
 

In memoriam wijlen Ivo Nolmans 
 
Wat het na de tweede aangepaste corona- duivenvlucht van 2020 zou worden, na een langverwachte 
week-end, eindigde die maandagmorgen in een grillige mare. Yvo Nolmans was niet meer. Het toch 
nog zo plots en onverwacht overlijden sloeg menigeen met stomme verbazing. 
Van de ene op de andere dag was alles voorbij. Dochter Veerle zagen we nog mét hem de vorige 
inkorving. Voor de Momigniesvlucht van 31 mei was zij echter alleen met de duifjes voor de inkorving 
op post. Yvo zaliger wilde tot de laatste snik nog kunnen genieten van zijn levenslange gemotiveerde 
hobby .Met het vallen van de zondagavond, viel ook het doek over een onvergetelijk mens. 
Niets nog te noteren noch aan te stippen. Alles voorbij… 
Voor Verbroedering Obrafo Tienen was hij een uitermate dankbaar en hulpvaardig bestuurslid in al 
onze activiteiten. Met zijn menselijke werkkracht bewees Yvo zijn waardevolle solidariteit en 
verantwoordelijkheidsgevoel en bovenal zijn eerlijke bescheidenheid. 
Hij was immers de chauffeur van dienst op de noodzakelijke heftruck in hoofdzaak voor het 
aanvoeren van de gevulde duivenmanden. Bij nacht en ontij, na lange wachttijden op de-niet-zo-
regelmatige en vaste duivenvervoerdiensten voor alle disciplines. 
Zijn engagement werd geconcretiseerd in die enige foto die te vinden is op onze eerste kennisgeving 
van Yvo’s  overlijden. Een onverwachte opname, maar een tekenend beeld van zijn bezorgde inzet. 
Verbroedering Obrafo Tienen zal wijlen Yvo Nolmans meer dan ooit missen. 

Een oer-oud spreekwoord zegt :” Sterke bomen sterven staande”. Yvo was voor ons een zo’n  moedige 
sterke boom. Gezien worden interesseerde hem niet. Het goede doen in het belang van iedereen die 
Verbroedering Obrafo nodig had , maakte hem gelukkig en tevree wegens de gekregen kansen 
hulpvaardigheid te bieden. 
Mensen als Yvo blijven een voorbeeld, ook voorbij het einde. Zij nemen geen afscheid, maar blijven 
getuigen in herinneringen tot in een verweerd verleden. 
De conversaties over koetjes en kalfjes tijdens de nachtelijke uren, in wachtdienst op de wekelijkse 
vervoerdiensten samen met wijlen Yvo,heeft van hem, voor mijzelf een onvergetelijk iemand 
gemaakt:doodeerlijk, scout voor het algemeen belang,steeds paraat,die anderen kon laten voorgaan 
in het belang van iedereen, aan ieder die er om verzocht zijn schouders leende … 
Kortom een voorbeeld. 

Wegens de coronamaatregelen bleven vrienden en kennissen vandaag afwezig op 05 juni 2020 bij de 
crematieplechtigheden. 
Vandaar langs deze weg mijn diepste respect en medeleven aan Myriam en Veerle, de kinderen en de 
ganse familie. 
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