
Ter herinnering aan: 

KEES VA N HAPERE N 

c.:htgenoo1 van 

Lcn~ de Ceus tcr 

papa van 

F ra ns, P a ul, N ie ls 

Geboren op 10 oktober 1952 te Prinsenbeek. 
Overleden op 24 november 1995 te Breda. 

Naar hui' terug, 'oor het rode stoplicht. Daar 
wou ik blijven, een punt "aar ik was. in de "midd· 
Ic of nowherc'. Niet meer vooruil of terug, maar 
vooral niet \OOru1t . !'iets hoeven te Leggen, niet' 
meer hoeven uit te leggen, niets meer hoc,en te 
zien, mets meer hoe' en te ,·crtellen. ~laar het licht 
sprong op groen en je gaat mei de stroom mee en 
je gaat naar onze jongen': on7e jongens, JOU\\ 
jongens, llHJn JOngcm. 
Kees, daar wa~ je 1ro1s op en met die twinkeling 
in je ogen Lei je dat dan zo tegen mij: 'Dat hebben 
wc toch maar schoon gedaan hé'. 
We hebben veel lief gehad, best veel gelachen ,a. 
men en ook wel gekibbeld. Zo strooide je ook met 
je kwinkslagen je opmerkingen in het rond en dan 
moest je lachen. Ternijl je dan bij hen wegliep. 
schudden anderen hun hoofd en dachten: '1 is me 
een kerel. IJat deed je m eral, thuis. op de veiling. 

bij iedereen. Je ging graag naar je ''erken je ge· 
noot er ook van. Kcc;, je sterrenbeeld was de 
weegschaal en je hield zo 'an dat C\enwicht. \\'as 
de balans wel cem weg door de lijd of door een 
gebeurtenis, dan moest het weer in da1 e\enwicht 
komen op je eigen vastberaden manier. Kees, je 
bent mijn rots, je ben! mijn lief, mijn alles. Ik mis 
je, maar je blijft toch bij mij en helpt me. Papa, 
je 1rok met ons, je ging 10 graag met ons naar zee. 
Daar was je liefste Mekje voor een dag of een 
week. Met z'n allen genoten we daar en zeker als 
ieder op L'n luchtbed op de golven dobberde, hoe 
hoger, hoe liever. Je vond het eerst maar niks dat 
brommeren van je jongen,, maar je begon er net 
van te genieten en er aan mee te helpen . .Je ging 
graag met mij en Niel; lïchcn, tcrnijl Frans en 
Paul andere dingen te doen hadden. Wc hadden 
al plannen om het 'olgend jaar \CCI mei z'n drieën 
te gaan fietsen. Je had nu al je plannen voor sin
terklaas, de kerstperiode .:n 1·oor her las\\erk \OOr 
de ~arna,abclub. In 'ele din&cn zullen "e je mis· 
\en. \laar in onze herinnering ben je nog bij ons 
~n ga je met ons mee. Bedankt voor alles! 

In deze dagen van W!rsluge11he1d en f!.rOot verdriet 
hebben 1·elen ons gesteund en proberen nabij te 
zijn met woorden van troost !!Il medeleven. 
Daarvoor :.e/l,gen wij u allen heel hartelijk dank. 

Leny 1•an Haperen-de Ceuster 
Frans, Puul, \'1els 

familie 1·an Haperen en familie de Ceuster 


