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Eerste kerstdag 1936 werd pap geboren op het Nijerf te 
Groesbeek. Hij groeide op te midden van 6 zussen, het 
was helaas geen onbezorgde tijd door de oorlog. Maar 
pap heeft desondanks toch een fijne jeugd gehad. Na de 
lagere school ging hij naar de ambachtsschool waar hij het 
timmervak leerde.
In de jaren 50 leerde hij mam kennen. In 1963 bouwde 
pap eigenhandig het huis aan de Frans Halsweg, dit werd 
ons thuis. 5 kinderen in 6 jaar tijd, het waren tropenjaren 
voor pap en mam. Hun leven stond in het teken van ons, 
de 5 kinderen. Pap en mam zorgden er samen voor dat wij 
een onbezorgde jeugd konden beleven. Niets was te gek, 
crossen in de tuin, rolschaatsen door de kamer en we 
hoefden alleen te eten wat we lustten. Pap werkte bijna dag 
en nacht om ons dit te leven te kunnen geven, menig uur 
heeft hij bij geklust. Daardoor was hij vaak in de schuur te 
vinden tussen zijn machines en bergen zaagsel.
Er werd in die jaren een vriendschap voor het leven 
opgebouwd met de achterburen, Theo en Tiny Braam. Ook 
hun dochters Silvia en Helma waren bij ons kind aan huis. 
Op zondagochtend gingen de mannen samen biljarten en 
op maandagavond gingen de vrouwen samen naar de gym, 
deze avond werd dan met z’n vieren afgesloten onder het 
genot van een borrel en pinda’s. Ook menig vakantie werd 
samen doorgebracht.
Op dinsdagavond was het pap zijn avond om naar de gym 

te gaan. Maar liefst 52 jaar is hij lid geweest van gymclub 
het buikje. Pap moest wel iets heel belangrijks hebben 
wilde hij verstek laten gaan.
Alle kinderen vlogen uit en er kwamen 7 kleinkinderen. Ook 
voor hen was niets te gek. Alles kon en mocht. Opa en oma 
stonden altijd voor hen klaar.
De grote familie bleef altijd belangrijk in het leven van 
pap. Verjaardagen werden nooit overgeslagen en de laatste 
jaren ging hij ook geregeld bij ze langs om gezellig een kop 
koffie te drinken en bij te praten.
Pap heeft altijd met plezier gewerkt. Begonnen bij 
aannemersbedrijf Eef Bögels en via de gemeente Groesbeek 
belandt bij St. Joseph, wat later de naam Oosterpoort 
kreeg. Ook bij zijn kinderen heeft hij veel geklust. Hele 
verbouwingen werden er volbracht. Een zolderverbouwing, 
dakkapel, aanbouw, niets was te gek. Zelfs in Frankrijk 
heeft hij geklust.
Met Erwin heeft pap op latere leeftijd nog mooie reizen 
mogen maken, Pap had hier dierbare herinneringen aan.
In 2011 werd mam ziek. Pap heeft haar 8 maanden 
liefdevol verzorgd. Op 2 januari 2012 overleed mam en 
kwam pap er alleen voor te staan. Hij heeft dit geweldig 
goed opgepakt.
Na 54 jaar met heel veel plezier gewoond te hebben aan 
de Frans Halsweg heeft pap het huis verruilt voor een mooi 
appartement in de Meent. Helaas heeft pap hier slechts 
korte tijd van kunnen genieten. Kort na zijn 84ste verjaardag 
is pap op 1 januari 2021 in het bijzijn van ons, zijn kinderen, 
in alle rust overleden.

Wij danken u voor uw medeleven gedurende de afgelopen 
periode.

Ellen en Fred, Olga en Tonnie, Erwin en Marielle, Yvonne en 
Michel, Tanja en Michel, Ilse, Anouk en Lars, Robin, Leena, 
Tim, Wout en Roos


