


“Ze môtte allemoal Oome tegge mien zegge”

Bijzondere mensen sterven niet,
ze gaan wel,
maar blijven toch voor altijd.

Ton Oomen
Trotse oprichter van Café Zaal Ton Oomen

Kastelein in hart en nieren

* Groesbeek, 19 juni 1939
† Groesbeek, 8 september 2021 

Ton werd geboren in Groesbeek op 19 juni 1939 in 
het gezin van Toon Oomen en Anna van Balkom. 
Hij was de zesde in een bakkersgezin van uiteinde-
lijk negen kinderen. Hij groeide op op de Horst en 
ging in Groesbeek rond met de broodkar. Tijdens het 
dansen in het parochiehuis in de Breedeweg kwam 
hij Dien tegen. Ze trouwden en werden in 1963 de 
trotse ouders van zoon Tonnie. In 1965 namen Ton 
en Dien het café over van Bertus Thijssen. In 1968 
werd zoon William geboren en daarmee was hun 
gezin compleet. 
Er werd hard gewerkt door Ton en Dien om van het 
café een succes te maken. En dat harde werken 
werd beloond, het café breidde steeds verder uit, 
mede door de aanbouw van een zaal. 

Het was in 1982 het eerste café in Nederland waar 
tankbier werd geschonken in plaats van fusten. En 
ook Disco CC op de zondagmiddag kwam uit zijn 
koker. 
Ton was, ondanks het harde werken, ook een levens-
genieter. Op maandagen de kermissen in de regio af, 
toepen tot ’s morgensvroeg, het opnemen van mu-
ziek, op pad met Guus en lekker koken. Tevens bood 
Ton jarenlang onderdak aan schutterij Sint Hubertus 
en richtte hij biljartvereniging DLS op. 
Zesentwintig jaar geleden trof hij zijn vriendin Chris-
tien en samen beleefden ze vele mooie momenten. 
Ton genoot, op zijn eigen manier, van zijn kinderen 
en kleinkinderen en was trots op zijn eerste achter-
kleindochter. 
De laatste periode ging de gezondheid van Ton 
steeds verder achteruit. Zijn geest bleef echter hel-
der en zijn gevoel voor humor groot. Uiteindelijk is 
Ton op kermiswoensdag in het bijzijn van hen die 
hem lief waren overleden op de plek waar hij zich al 
die jaren thuis heeft gevoeld. 
We zijn hem enorm dankbaar voor alles wat hij voor 
ons gedaan en betekend heeft en hij zal altijd voort-
leven in onze verhalen en herinneringen. 
Hartelijk dank voor al jullie blijken van steun en me-
deleven. Dit heeft ons heel erg veel goed gedaan. 
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Tonnie en Andreina
William en Rianne
En opa’s (achter)kleinkinderen


