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Oons pa werd geboren op 3 maart 1925 in Reuturn 
als jongste in een gezin van 7 kinderen. Hij kende 
een gelukkige jeugd op de boerderij, waar de basis 
lag van zijn latere levensgeluk. Hij leerde er van 
kindsbeen af dat respect voor alle leven, beschei
denheid en eerlijkheid een groot goed zijn. 
Het leren op school was niet zijn geliefde bezigheid, 
hij gaf veel meer om de praktische aanpak. Een 
melkdiploma was het enige certificaat dat hij heeft 
behaald. Hij was echter op velerlei gebied goed 
onderlegd. Hij leerde zichzelf allerlei vaardigheden 
aan van bestratingswerkzaamheden tot installatie
werk door zijn ogen en oren goed de kost te geven. 
'A'j merwat wilt, dan kö'j ok wa wat' was een van zijn 
gevleugelde uitspraken. 
Het rijbewijs dat hij behaalde bleek de grondlegging 
voor zijn grote passie: zijn werk als vrachtwagen
chauffeur. Met grote liefde stuurde hij ruim 32 jaar 
'zijn' gemeentewagen door de omgeving van Olden
zaal. Zijn werk voor voornamelijk de plantsoenen
dienst en de gladheidsbestrijding was hem alles: hij 
kon er zich helemaal in uitleven. In zijn vrije tijd was 
hij 22 jaar lang een enthousiast lid van de brandweer. 
Zijn huwelijk op 13 februari 1958, de geboorte van 2 
kinderen en later 7 kleinkinderen maakten zijn geluk 
compleet. 
Hij genoot met volle teugen van zijn gezin, zijn werk, 
de natuur en het leven. Daarnaast zette hij zich graag 
en onbaatzuchtig in voor vrienden en bekenden, 
waar hij een graag geziene verschijning was vanwe
ge zijn handigheid en kundige aanpak, maar ook 

vanwege zijn nuchtere en inschikkelijke persoonlijk
heid. Hij had voor alle problemen een oplossing, ook 
al was het voor de onwelwillende medemens een 
even simpel als doeltreffend: 'ze moss'n ze a'moal 
noar Afrika stuur'n en de aap'n in 'n zweet jaag'n'. 
Helaas betekende een licht herseninfarct 13 jaar 
geleden een begin van het leren leven met beperkin
gen. Hij probeerde hiermee zo goed mogelijk om te 
gaan, maar het steeds wat toenemende verlies van 
zijn zelfvertrouwen en groeiende twijfel over zijn ver
dere kunnen begonnen hun sporen na te laten. Hij is 
nooit meer echt de oude geworden, hoewel hij door 
zijn doorzettingsvermogen gelukkig nog jaren rede
lijk zijn gang kon gaan. Samen met ma trok hij er op 
uit, het liefst naar zijn geboortegrond in Reutum. 
Tot het allerlaatst wist hij zich tevreden in zijn lot te 
schikken en maakte er het beste van: 'Ie mött tevree 
wen'n met wa'j hebt!' Hij hield zich vast aan het 
geloof en het geluk van de waardering van het leven: 
het fluiten van de vogels, het ontluiken van het groen 
en de gezelligheid van de mensen om hem heen. 
Voorzien van de ziekenzalving moest hij dit alles op 
28 april 2000 loslaten, hij kon niet meer. 
Pa, je was groots in je eenvoud en daarmee een 
toonbeeld voor ons: enorm bedankt voor alles wat je 
voor ons en waarschijnlijk voor velen die je kennen 
hebt betekend! 

Ma, kinderen en kleinkinderen. 

Langs deze weg willen wij u graag bedanken voor uw 
hartelijke blijken van medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van oons pa. 


