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Aan het leven van mijn lieve echtgenoot. onze 
vader en opa is toch nog vrij plob;eling een 
einde gekomen. Zaterdagmiddag 9 november 
is hij moegestreden overleden. 

Pa werd geboren op 25 november 1928 op de 
boerderij in Averlo. Hier groeide hiJ op. Zijn 
liefde voor dieren en de verzorging daarvan 
kenmerkten hem bij zijn W<'rk op de boerderij. 
Pa nam de boerderij <het ouderlijk huil') van 
z~jn ouders over voordat hij met ma in 1957 
trouwde. 

Pa's belangstelling voor de natuur was groot. 
Hij genoot er van om buiten te zijn en rond te 

toeren met de auto. Met de verrekijker bekeek 
hij de natuur en hij mocht ook wel graag een 
konijntje stropen. Pa hield van de jacht.. 
Tijdens het seizoen was hij elke jachtpartij in 
de buurt als drijver aanwezig. Thms had Pa 
altijd een hele dierentuin waarvoor hij hokken 
bouwde. Hij had een bijzondere bouwstijl. Met 
name hele grote spijkers moesten zijn bouw
sels in elkaar houden. 
Als \\;j aan pa denken, genieten we weer van 
zijn humor. Hij was altijd in \'OOr een geintje. 
Ook zijn optimisme was heel belangrijk. Bij 
zijn latere ziektes kwam hem dat van pas. 
Daarnaast kenmerkte pa zich door eC'nvoud 
en soberheid. Hij was met weinig tevreden. Pa 
hechtte aan de goede harmonie tussen kinde
ren en kleinkinderen. Van zijn klC'inkindC'ren 
genoot hij enorm. Hij had veel hart voor zijn 
boerenwerk. Als het tijd van land klaarmaken 
en oogsten was, was pa niet meer te houdC'n. 
Eten en drinken moesten hem op het land 
worden gebracht. 

Pa heeft ook moeilijke momenten gehad. Het 
overlijden van zijn kleinzoon Jarne heeft hem 
erg aangegrepen. Pa kende de weg naar het 


