


Lieve Nico, Pap, Opa 
Na deze intens verdrietige momenten van rouw, 
blijven over die geweldige herinneringen aan jou. 

In liefdevolle herinnering aan 

Nico Hogeling 
echtgenoot van 

Ria Hogeling - Pleune 

Hij werd geboren op 24 september 1938 te 
Denekamp en overleed thuis aan de Kloppendijk op 
12 september 2011 . 
Als jongste van een gezin van zeven, heeft hij zijn 
jeugd doorgebracht aan de Brandlichterweg. 
Op jonge leeftijd is hij begonnen met werken in de 
metaal , daarnaast speelde hij met veel passie als 
drummer in een band. Dit heeft hij vele jaren met 
plezier gedaan. 
Ria leerde hij tijdens het muziek maken, in 1961 , 
kennen bij 'de KUL' en samen hebben ze 1 jaar 
aan de Brandlichterweg gewoond, alwaar ook René 
geboren werd. 

Na de nieuwbouw aan de Dr. Hondelinkstraat werd 
het gezin uitgebreid met Hilde en Max, waar we 
samen met oma Hogeling 12 jaar hebben gewoond. 
Op 34-jarige leeftijd begon Nico zijn eigen metaal
bedrijf in de garage aan de Dr. Hondelinkstraat. 
Na 3 jaar werd het te klein en maakte hij de 
overstap naar de Kloppendijk, alwaar vele ideeën 
in de praktijk werden uitgewerkt. Daar is het bedrijf 
geworden tot wat het is en waarin hij tot zijn laatste 
dag aanwezig was . 
Als ontspanning biljartte hij graag en speelde 
driebanden in competitieverband. Op de zaak met 
zijn vrienden werden hiervoor vele trainingsuurtjes 
gemaakt . 
Ook kon hij intens genieten om tijdens de vakanties 
in Zeeland met zijn kinderen en kleinkinderen te 
kaarten , met daarbij zijn fanatisme en gevleugelde 
uitspraken, wat tot grote hilariteit leidde bij zijn 
kleinkinderen . 
Met zijn hond Rico wandelde hij vele keren per 
dag langs het kanaal en het waren twee hechte 
vrienden. Ook Rico zal hem zeker missen. 
Zijn kleinkinderen , werk, biljart, kaartspel en hond 
waren zijn grootste passies. 

Nico, we zullen je ontzettend missen, jij was trots 
op ons, maar wij zijn nog trotser op jou. 

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven. 

Ria , kinderen en kleinkinderen 


