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Papa werd geboren m Almelo op 11 april 1938. Hij is 
in ons b11z11n thuis m Bornerbroek overleden op 21 de· 
cember 2001 . Na de gezongen uitvaartviering op 27 
december 2001 in de St. Stephanuskerk te Borner
broek vond de crematieplechtigheid plaats in Almelo. 

Papa was de tweede uit een gezin van vier 1ongens. 
Z11n vader werkte in de textiel en zijn moeder was thuis 
biJ de kinderen. Hij ging regelmatig naar de boerderij 
van zijn opa aan de Pook. Daar genoot hij van het 
buitenleven en van de natuur. Op de ambachtschool 
volgde hij een opleiding 1n de metaal. Z11n eerste baan 
had hij echter in de textiel. Na drie jaar textiel ging hij 
naar Philips. Hij werd er machinebank-werker en bleef 
het bedrijf 38 jaar trouw. In 1994 ging h11 met reorgani
satieontslag. 

Vlak voor zijn militaire dienst in 1956 ontmoette hij 
Christ1en. Ze trouwden 1n 1961 en gingen in Borner· 
broek wonen bij de ouders van Christian. Met de komst 
van Johan en Laurens was hij zeer verguld. Samen 
zorgden ZIJ voor een degeli1ke en rechtvaardige op
voeding. We deden veel leuke dingen.De uitstapjes 
naar het Waldbad in Uelsen. de vakantie in Roemenië 
en de strandvakanties in Den Haag zijn onvergetelijke 
herinneringen voor ons. Papa bouwde ook een goede 
band op met zi1n schoondochters Marijke en Ellen. 
Hij was ontzettend bl1J met de komst van zijn vijf 
kle1nk1nderen. Tot het laatst heeft hiJ genoten van hun 
streken en opmerkingen. 

Papa was zeer leergierig. Via de krant en telev1s1e liet 
hij zich informeren over het gebeuren in de wereld. Hij 
kon slecht tegen onrechtvaardige situaties en liet dit 
dan ook duidelijk merken. Leergierig was hiJ ook als 
het om zi1n hobby het kweken van kleurkanaries ging. 
Op zijn twintigste begon hij hiermee. Hij werd keur
meester en had veel verstand van zaken. Hij hield alle 
ontwikkelingen op vogelgebied bij en probeerde 
nieuwe soorten en methodes uit. Hij was een succes
volle kweker en behaalde jaarlijks mooie prijzen op 
diverse tentoonstellingen. Op zijn sterfbed kreeg hij 
het bondsspeld voor zijn veertig 1arig lidmaatschap 
van de vogel bond. Papa heeft genoten van zijn hobby 
en van de mensen die hij kende uit deze wereld. 

Papa hield ook van gezelhgheid.Thuis met mama, de 
kinderen, de kleinkinderen of tijdens de vele fietstocht· 
jes met Adri en Riky. Een terrasje, een biert1e. een 
lekker visje, de kaartavonden met vrienden en b1J 
Philips, het hoorde allemaal bij papa. Hij genoot van 
deze momenten. Nadat bij hem twee jaar geleden 
maagkanker was geconstateerd koste dat genieten 
hem zichtbaar meer moeite. Hij werd zorgzamer. HiJ 
regelde veel zaken en zorgde ervoor dat het ons goed 
kan bli1ven gaan. 

Lieve papa, we zullen je missen als onze steun en 
toeverlaat en als maatje waar je alles mee kon 
bespreken. Je was trots op ons en wij zijn trots op 
1ou. Je hebt ie ziekte en sterfbed moedig doorstaan. 
Papa bedankt voor de fijne jaren. 

Wij danken u voor uw komst en getoonde medeleven. 

Christien Oude Breuil-Spoler 
Kinderen en kleinkinderen 


