
Dankbare herinneringen a;m 

Antoon Oude Booyin.k 

\Vcduwnaar \'an 
Santje Oude Booyink-Klaas 

Hij werd geboren op 5 november 1914 te Borne en is 
gestorven op 24 mei 2003 te Delden. 
Op 28 me i hebben wij na de Uitvaarrviering hem 1ci1 ruste 
gelegd op het R.K. ke rkhof te Deurningen. 

Hij \\as een man van 1ijkelijke ee nvoud, met weinig tevre
den, en nooit d irect op de voorgrond tredend en toch a ltijd 
aanwezig. Zijn leven bestond van jongsaf aan uit hard wer
ken, eerst op een boerderij in Fleringen, daarna als rangeer
der bij Stork in Hengelo. Tijdens de 2e wereldoorlog, op 
weg naar het front op de Grebbenberg moest hij een 
belangrijke en wel overwogen beslissing nemen: doorlopen 
of rec hts omkeer maken. 
Op 1 me i 1954 trouwde hij met Santje . met als resultaat 
1 meisje en 2 jongens. Hij was. zoals een vader in die tijd 
zijn plek kende . aan de 7ijlij n. want moeder was de spil in 
het gezin. Daar waar het mogelijk was en daar waar hij het 
nodig vond stond hij zijn kindere n bij in raad e n daad. 
llouwen, verbouwen, schilderen het maakte niet uit. hij was 
er altijd en kiitisch a ls hij het noodzakelij k \Ond. 
Hij was op Lijn manier een gelovig mens, tro uw aan de 
kerk, die nooit tevergeefs een beroe p op hem konden doen. 
In de begin jaren als collectant, later als acoliet bij ver
schillende kerkelijke vieringen. 
Rond z ijn soe jaar begon een reumatische spieraandoening 
zijn le\'en te veranderen. het werk bij Stork moest hij 'aar
we l zeggen. z ijn geliefde hobby, de tuin. daar kon hij geen 

afsche id van nemen. Zittend op een stoe l. de pijn verbijtend, 
Lal hij de tuin te bewerken. Al vechtend tegen Lijn Liekte, 
nooit klagend wist hij zijn leven toch een wending te geven. 
Een 7 - tal kleinkinderen zag hij opgroeien en zij maakten 
deel uit van zijn leYen en omgekeerd. Hij was een Opa voor 
zijn kleinkinderen zoals alleen een Opa kan Lijn. 
Voetbal liep als een rode draad door Lijn leven. bcsn,urslicl 
en leider van Saasvcldia 1. later kaartverkoper bij DSVD. 
maar zijn voetbalhart bleef bij Saasveldia. 
Toen Santje in l 99ï kwam te overlijden. begon Lijn gee>te
lijke gesteldheid langLaam af lC nemen, echter lichamelijk 
wist hij het prima vol lC houden. 1 let kerkhof werd zijn 
tweede thuis, dicht bij het graf van Santje had hij zijn e igen 
tuintje waar hij uren kon doorbrengen en deed daarnaast 
ongevraagd kleinschalig tuinonderhoud op hel kerkhof: 
Fietsen werd zijn g rote passie, heel Twente heeft hij 
doorkruist en hij kon onderweg met iedereen een praatje 
beginnen. Q, era! had hij zijn koffie adresje:;, maar bij Lijn 
dochter in Saas' cld werd toch de meeste koffie gedronken. 
Uiteindelijk werd het fietsen , ·oor hem te gevaarlijk en 
moest de stalen ros op slot. 
Zelfstandig wonen was voor hem uiteindelijk niet meer 
mogelijk. via het verzorgingshuis St. Jozef in Weerselo kwam 
hij in het verpleeghuis Elisabeth in De lden. Niet als een grijze 
muis. maar als een humorvol en plezierig marmetje maakte 
hij veel indruk op het personeel. dat hem de laatste maanden. 
weken en dagen , liefclevol en met veel aandacht heeft 
verzorgd. Uiteindelijk heeft hij aangege\'en dat het mooi was 
geweest: "Ik heb met de dood gesproken en het i> heel mooi 
boven, ik ga naar ma" waren één van zijn laatste woorden. 

Wij danken U voor uw steun en zorg in de afgelopen periode. 

:Mariarme en Tormic 
Tonny en Anita 
Jos en Diny 
en kleinkinderen 


