


Dor 0111'11 ,l(,rÎtzm, 

um liek ie t!hhtbir. 
ián'n !hij ott bekelr'n, l'(TXÎ.< ilr mie. 

't um tnrh 11 '11 '11'1''1 ofir.md, 
daar hrk mil' knap op 1·erzu11. 

En dJ1111lti<d du bult'n op. 
dJr U"as u•nt 1ifur11. 

Mrt de jinse. sjonge. sjongt' wat b/o,1z '11. 

Ie ko11 d'r oir mg de ried 1~m ·11 torrn le.iz'n. 
Zo wier u•aJ 't ok nog UllS ""· 

Alkm het geluud 1'1111 de lt!olrk'n mu lf /i(ur 'n. 
En dJn nog u·us ie 11ig uwr rr gtbe11r'11. 

,\fer ja, d,11 hnof ie op ·" ! hij mg ,"uw '11. 

Wie hebt d'r :Ulfne kerk wnttr} op mos 'n lett 'n. 
Al het,f,tbmr'11 in de Jt,1d,_'<i11.f. /migs oe hen. 
De k1mni.i, de fee>t '11.". Ht1 u•.i> zo 11 itt l'nr! 

/)oe <Jrtf'n grir::m, 
Wilt bi.r ll()t' /(/c/1 kM /Jir. 

Kan hMJt 1w11 bi11 '11 kiek '11, wat bi11 ik blie. 
Ik heb oe mist, al dt:e 30 jonr '11. 

Noe ka11 'k dime tird u•rrr b(kiek '11. 

'k hoof gi1111r klok meer in 't hol'$. 
mu'11 oetz.ic/ir :UI net 't ftn/r/r '11m1m1. 

Ik bi11 d'r gelukkig mrt, hoe k1111 't t11t'h zo go1m. 

Timme Srhopm1111, 11U,'(,11Stus 2000 

"Ier herinnering aan 

Tonnie Schopman 

1942 - 2001 

\X'ij zijn Pa dankbaar voor alles wac hij voor ons 
berekend he<:fr. Hij \tond altijd \'Oor om kl.iar mer 
een helpende hand en een goed advic, , Zdf \tak 
hij ook graag de handen uit de mouwen. Bij ïi:"a 
op haar kamer, hun eigen nieuwe stekje aan de 
Na9.elsrraat en tot aan het t:in<l, op hun oude scekje, 
bij fhijs en Kri,td thuis. 
Hee ni:uwe apparcemenc, bijna o~dcr de 'o.al'n 
griezen , was volgens hem een lot uit de loccrtJ
Hij was erg blij dat hij hier 'amen mee Ma nog 
van heeft mogen gcnÎl:tcn. Babs z.ll het wandelen 
in her bos en het rondje door de \tad mei haar 
baasje erg missen. 

Wij zijn dankbaar voor de tijd die wc gekregen 
hebben om samen afscheid ce kunnen nemen. 

Pa bedankt! We zullen je missc11. 

Allen bedankt voor uw ~Leun en medeleven tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden. 

Trudv 
Thij~ en Kristel 
Tes,.t 
een pooi van Hah, 


