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In liefdevolle herinnering aan 

Herman Welberg 
(Opa Baatdje} 

echtgenoot van 
Lies Welberg -Koop 

Herman werd geboren op 30 januari 1933 in de gemeente Losser en 
overleed teEnsdledeop 10december 2007. Na de uitvaartdienst in 
de Mariakerl< te Oldenzaal, is hij op 14december 2007 gecremeerd 
te Enschede. 
In 1959ontmoetehij lies Koop. MethaartrouwdehiJop20mei 1963 
in de Marial<erkte Odenzaal. Ze gingen woneo aan de Rernbrandtstraat 
in Oldenzaal, waa,: ze samen 3 kinderen kregen. Later kwamen daar 
nog 6 kleinkinderen bij. 

Herman was een zorgzame echtgenoo~ een bijzoodere vader en trotse 
opa met een sterke persoonlijkheid, wilskracht en enorm veel 
doorzettingsvermogen. 
Muziek was zijn grootste passie en hiermee begon hij al op 9-jange 
leeftijd. Hij heeft diverse instrumenten leren bespelen, maar de 
Saxofoon was zijn instrument. Jaren heeft hij gespeeld in 
verschillende dansorkesten op bruiklften en partijen. In zijn dagelijkse 
leven werl<te hij als graficus. Zowel in zijn werk als graficus als in de 
muziek, was hij een perfectionist in hart en nieren. 
Door gezondheidsproblemen moest hij, met pijn in zijn ha~ sloppen 
met ZJjn band 'The Wicone's', waarna hij niet veel later ook zijn werl< 
als graficus moest beêindigen. 
Na dezeintenSievearbeidzameperiodebesklot hij samen met mate 
verhuizen naar een semi bungalow om daar samen oud te worden. 
Hier heeft hij de laatste 15 jaar met zeer veel plezier gewoond. Hij 
hield veel van de natuur. Voor de sociale contacten en om toch lekker 
bezig te blijven. hield hij op de golfbaan 't Sybrook de tuin bij en 
zorgde ervoor dat alles er pico bello uitzag. Ondertussen haalde hij 

ook zijn golfdiploma. Van deze sport heeft hij nog enkele jaren 
kunnen genieten. Na zijn 7C, kwam helaas aan deze art>eid en sport 
wederom een einde vanwege zijn gezondheid. Toch genoot hij 
hierna nog van alle kleine dingen in het leven. In de weekenden trok 
hij er vaak samen met ma opuitopdeelektrischefiets. Maar ook 
alleen maakte hij vaak zijn dagelijkse ritje door het Hulsbeek en 
ging dan soms onderweg even bij de kinderen langs voor een 
praa~e. een kop koffie en uiteraard om de kleinkinderen te zien, 
waar hij zo ontzettend trots op was. Hij was voor hen hun lieve 'opa 
Baardje' en hij had zo zijn eigen grapjes en troetelnaampjes. 

Na een moeizaam, oneerlijk maar moedig gevecht, overleed hij 
voor ons toch nog vrij onverwacht. Hij had een sterl<e geest en wil 
om te leven en kon ons allen niet loslaten. Hij ontkende zijn ziekte 
endachtsteedsdathetnogwelweer beter zou gaan. Tot ons grote 
verdriet heeft dit niet meer zo mogen zijn. We zullen hem allen heel 
erg gaan missen, maar hij heeft voor ons een onuitwisbare 
herinnering achtergelaten. Pa je was een artistieke, marl<ante man 
metveelchanneenbijzonderehumor Jehebtnujerustgevonden, 
die je ook zo gegund is 

Bedankt lieve Herman, pa en opa, 
we zullen je nooit vergeten. 

Voor uw medeleven de laatste periode van zijn leven en uw 
aanwezigheid bij ZJjn uitvaarten belangstelling zeggen wij u hartelijk 
dank. Wij hebben uw belangstelling zeer op prijsgesteld. We moeten 
hem laten gaan, maar in ons hart zal hij eeuwig voortbestaan. 
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