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In dankbare herinnering aan 
Antoon Olijslager 

Geboren op 20 oktober 1914 te Lichtenvoor
de. Overleden op 8 april 1998 te Winterswijk. 

Echtgenoot van 
Riek Hummelink 

De crematie heeft plaatsgevonden op 11 april 
1998 één dag voor moeders verjaardag. 

Vader werd op 20 oktober 1914 geboren op 
,,'t Zand". Daorumme werd e ok wal Tonie 
van 't Zand eneumd. 
Nao een fijne jeugd waarover hee met glin
sterende ogen kon vertell'n trouw'n he op 7 
augustus 1940 met Riek van Kevelder Leentje 
oet 't Koekenveld. Vake hef e kindere en 
kleinkindere verteld aover hun eerste ont
moeting. Vader had moeder op d'n laatsten 
karmisdag ezeene, maor urn dan nog un 
dearntje te vraogen". heur'n neet! 
Een heel jaor hef e ewacht en de volgende 
karmisse hef e eur ten dans evraogd. Dat ze 
gelukkig met mekare waren, wette wi-j alle
maole. Steun hadden ze an mekare ok in 
moeilijke tieden, steun ok vonden ze in hun 

geloof en zo waren ze roem 58 jaor met 
mekare verbonden. Wandelen in de natuur 
en eerder oetgaon met hun hond Bobby, den 
ze vieftien jaor hebt ehad, deed'n ze graag. 
Nao moeder en de kinderen, was de muziek 
het belangrijkste in zien leaven. Op zien veer
tiende jaor begon e met muziek maken en zo 
as e zelf zei: "Als ik mien leaven aover mocht 
doen, dan werd ik weer muzikant". Vader én 
muziek maken, dat heur'n veur ons bi-j meka
re. Want neet alleene vader genoot d'r van as 
e met zien klarinet of saxofoon in de kökken 
kwam spöllen, moeder en wi-j zongen ok met 
en 't hoes was vol muziek. Boswandelingen 
maken, verhalen vertellen, lachen en met 
moeder naor de kinder en kleinkinderen 
gaon en genieten van elke dag nog samen, 
op tied ne borrel drinken en d'r altied weazen 
urn te helpen of te luusteren". dat was vader, 
onze Tonie van 't Zand. 

Wij danken iedereen voor zijn belangstelling 
bij het overlijden van mijn liefhebbende man, 
onze vader en opa. 

RIEK OLIJSLAGER-HUMMELINK 
kinderen en kleinkinderen 


