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Op 28 mei 1927 •> pa en opa 1teborcn te Lange•een Hij 
"as de laatst geborene meen gezin van 7 kmderen Pa 
was nog maar 7 maanden jong toen Z•Jn moeder o' erlccd 
Hij is !Oen tot ZlJn l\\aalfde le,ensJaar opge,ocd b•J de 
buren de fannh~ Kk1ssen 
Hij heefi ook de oorlog mee moeten maken IS'a de oorlog 
ging luJ werken m de textiel fabnel.. HIJ heeft ook 1,-ed1end 
in lnd1è Op 3 augu>lu> 1955 t> h1J ~etrou"d met 
Lena Oude Boo1Jmk Samen hebben ze 4 kinderen groot 
gebracht. waar "eer 8 kJemkindcrcn uil z1Jn geboren . 
Dankzij opa en oma k\'amen de kletnlanderen voor het 
eerst m de trem en de dierentum door de UllJe> die ze met 
hun maakten. Pa hield ook van fietsen, vooral op 
zondagmorgen vroe11. dan konden de kleinkinderen ook 
mee, samen genoten ze van de natuur en vogelgeluiden . In 
die tijd gmg pa ook nog wel eens 'isscn, daar kon h1J ook 
, an genieten, vooral 'an de rust ll et leven kabbelde rustig 
voon met natuurlJJk z'n ups en downs Doordat pa al op 
jonge leeftijd werd afgekeurd, heefl h1J 11ch de kookkunst 
eigen gemaakt en haalde ook de nodige boodschappen 
thui>, om te kunnen koken . Dat is dan oor.. al die jaren Lijn 
grootste hobby ge"eest. Wij konden op de gekste tijden 
thuis komen. maar pa ht1d wel eten ~laar Tot hij in 2003 
door een onderbeen amputatie athankelij k werd van een 
rollator en rolstoel Hij hccfl toch no114 Jilrcn samen met ma 
op Groot Bokho'e mogen wonen , waarb1J h1J toch elk jaar 
qua gezondheid een >tul;je m moest leveren Maar pa "as 
tc\feden, ook met de.te rnamer van leven 

HiJ zorgde toch nog dat de dageh.1kse boodschappen 
in huis werden gehaald en ging eens m de wee~. samen 
met zijn dochter de boodschappen halen In de 1omer 
een lekker ijsje eten, dan was zijn weck \\eer i;oed 
Afgelopen december kwam pa met rui;ldaehtcn op 
bed te liggen en ging toen wel snel achteruit. b1J 1s op
genomen in het ztekenhuis en gmg ook 'oor rc,ahdat1c 
naar ··het MeulenbelC . "aar hiJ vooruitgang boekte 
Daar kreeg hij onvernacht een 1nzmkmg en 11mi; toen 
heel snel achteruit. htJ "erd \\eer opgenomen in het 
7iekenhuis en is daar op dondcrdai;morgen 
31 Januari om .i .30 uur, m samcn11Jn 'an ma . 
'rcdig ingeslapen 

l.1e,·e mu11. ,·uJer e11 opa 
Bedank1 \'OOT de fijne 1aren die "e mei 1011 

nw,-h1e11 mee muken 
.lij hebt Je slrljd ge.ireden. ru•t nu muur 1111 

Voor uw belangstelling tijdens llJn 11cl..1c 
en mcdele,en na zijn o'crhJdcn, danken '"J u oprecht 
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