
Niet alleen belangrijk is de weg die je gaat, 
maar ook het spoor dat je achter laat 

Als herinnering aan 

Wilfried Ordelmans 
echtgenoot van Sienie 

papa van Wendy en Debbie 

Wilfried werd geboren op 11 juni 1946 in 

Haaksbergen te Overijssel, waar hij altijd zo trots 
op was. Hij stierf op 2 februari 1998 geheel 
onverwachts op de E.N 0 . waar hij de laatste tijd 
graag was 

Papa zou zeggen "A'j dood bunt, bu' ,J dood" Vele 
mooie herinneringen blijven echter bestaan Uit 
verhalen van vroeger met zijn zeven broers en 
vier zussen blijven de herinneringen aan een 
"kruidje roer me niet" Papa wist met zijn 
kwajongensstreken wel te zorgen dat hiJ zelf niet 
als schuldige gezien werd en menig broer en zus 
heeft dan ook de "kleppe" gekregen die papa 
eigenlijk verdiend had Papa was altijd bezig H11 
was graag buiten- in de tuin of met Kim wandelen 
In de zomer ging hij met mama naar ST Wolfgang 
waar ze in 196R strandden toen ze eigenlijk naar 
Wenen wilden Sindsdien zijn ze daar steeds 
terug gekomen Eerst met mama en later ook met 
ons Op de camping hadden ze veel vrienden 
Vanaf hun 25 -iang huweliJk ging papa met mama 
in de herfst ook nog eens naar de camping om te 

wandelen en te genieten van de natuur. Mama 
was echt papa's grote liefde Na de vakantie 
kwamen ze altijd weer helemaal verliefd terug 
Ook voor Debbie en Wendy stond hij altijd klaar. 
"Pap, hoe moet dit?" hebben we vaak gevraagd 
en zullen we nu ook nog vaak denken. Papa wist 
ons altijd weer iets te leren Dit klaar staan voor 
anderen was ook iets wat echt bij papa hoorde. 
Op zijn werk stond hij ook altijd klaar voor "zijn" 
jongens. Daar heeft hij ook nog een paar andere 
hobby's leren kennen· het skiën en het duiken. 
Van velen hoor je nu "Wilfried moet je leren 
kennen", maar als je hem dan kende wist je ook 
watje aan hem had. Alles wat papa deed deed hij 
met volle overgave, zelfs tot het laatste toe in het 
huis van Wendy en Iwan en btJ het biljarten Wij 
denken aan Wilfried en papa als een lieve en 
goede man. papa en schoonzoon We zullen hem 
erg missen. 

Daag lieve Wilfried en papa 
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