
Ton van den Boogaart

Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas 
genoodzaakt om de crematieplechtigheid in besloten kring 
te laten plaatsvinden.

Om u toch betrokken te laten voelen, geven wij u de 
gelegenheid om de dienst live te volgen via 
www.uwafscheidonline.nl op woensdag 23 december 2020 
vanaf 10.30 uur.

Ton is thuis in zijn vertrouwde omgeving. U kunt hem daar nog 
een laatste keer gedag zeggen op dinsdag 22 december 2020 
van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. 
Wij verzoeken u vriendelijk hierbij rekening te houden met 
de gepaste maatregelen. 
Het dragen van een mondkapje is verplicht.

In plaats van schriftelijk condoleren zou u nu een kaart 
kunnen meenemen naar de dienst. U kunt ook online condoleren 
op www.begrafenissencreemers.nl.

Naar wens van de familie liever geen bloemen.

Ik had …
veel plezier in het leven
veel plezier in het werk
veel plezier met ZV Bep
veel plezier met de kinderen
veel plezier met de vrienden stappen

En dan gooit ALS roet in het eten
Wat een klote ziekte
We hadden samen nog zoveel plannen
Onverspelbaar - onvoorstelbaar
Wat dat met die plannen kan doen

Houdoe!

Ton 



Ton geboren op 27 juni 1966 op de Alphensebaan. Als jongste manneke 
van Cees en Martha. Met twee zussen en een broer een geweldige jeugd 
gehad op de boerderij. 

Hij wist al heel jong wat hij later wilde worden, tractor rijden!  
Na de lagere school, LTS, en een opleiding voor 2de en 1ste monteur, 
daarna gaan werken bij De Brouwer in Sprang-Capelle.  
Daarnaast ook de varkens mee doen thuis. Maar je zat toch liever  
op de tractor en begon je eigen loonbedrijf. 

Met carnaval 1995 leerden wij elkaar kennen. Een jaar later waren we 
het huis op de Bolberg aan het verbouwen en in oktober woonden we 
samen. In mei 2000 werd Ilse geboren, daarna volgenden Rick in 2003 
en Lena in 2007. Er volgden fijne jaren samen, de uitjes, vakanties. 

Helaas kregen we op 19 maart 2020 het bericht dat je ALS had.  
De wereld stortte in …. Wij hebben nog dingen gedaan die je graag wilde. 

Bedroefd blijven wij achter.

Nooit meer hier.

Altijd bij ons.

Jouw lach,

Jouw stem,

Jouw aanwezigheid,

Jouw humor,

Jouw uitspraken,

Jouw gemis,

Jouw leven,

Jouw moed,

Ons gemis aan jou,

We zullen altijd aan je blijven denken,

Altijd van je blijven houden, 

Een plekje in ons hart heb je voor eeuwig.

Erika, Ilse, Rick, Lena

 ç Bomi

The show must go on

Ton van den Boogaart
*Gilze, 27 juni 1966

† Gilze, 18 december 2020

Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer.

Telkens werd je iets ontnomen

Wij zagen heel goed je stille verdriet, maar helpen konden we je niet.

Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.
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