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"Het verschil tussen onkruid en planten is 
wat je wel of niet in je tuin wilt hebben, 

en dat onkruid je de hele tuin verwoest." 

In dankbare herinnering aan 

André de Lange 
echtgenoot van wijlen 

Tony de Lange - Olde Hartmann 

Hij werd geboren op 1 3 oktober 1922 te Boskoop. 

Na een ziekbed is hij zacht en vredig thuis ingeslapen 
op 4 maart 2009. 

Na de uitvaartdienst op dinsdag 1 0 maart in de 
O.L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkranskerk 

hebben wij hem ter ruste gelegd op 
het R.K. Kerkhof te Glanerbrug. 

Onze vader, opa, zwager en oom is helaas van ons heen 
gegaan. Hij heeft genoten tot het laatste moment van de 
aanwezigheid van zijn familie. Zijn leven bestond uit het 
laten groeien en bloeien van planten. Zijn niet aflatende 
werklust heeft er voor gezorgd dat iedereen met respect 
en bewondering naar zijn werk keek en er met volle 
teugen van genoot. Hij kon stil genieten van de 
aanwezigheid van zijn familie en genoot zichtbaar van de 
aandacht die hij voor zijn werk kreeg. Tot lang na zijn 
pensionering is hij doorgegaan met het werken in en 
bewerken van de natuur, maar bovenal was hij een lieve 

vader en opa. Samen met zijn schoonzoon Evert heeft hij 
van hun grote tuin een klein parkje gemaakt. Uit de doos 
die door zijn enige kleindochter Iris pas na zijn dood 
geopend mocht worden kwamen voor ons "gewone" 
dingen, terwijl het voor hem een schat aan emoties en 
herinneringen aan zijn kind en kleinkinderen is geweest. 
Zoals een kleine onbeduidende gum van de lagere 
school die hij als herinnering aan de jeugd van zijn enige 
kind Hélène tot het laatst in zijn rode doos bewaard 
bleef, maar ook een kleine tekening van zijn kleindochter 
Iris was in deze doos terug te vinden waar hij regelmatig, 
wanneer hij alleen was, van genoot. Niet alleen hield hij 
erg veel van zijn kind en kleinkinderen, maar zij hielden 
ook erg veel van hem. Zijn kleinzoon Nick was zijn beste 
vriend en voetbalmaatje en Nick realiseerde zich pas na 
opa zijn dood, het geluk te hebben gehad dat zijn opa zo 
oud is geworden. Vader woonde samen met zijn vrouw 
en schoonzus. Na het overlijden van zijn vrouw, negen 
jaar geleden, heeft 'Tante Marietje" voor hem een thuis 
gemaakt. Ook tijdens zijn ziekbed heeft zij samen met de 
anderen voor hem gezorgd. 

Wij zullen hem missen. 

Wij danken u voor uw medeleve·n 
Hélène en Evert 

Iris en Nick 
Marietje Olde Hartmann 

Glanerbrug. 4 maart 2009 


