


In memoriam 

Gerhardus Hendrikus Welpelo 

• 9 augustus 1935 t 30 juni 2008 

Echtgenoot van Ans Welpelo-Piggen 
Vader, schoonvader en opa 

van René & Martina, Loek, Carmen, Resi & Michiel 

Gerhard werd geboren op de boerderij in Overdinkel en samen met zijn 
jongere broer en zus grootgebracht door zijn ouders in een liefdevolle 
omgeving. Hieraan hebben ook de toen nog thuis wonende tantes 
Zus, Sien en Marie, samen met de in de oorlogsjaren inwonende fami
lie Van Duin, een belangrijke bijdrage geleverd. Deze hechte familie
band en boerenachtergrond hebben ook het latere leven van Gerhard 
en zijn gezin gekleurd. 

Na zijn middelbare schooltijd in Enschede en diensttijd is Gerhard 
gaan werken bij de gemeente Losser, op zijn Gemeentehuis, waar hij 
na 40 jaar overheidsdienst afscheid heeft genomen. Toen hij zijn vrouw 
Ans leerde kennen is de wereld van Gerhard in vele opzichten groter 
geworden. Oldenzaal was ver, maar naar later bleek dichtbij in verhou
ding tot de reislust die Ans op hem heeft overgebracht. 

Gerhard was een doorzetter, met een sterke mening, die zich niet snel 
van de wijs liet brengen en wist hoe hij zijn zaken geregeld wou heb
ben, en het liefst op zijn manier. Dingen doen, en met name de dingen 
die je doet goed doen, was een ander belangrijk thema in zijn leven. 

Naast zijn werk heeft Gerhard verschillende bestuurlijke functies ver
vuld. Een groot deel van zijn leven is hij betrokken geweest bij de 
plaatselijke Rabobank en het bestuur van de Stichting Katholieke 
Onderwijsbelangen. Vergaderingen voorbereiden, thuis zittend aan de 
tafel. Vergaderstukken in de ene hand, zijn onafscheidelijke vulpen in 
de andere. Sinds de oprichting was Gerhard een enthousiast lid van 
Carnavalsvereniging De Daore Trappers die bij hem en Ans prachtige 
anekdotes en herinneringen heeft nagelaten. Met rechte rug, borst 
vooruit, scheidsrechtersfluit in zijn mond. Dirigeren, voor tijdens en na 
de vele optochten in Losser, Oldenzaal en Münster. 

Gerhard leek zuinig, soberheid is een betere duiding, en dan in het bij· 
zonder voor zichzelf. Luxe en opsmuk waren aan hem niet besteed. 
Maar voor anderen binnen en buiten het gezin was hij royaal. Waar 
mogelijk stond hij klaar met raad, waarbij ook de daad niet vergeten 
werd . 

Het buitenleven was belangrijk voor Gerhard. Naast wandelen en fiet
sen met Ans en kinderen speelde de jacht een hoofdrol in zijn vrije tijd. 
In Oldenzaal, met de familie in Overdinkel en, het mag nu gezegd, een 
enkele keer thuis aan het Hogeboekel. 

Fietsen met zijn vrouw was ondertussen uitgegroeid tot een andere 
grote passie. Na zijn pensionering heeft Gerhard samen met Ans nieu· 
we doelen gesteld. De fietstochten op zaterdagen en zondagen groei
den uit tot lange reizen die begonnen aan het Hogeboekel en na 
omzwervingen eindigden in Roemenië, in Rome bij de Paus of in 
Santiago de Compostella. Voor niemand bang, trokken ze samen de 
wereld over. De fietstocht dwars door Nieuw-Zeeland was in verschil· 
lende opzichten het hoogtepunt, of eigenlijk het keerpunt. 

Iemand met een sterke wil en een eigen mening werd plotseling milder, 
dingen hoefden niet meer op zijn manier en konden heel goed door 
iemand anders geregeld worden. De jachtgeweren werden vrij snel van 
de hand gedaan, de onafscheidelijke vulpen begon te vlekken en het 
scheidsrechtersfluitje raakte kwijt. Ans ging meer regelen, Gerhard 
steeds minder. 

Wanneer Gerhard precies ziek geworden is weet niemand. Gerhard 
nam graag het woord, sprak graag, soms ook lang, maar zelden over 
zichzelf. Laat staan over zijn ziekte. De strijd tegen het geestelijke en 
lichamelijke verval heeft hij op geheel eigen wijze gevoerd. Het was zijn 
eigen eenzame fietstocht. Het bleek een tocht door een onvoorspel
baar en grillig landschap, dat er soms erg beangstigend moet hebben 
uitgezien, en pas laat vervaagde. Gerhard werd hierin ondersteund 
door Ans, familie, vrienden en natuurlijk de buren die altijd en bij alle 
crisismomenten klaar hebben gestaan. 

Wat blijft, zijn tal van mooie herinneringen aan wie hij was, Veploa, 
Sjiraar, een sterk mens, een buitenmens, trouw aan traditie en familie 
maar bovenal een bijzondere man en vader. 


