
In liefde herdenken wij 

Franz Geesken 

Franz werd geboren op 12 maart 1934 als oudste 
kind van het gezin. Hij kreeg nog 2 broers en 
2 zussen. Na de lagere school ging hij naar de 
Bisschoppelijke Nijverheidschool in Voorhout en 
kreeg daar de opleiding voor kleermaker, zodat hij 
als oudste zoon mee kon werken op de kleermakerij 
van zijn ouders. Op 25 jarige leeftijd ging hij werken 
bij moeilijk opvoedbare jongens. Later, na toch weer 
een aantal jaren in de confectie, is hij bij verstandelijk 
gehandicapte mensen gaan werken. Dat was echt 
zijn levensroeping. 

In Heerenveen begon hij als groepsleider op het 
dagverblijf 'Oranjewoud '. In 1975 ging hij naar Almelo 
en zette daar meerdere dagverblijven voor 
gehandicapten op. Eerst heeft hij vanuit het 
'Siebelinkhuis' het dagverblijf 'de Schalm' op poten 
gezet. Na een hernia-operatie begon hij in Nijverdal 
om 'de Burg' op te zetten. Volgende stap was 'de 
Leemhorst' in Almelo. Hij zou in Tubbergen zijn 
loopbaan afsluiten, maar toen de voorbereidingen 
klaar waren, kreeg hij in 1992 een hartinfarct.Hij mocht 
niet meer werken. 

Hierna heeft hij zijn kennis en ervaring ingezet voor 
andere maatschappelijke doelen. In 1996 is hij zich 
in gaan zetten voor de Katholieke Bond Ouderen en 
vervogens ook voor de Klankbordgroep Gehandicapten 
Almelo. Daar heeft hij met veel plezier veel nuttig 
werk kunnen doen. 

Als vader was hij betrokken bij zijn gezin. Er is veel 
gekampeerd en ook heeft hij zich ingezet voor de 
sport en de begeleiding van de kinderen daarbij. 
De afgelopen jaren heeft hij samen met Lies nog vele 
mooie reizen kunnen maken. In 2006 zijn ze nog 
naar Noorwegen en Rome geweest. Beide reizen 
hebben veel indruk gemaakt. Ze spraken er nog 
vaak over. In november 2007 zouden ze 45 jaar 
getrouwd zijn. 

Dit voorjaar bleek Franz longkanker te hebben. 
Na de zware operatie, die hij hiervoor ondergaan 
heeft, leek hij goed te herstellen. Echter, wat niemand 
vermoedde, kon zijn hart de extra inspanning niet 
meer leveren. 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk 
bedanken voor de vele blijken van medeleven die 
wij hebben ontvangen na het overlijden van Franz. 
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