
	   	   	   In	  memoriam	  Wim	  Artz	  
	  
Na	  een	  kort	  ziekbed	  is	  op	  woensdag	  12	  oktober	  Wim	  Artz	  overleden.	  Wim	  
Artz	  (groep	  4	  van	  Puck)	  	  werd	  op	  9	  augustus	  1966	  lid	  bij	  HUF	  en	  bleef	  actief	  
tot	  augustus	  2016,	  dus	  zo’n	  50	  jaar.	  Een	  klein	  rekensommetje:	  	  50	  jaar,	  
gemiddeld	  per	  jaar	  40	  x	  aanwezig,	  per	  keer	  4	  kilometer	  x	  40	  x	  50	  =	  totaal	  
8.000	  km	  lopend	  in	  het	  Heumens	  bos.	  Verder	  ging	  Wim	  nog	  vele	  jaren	  met	  de	  
dinsdagochtend-‐groep	  naar	  de	  Hatertse	  	  Vennen.	  Wellicht	  komt	  Wim	  dan	  tot	  
de	  10.000	  km.	  Daarbij	  tellen	  wij	  nog	  niet	  de	  kilometers	  van	  de	  Nijmeegse	  
Vierdaagse	  die	  hij	  9	  x	  heeft	  gelopen.	  Wim	  was	  getrouwd	  met	  Netty.	  Samen	  
kregen	  zij	  vier	  dochters	  en	  later	  vier	  schoonzonen,	  kleinkinderen	  en	  
achterkleinkinderen.	  Netty	  Artz	  overleed	  op	  18	  april	  2013.	  Beroepsmatig	  was	  
Wim	  werkzaam	  in	  de	  administratieve	  sector.	  In	  de	  jaren	  ’90	  maakte	  Wim	  zijn	  
buurman	  Frans	  Otten	  lid	  van	  HUF.	  Sinds	  die	  tijd	  reden	  zij	  samen	  iedere	  
zaterdag	  	  vanuit	  de	  Meijhorst	  naar	  Brakkenstein.	  Helaas	  overleed	  Frans	  Otten	  
3	  jaar	  geleden.	  Zaterdag	  15	  oktober	  vond	  er	  in	  de	  ontmoetingskerk	  Meijhorst	  	  
een	  gebeds-‐	  en	  comuniedienst	  plaats	  waarna	  in	  Jonkerbos	  de	  crematie-‐
plechtigheid.puckpp.ppp.m.	  Vrijwel	  alle	  leden	  van	  Puck	  groep	  4	  waren	  bij	  
deze	  samenkomsten	  aanwezig.	  	  Een	  schoonzoon	  van	  Wim	  keek	  terug	  op	  het	  
leven	  van	  zijn	  schoonvader.	  Vooral	  de	  laatste	  jaren	  was	  het	  een	  hobby	  van	  
Wim	  om	  spelletjes	  te	  spelen	  met	  zijn	  kleinkinderen.	  Wat	  voor	  spelletje	  dan	  
ook,	  alles	  was	  goed!	  Geen	  wonder	  was	  het	  dan	  ook	  dat	  bij	  de	  crematie-‐
plechtigheid	  het	  lied	  van	  Leen	  Jongewaard	  uit	  Ja	  zuster	  Nee	  zuster	  “M’n	  opa	  
m’n	  opa”	  werd	  gezongen.	  Wim	  Artz	  is	  er	  niet	  meer.	  Een	  bijzonder	  aardige	  
man,	  vriendelijk	  en	  vol	  humor.	  Een	  man	  die	  bij	  velen	  in	  gedachte	  zal	  blijven	  
voortleven.	  Voor	  velen	  thans	  een	  herinnering,	  een	  goede	  tot	  zeer	  goede	  
herinnering.	  
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