


Ons pa zoals we hem kenden 
en blijven herinneren 

Ton Heijmans 
Geboren 6 juni 1939 te Beuningen 

Overleden 3 juni 2005 te Beuningen 

Sinds 1968 de trouwe echtgenoot van 
Locs Engelen 

Je was een man van weinig woorden. 
Duidelijk herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden. 

Een man, vader en opa waar je op kon bouwen, 
met een woord waarop je kon vertrouwen. 

Ton Heijmans is geboren aan de Wilhelminalaan te Beuningen. 
Vanaf 15-jarige leeftijd werkte hij thuis hard mee in de 
kolenzaak aan de Schoolstraat. Toen Ton oud genoeg was 
begon hij als chauffeur bij allerlei bedrijven, als laatste 
bij de A.R.N. te Nijmegen. Hier heeft hij ongeveer 20 jaar 
met veel plezier tot aan zijn pensioen gewerkt, zelfs tij
dens zijn pensioen tot aan zijn fatale ziekte. Het was bijna 
zijn tweede thuis. Daar ontstond ook zijn hobby verzamelen. 
Hij bracht veel mee naar huis , natuurlijk ook voor familie , 

vrienden en kennissen. Later bracht hij ook containers vol 
weer terug. In 1968 is Ton Heijmans (van de ko lenboer) 
getrouwd met Loes Engelen (van de dikke Toon). Na een jaar 
werd Patrick geboren en na zes jaar kwam Heidi ter wereld. 
In de loop van de jaren kwamen zijn schoondochter Agnes 
en schoonzoon Erik, waar hij zeer trots op was, het huis 
aan de Schoolstraat gezellig maken. Zij zijn getrouwd en 
uit het huwelijk van Patrick en Agnes is zijn grootste alles 
geboren, Mandy, gekke griet, zoals hij haar noemde. Tot 
aan zijn laatste krachten bleef hij altijd naar haar Lachen. 
Ook zijn handjes en kusjes kreeg ze , al kostte hem dat veel 
energie. 

Als we voor Ton een bidprentje zouden maken over zijn aard 
van negatieve punten , dan zouden we zo klaar zijn. Men 
zegt wel eens , die man doet nog geen vlieg kwaad. Bij Ton 
kun je zeggen, hij is zo goed , hij heeft nog nooit een vlieg 
dood geslagen. Ton vond alles goed, als hij t v zat te kijken 
en we zetten de tv op een andere zender maakte hem dat 
niks uit. Je moest het bij Ton heel bont maken om hem 
kwaad te krijgen en dan nog lag het aan de andere persoon. 
Ton was misschien daarom wel heel geliefd bij velen. Die 
liefde kwam heel nadrukkelijk tot uit ing t ijdens zijn korte 
ziekbed, want het waren er velen die hem bezochten, soms 
een hele kamer vol volk. Dat heeft hem en zeker ook ons 
heel veel goed gedaan. Tijdens zijn kortstondige pensioen 
kreeg hij de interesse in tractoren. Hij kocht in die tijd 
een Kramer, waar hij menig uurtje mee door het land van 
Maas en Waal heeft gereden. Het sleutelen aan de tractor 
deed hij met behulp van een collega. Ook zijn tractor 
moest tijdens zijn laatste dagen regelmatig in de tuin te 
pronken staan. 



Er waren vergevorderde plannen om de eerste verre reis 
te maken , deze zou naar Turkije gaan. Dit plan hebben ons 
pa en ma niet meer samen mogen uitvoeren. Ton is alleen 
aan zijn laatste reis begonnen, de reis naar het huis van 
zijn Schepper. Hij laat achter zich een mooi leven, een 
leven van werken en plicht, juist dat bepaalde zijn gezicht. 
Zo bescheiden als Ton leefde, zo is hij gestorven. 
Wij gunnen hem nu die rust en vrede. 

Ton, ons pa en opaatje dank je wel. 

Voor alle geschonken liefdevolle aandacht en steun aan Ton 
en ons, zijn wij u heel erg dankbaar. 

Loes 
Patrick & Agnes, Mandy 
Heidi & Erik 


