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In liefdevolle herinnering aan 

Frans Tenniglo 
echtgenoot van Truus Rikhof 

Frans is geboren op 20 september 193-l in Ootmarsum en 
overleed op 28 ;uni 2007 in het SMT Ziekenhuis te 
Hengelo. Na de uitvaartviering op 2 juli d.o. v in de 
parochiekerk van de H.H. Simon en Judas te Ootmarsum 
hebben wij hem te ruste gelegd in het grof van zijn 
grootouders op de begraafplaats te Ootmarsum. 

De liefde voor Ootmarsum, de natuur en het houtbewerken 
werd hem van jongsafaan met de paplepel ingegoten. In 
navolging van vele generaties Tenniglo ging hij dan ook, 
bijna als vanzelfsprekend, het "houtvak" in. Aanvankelijk 
als timmennan bij een "baas" om het vak te leren, maar 
uiteindelijk vanaf 1968 als zelfstandig ondernemer. Wat 
zijn ogen zagen, konden zijn handen maken, maar zelf zei 
hij vaak "een kleine handel is beter dan een groot werk". 
Samen met zijn vrouw Truus, met wie hij in 1965 trouwde, 
bouwde hij met keihard werken, maar vooral ook met 
enonn veel plezier, een karal.'teristieke en unieke 
eenmanszaak op, die zij tot op de dag van vandaag 
succ.esvol hebben voongezet. 
Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren. Dit was 
zijn grote trots en daarvoor stond hij altijd klaar. Dag en 
nacht als het moest. Voor een lekke fietsband van één van 
de kinderen op weg naar school werd het werk als 
vanzelfsprekend even neergelegd. Aan uiterlijk venoon en 
luxe hechtte hij zelf totaal geen waarde, maar de kinderen 
mochten nooit iets tekort komen. 
Naast het werk, was Ootmarsum met al zijn tradities, de 
natuur en het praten daarover met mensen zijn grote 

passie. Jarenlang was het voor hem dan ook 
vanzelfsprekend om elke avond met zijn jachthond Waldo 
door de natuur in en om Ootmarsum te fietsen en 
onderweg met mensen een praatje te maken. De 
Paasdagen doorbrengen buiten Ootmarsum was voor Frans 
ondenkbaar. Ns "oald Poaskearl" hoorde je deel te 
nemen aan het "vlöggeln" en de andere Ootmarswnse 
paastradities. Voor hem was het echt "Eens ' n Poaskearl, 
altied 'n Poaskearl". 

Je hebt vaker gezegd dat je een tevreden mens was, 
gezegend met · een lieve vrouw, f,jne zonen en 
schoondochters, geweldige kleinkinderen en terugkijkend 
op een arbeidzaam leven, waarin je goed "geboerd" had. 
Geen zorgen op dat gebied e11 je voelde je bevoorrecht. 
Je was er je telkens van bewust hoe goed je het had. Je 
kon oprecht genieten van klei11c dingen, contact met leuke 
mensen en vooral ,·an de natuur. 
/11 011:e gedachten houden we graag het beeld vast zoals 
je voor ons in herinnering blijft: de verteller, de 111011 die 
op :ijn standpunten bleef staan, de ma11 met veel gevoel 
voor humor, de man die trots was op zijn familie en Op 
Ootmarsum. 
Als straks m de advent de midwinterhaoms klinken zullen 
we je deuntje missen. "De mooiste melodie, die ik op het 
instrument ooit gehoord heb", zei iemand j e eens. En dat 
maakte Jou en ons tr<)ts. 

Goodgoan Pa, Bedankt voor alles! 

Voor uw medeleven danken wij u oprecht. 

Ootmarsunt, 2 juli 2007 
Oostwal 55 

Truus Tenniglo-Rikhof 
Kinderen en kleinkinderen 




