


Ter herinnering aan

Gerrit Th. Bolsenbroek

* 12 februari 1937 te Apeldoorn – † 30 april 2018 te Mook

Gerrit werd geboren als vierde en jongste telgje in “het Apeldoornsche 
Stoomwasscherijen  geslacht Bolsenbroek”. Het gezin woonde samen met Oma 
Holtman in de Josef Haydnlaan. Wat kon Gerrit heerlijk vertellen over zijn 
onbezorgde jeugd die hij daar heeft gehad samen met zijn broers Aart en Joop en 
zus Marie. Hij had met hen een zeer hechte band en dat was wederzijds. Met een 
inventieve lieve vader en een zorgzame lieve moeder en oma die hun (klein)kinderen 
koesterden was het leven geweldig. 

De oorlogstijd werd door Gerrit onbezorgd doorstaan en had een zekere romantiek 
met de “vijand” in het Seminarie en zelfs nog ingekwartierd in huis. De kinderen 
kregen het inventieve en technische mee van hun vader. Vader knutselde van alles 
wel weer iets bruikbaars en droeg dat over op zijn kinderen. Zo ook op Gerrit. 
Gerrit ging logischerwijze naar de “Ambachtsschool” waar hij zich ontwikkelde 
tot automonteur. Als dienstplichtig soldaat kwam Gerrit bij de Luchtmacht als 
vliegtuigmotormonteur waar het leven ook weer één groot feest was. Op Vliegbasis 
Twente deelde Gerrit zijn passie voor de techniek met velen. Vooral de liefde voor 
de motorfiets en dan meer in het bijzonder de Harley Davidson Liberator die hij 
eigenlijk van zijn moeder niet mocht hebben. Met de Harley reden ze met vijf man 
van Apeldoorn naar de Vliegbasis v.v. 

Na de diensttijd werd Gerrit via zijn toenmalige baas Stiens voorgesteld aan een 
leuk meisje dat bij de stationsrestauratie van Apeldoorn werkte. Samen gingen ze 
daar een kopje koffie drinken en Gerrit regelde een “date”. Op 7 september 1961 
trouwde Gerrit met Corrie van der Aa. Corrie wilde vanaf toen alleen nog maar 
Cor zijn. Samen werden ze de baas over zichzelf en het prille stel vestigde zich in 
Warmenhuizen Noord Holland. Voor 2500 gulden kochten ze hun eigen huisje 
aan de Fuik. Gerrit was vrachtwagenmonteur bij zijn allerbeste werkgever ooit: 
Arie Gomes! Cor verdiende bij met bollen pellen. Het leven was eenvoudig maar 
het geluk was door de vrijheid enorm! De grond was vruchtbaar en het geluk werd 
compleet met de geboorte van Frank in november 1963. Ondanks de fijne werkkring 
en de vrijheid leidde de heimwee tot terugkeer naar Apeldoorn. Na even ingewoond 
te hebben op de J. Haydnlaan, begon Gerrit in ‘64 in Deventer bij Schekman als 
dieselmonteur. Daar was een “dienstwoning/flat” bij. Het jonge gezinsleven was 

happy. Verwend als hij was door de lieve Arie Gomes kon Gerrit niet door één 
deur met Baas Schekman. Ambtenaar-monteur bij de Gemeente Deventer en later 
heftruckmonteur bij BT bracht geen werkvreugde. Na 8 gelukkige jaren in Deventer 
werd Gerrit eigen baas. Met hulp van schoonzus en zwager Nel en Henk, kon Gerrit 
in 1973 zijn grote droom gaan leven in Berg en Dal. Cor kreeg een wit Texaco-
schortje voor aan de benzinepomp en Gerrit sleutelde aan auto’s. De creativiteit, 
handigheid en vriendelijkheid van Gerrit en Cor maakten dat steeds meer klanten 
de weg naar het servicestation wisten te vinden. Werken gebeurde soms zelfs wel 
eens slechts tussen de gezelligheid van de overvloedige koffie-, lunch-, thee- en 
borrelpauzes door, maar dan trokken ze ’s avonds nog wel even door. In 1978 brak 
een nieuwe periode aan met de overname van het taxibedrijf. Samen bouwden ze 
het uit tot een druk maar plezierig bestaan. In 1983 bleek het grote hart toch zwak. 
Gerrit moest rustiger aan doen maar dat paste helemaal niet bij hem. Er moest 
taxi gereden worden, diesels moesten gereviseerd worden en campers moesten 
worden gebouwd. Ook moest een dure opleiding van Frank in Driebergen worden 
verdiend en betaald. Er was geen keuze; Gerrit trok door en dat ging best. De garage 
activiteiten werden wat afgebouwd en verhuurd en de “techniek” werd “hobbyen”. 
Zo zag hij het hele werken ook wel; er was noodzaak maar het moest wel leuk zijn 
en blijven. In 1990 werd Frank, inmiddels getrouwd met jeugdliefde Jacquelin, 
huurder van de Garage. De komst van Floris als eerste kleinkind, bracht Gerrit en 
Cor nog meer geluk. In 1993 kwam Roos en in 1997 Liselotte. Gerrit knutselde van 
alles voor de kinderen en Cor deed mee op de naaimachine. Drie (klein)kinderen en 
een (schoon)dochter die geen “schoon” mocht heten, brachten nog meer geluk en 
enorme trots. Trots die nog groter werd in de Molenhoekse periode toen Frank zijn 
business zo goed floreerde. 

Oh … wat is er nog héél veel meer te vertellen en te delen over mijn allerliefste 
“Gerteke”, mijn, onze ontiegelijk lieve Pappa, onze onvergetelijk lieve Opaatje …. 
Boeken vol zijn er te vullen en daarom leggen we maar een (besloten) website aan. 

Binnenkort meer op www.bolsenbroek.com 

Fijn dat u, je, jullie er was of waren. Persoonlijk of op afstand. Het doet en deed ons 
goed … 

Lieve groet,
Cor, Frank Jacquelin, Floris en Sarah, Roos en Lars, Koen en Liselotte. 




