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Pap is als tweede kind geboren in een gezin van 3 kinderen. 
Zijn vader had een slagerij en zoals dat toen gebruikelijk 
was werkte hij al vroeg mee. Het was hard werken, vlees 
rondbrengen in een mand aan het stuur van zijn �ets door 
Groesbeek. Hij ging naar de slagersvakschool om in de 
voetsporen van de familie te treden, die al generaties lang 
in het slagersvak zaten.
Pap en mam kenden elkaar via Achilles ’29, waar hij maar 
liefst 70 jaar lid van is geweest. Op het Nieuwjaarsbal 
in 1955 sloeg de vonk over en 5 jaar later trouwden ze. 
Pap had destijds de slagerij van zijn vader overgenomen, 
wat betekende dat hij lange dagen hard moest werken. In die 
periode zijn Lianne en Erik geboren. Omdat pap meer met 
zijn gezin wilde doorbrengen, ging hij opnieuw studeren. 
Hij volgde in Breda de opleiding tot Keurmeester van Vee 
en Vlees. Na het afronden van de opleiding bleek dat er in 
de regio geen werk was en verhuisden we met het gezin 
naar Groenlo alwaar Caroline werd geboren. Het gezin was 
toen compleet. Het gemis van de familie en Groesbeek was 
groot en toen pap een baan op het slachthuis in Nijmegen 
kreeg, verhuisde hij met het gezin weer naar de regio. 
Met Nijmegen als tussenstop kwamen ze in 1974 weer in 
hun geliefde Groesbeek terecht.
Pap heeft tot aan zijn pensioen op het slachthuis gewerkt. 
Na zijn pensioen vulde hij de tijd met zijn hobby’s; het 
bijhouden van de moestuin, sporten, �etsen en op vakantie 
gaan. Vakanties waren zijn grootste hobby, pap en mam 
gingen zelfs overwinteren in Benidorm.

Naast zijn hobby’s bleef hij zijn slagersvak uitoefenen, worst 
en balkenbrij maken. Hij was ook vrijwilliger bij ‘tafeltje dek 
je’ waarover hij zei, “vroeger bracht ik het eten/vlees rond 
met de �ets nu met de auto”. Ook van de dieren in en rond 
huis kon hij erg genieten.
Pap was een trotse man, trots op zijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. Tegelijkertijd was hij bescheiden en 
ook breed georiënteerd, wist overal van en had daar een 
mening over, daar was hij nauwelijks van af te brengen. 
Je zou kunnen zeggen dat het een eigenwijze man was, hij 
deed het op zijn eigen wijze. 
Pap heeft veel lichamelijke klachten gehad m.n. zijn 
rugklachten waar hij meerdere keren voor geopereerd is. 
Dit beperkte zijn bewegingsvrijheid behoorlijk maar leverde 
ook lichamelijke onrust op. Enkele jaren geleden begon 
pap geestelijk achteruit te gaan. Hij vergat dingen en kon 
de snelheid van de (digitale) wereld niet meer bijhouden. 
Hij leunde in deze periode veel op ons mam en de kinderen. 
Het meest frustrerende voor pap was dat hij bewust was 
van zowel zijn lichamelijke als geestelijke achteruitgang en 
de grip op het leven dat hij graag leefde verloor. Doordat 
de zorg thuis voor pap te groot werd, ging hij over naar 
het verpleeghuis ‘de Bosrand’. Ondanks de goede zorgen en 
inzet van de verpleging ging pap snel achteruit en is hij na 
een kortstondig ziekbed in alle rust overleden.

Echtgenoot, pap, schoonvader, opa en overgrootvader, je 
kinderen en kleinkinderen waren je alles. Je was een �jne 
vader en een hele lieve opa. Bedankt wat je voor ons deed en 
hebt betekend, maar vooral voor wie je was in ons midden.

Dank voor uw medeleven en belangstelling. Het heeft ons 
goed gedaan.
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