


In memoriam 

André Pouwels, als derde zoon geboren op 22 juli 
1961 aan de Baniersweg te Almelo groeide hij op 
in een gezin van vier broers. André groeide op als 
een jongen met een aangeboren aanleg voor 
nieuwsgierigheid die in combinatie met zijn 
aanstekelijke enthousiasme ervoor gezorgd heeft 
dat hij altijd open stond voor het opdoen van 
nieuwe ervaringen. Zijn avontuurlijke onderzoeks· 
geest is een rode draad die in zijn hele leven terug 
te vinden is. Na een bewogen periode van het 
opdoen van talloze ervaringen ontmoette hij 
uiteindelijk Anja, de liefde van zijn leven. Hij 
trouwde met zijn "Boefje" op 5 oktober 1990. Uit 
het huwelijk met Anja werden Sven (16), Mart (13) 
en Jelmar (9) geboren in Almelo. Na een periode 
in Almelo te hebben gewoond, besloten ze samen 
naar Groenlo te verhuizen in verband met André 
zijn werk. 
Voor Anja was André haar "beste maatje", voor de 
kinderen een geweldige vader, wann en begripvol 
en altijd een luisterend oor. Wanneer het hem 
soms niet uitkwam was zijn gevleugelde uitspraak, 
"Fijn dat je puber bent, maar nu even niet!" 
André was een jongen die altijd overal vol 
enthousiasme voor ging. Dit leverde hem vaak 

veel op maar bracht hem ook af en toe in een 
lastig parket. Typerend was de wijze waarop 
André zich hier telkens weer bovenop wist te 
vechten. Ditzelfde enthousiasme zorgde ervoor 
dat André en Anja zich onderdompelden in het 
verenigingsleven van Groenlo, te denken aan 
volleybal, jeugdbestuur SV Grol en carnaval. 

Het enthousiasme waarmee André en Anja zich 
overgaven aan de Grolse gemeenschap leverde 
hun veel vrienden op. Dezelfde vrienden die nu 
klaar staan om Anja en de kinderen te 
ondersteunen bij dit verlies. 

We karakteriseren André op de volgende wijze: 
warm, sociaal bewogen, opvliegend, eigenwijs, 
onderzoekend, familieman, humoristisch en een 
goede vriend. 

Op de noodlottige dag, 8 februari 2009, werd 
André, veel te vroeg, aan ons ontnomen. André 
werd slechts 47 jaar. We missen hem allemaal als 
mens die ons leven bijzonder kleurde. 

We willen jullie hartelijk danken voor jullie steun in 
deze moeilijke periode. 

Anja, Sven, Mart, Jelmar 




