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Papa was altijd erg gastvrij, zowel voor ons ais voor z11n familie en 
vrienden. HiJ hield van het goede leven en kon uren praten over 
allerlei lekkere gerechten. We konden met vragen hierover altijd 
bij hem terecnt. Hij kookte lekker en mocht hierbij graag experi· 
menteren. We hebben er altijd heel erg van genoten. 
Met de scheiding heeft papa veel moeite gehad. Gelukkig voor 
ons liepen de contacten goed. Zo hebben wij 17 augustus nog 
samen kunnen vieren dat onze ouders 30 jaar geleden zijn ge
trouwd. Daar kijken wij heel blij op terug. 
Papa heeft lang een eigen zaak gehad, het was voor hem moeilijk 
om daar afstand van te doen. Hij vond het dan ook fijn om later op 
zijn vakgebied les te geven en zijn kennis en ervaring aan anderen 
over te dragen. Als papa ergens enthousiast voor was, was niets 
hem te veel. Heel trots liet hij ons dan zijn nieuwe lesmateriaal 
zien. 
Soms was papa flink eigenwijs en wilde hij dat alles gebeurde zo
aîs h11 het wilde en het altijd geweest was. 
Veel tijd heelt papa doorgebracht op de tennisbaan als actief 
tennisser en als organisator van de vele activiteiten van de club. 
Dat hij niet meer mocht tennissen was voor hem moeilijk te accep· 
teren. 
Papa kon uren in zijn stoel genieten van klassieke muziek en zong 
graag bi1 de Schola Cantorum. 
Hij vond het heerlijk om in zijn geboortehuis te wonen en hield van 
Hengelo, waar hij veel over wist te vertellen. Ook het maken van 
tochten door Twente deed hij met plezier. 
Papa vond het moeilijk om oud te worden, hij wilde graag jong 
blijven. Zo zullen we hem in onze herinnering houden. 
Papa, we zullen je heel erg missen. 
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