor al wat hij voor ons heeft gedaan en ons 
heeft geleerd. Hij is op zaterdag 23 januari zacht en 
kalm ingeslapen. 

Uw belangstelling vandaag en in de afgelopen 
periode heeft ons goed gedaan. 
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