


In dankbare hennnenng aan 

Johannes Wilhelmus 
Willy 

Achterbosch 

Papp<e IS geboren te Hengelo op 1 november 
1925. Geheel onverwacht is hij zaterdagochtend 
1 januari 2000 overleden in het Streekziekenhuos 
Midden Twente. Donderdag 6 januari hebben 
wiJ hem na de gezongen u1tvaartm1s in de 
C.L.Vrouwekerk ten ruste gelegd op de R.K. be
graafplaats te Hengelo. 

Paop1e was de oudste uit een gez1n van acht 
kinderen. Na arbeidSdienst en vier jaar als KNIL 
mil1tair in Naderlands-Indie te hebben ged1end 
is hiJ als t1mmerman m het bouwbednJf van ZIJn 
vader begonnen. In de avonduren heelt h1j z1jn 
aannemersdiploma behaald. Na overhJden van 
ZIJn vader heeft hij het bouwbedriJf in nauwe sa
menwerking met ZIJn, mm<ddels overleden, jong
ste broer Theo voortgezet. Pappie was een ge
liefd en alom gewaardeerd persoon. Toch bleef 
hij gewoon Willy die met beide benen op de 
grond stond. Gek met zijn personeel en het per
soneel met hem. 

HiJ hield met zijn gezin van gezelhghe1d en ge
noot een bourgondische levensstijl. Zijn wijze 
k1jk op de wereld en ZIJn gevoel voor humor zul
len wij m1ssen. 

In het zakenleven was hiJ een oprecnt, eerliJk 
man die het liefst op basis van wederzijds ver
trouwen en respect opdrachten aannam en Uit
voerde. Nadat Z<Jn vertrouwen een aantal malen 
werd beschaamd besloot hiJ 1n 1991 ZIJn bedrrJf 
te verkopen. Na de verkoop heeft pappie ZICh 
vrijwel geheel uit het openbare leven terugge
trokken om Z<jn energie voornamehik te steken 
m z<jn hobby de pol1tiek en wereldgesch<ede
n<s. Hij vond Z<Jn geluk thuis en bij ZIJn kle<nkm
deren die nu een geweldige opa moeten mis
sen. Dat zijn zoon UJte<ndelijk ook z<jn schreden 
m de bouwwereld heeft gezet heeft hem nog 
enorm veel vreugde bezorgd. 

Een troost is voor ons dat 'lij zonder PIJn en zon
der langdurrg ziekbed rustig en 1n vrede IS Inge
slapen. 

Bedankt voor alles. WiJ zullen je nooit vergeten. 

Wij danken U voor de steun die wij na het over
liJden van mijn man onze papp1e en opa moch
ten ondervinden. 

Anny Achterbosch-Poelmann 
Lydia en Rob 

Florentine. Frederike en Phtlip 
Rob en Esmeralda 


