
Ter herinnering aan : 

Fredrik ten Barge 

* 22 augustus 1924 t 23 mei 2013 



Fredrik groeide op en heeft bijna zijn hele leven 
gewoond op boerderij "$jongen" aan de Rekkense
binnenweg in Rekken. Eerst samen met grootouders, 
ouders en zijn broer. Op 16 mei 1953 trouwde hij met 
Jo Grijsen en in 1954 werd Jan en in 1957 werd Arend 
geboren. Kort daarna stierf zijn vader op vrij jonge 
leeftijd. Vanaf dat jaar runde Fredrik samen met Jo de 
boerderij, al of niet met hulp van anderen en later 
hun zoons. 

Vanaf de eind jaren '70 woonden ze er alleen met zijn 
tweeën. In die laatste 17 jaar genoten ze erg van de 
kleinkinderen die regelmatig op de boerderij kwamen 
logeren. Het plotseling overlijden van zijn jongere 
broer Evert op 58 jarige leeftijd heeft hem erg aan
gegrepen. 

Vanaf vrij jonge leeftijd was vader sociaal actief en zat 
hij in diverse besturen. Zijn bestuursfunctie bij de 
Gelderse Maatschappij van Landbouw en bij het 
Rekkens School- en Volksfeest, waarvan de laatste 
periode als voorzitter, is de aanleiding geweest dat hij 
in 1991 werd voorgedragen voor een onderscheiding en 
op 29 april is geridderd in de orde van Oranje-Nassau. 

Sinds 1977 werd op zijn boerderij en nu nog steeds 
de bloemencorsowagen van "Tied Zat" gebouwd. 
Het corso virus was en is dan ook nog sterk verankerd 
in een aantal van zijn kleinzonen, hetzij als wagen
bouwer of bij Crescendo meelopend in de optocht. 

In 1997 stopten ze met de boerderij en verhuisden 
ze naar de Kruiskamplaan in Eibergen. Hier hebben 
ze nog 14 jaar kunnen genieten van de welverdiende 
rust en een mooie tijd gehad met buren, familie, 
vrienden en kennissen . 

De laatste twee jaar van zijn leven heeft hij door
gebracht op de Meergaarden in Eibergen. Hij werd 
hier erg goed verzorgd waar we heel dankbaar voor 
zijn . 

Na een steeds afnemende gezondheid, met name 
de laatste drie maanden, heeft hij eindelijk zijn rust 
gevonden. 

Wij danken iedereen voor het medeleven, belangstelling en aandacht 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa. 

Jo ten Barge - Grijsen 
kinderen en kleinkinderen 


