


In dankbare herinnering aan 

Hennie Baartman 
Echtgenoot van Jo Baartman-Kroeze 

Hij werd geboren op 27 maart 1939 aan de Oude Hengeloseweg 
15 in Borne. Op 23 december 2005 is hij plotseling op zijn 
geboorteadres overleden. Na de uitvaartdienst in de 
H. Theresiakerk hebben wij hem op 29 december 2005 ten 

ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats in Borne. 

Als kind is Hennie al vroeg zonder vader komen te staan, met de 
liefde van zijn moeder is hij samen met zijn 2 broers en zus 
opgegroeid aan de Oude Hengeloseweg. In 1958 onderging hij 
een zware hartoperatie in Utrecht. Dit beschouwde hij als zijn 
tweede geboortedag. Toen hij 24 jaar was overleed zijn moeder, 
en stonden ze er met hun vieren alleen voor. 
Hennie trouwde in 1966 met Jo Kroeze en bleef in het ouderlijk 
huis wonen. Samen kregen zij 2 dochters Monic en Ingrid. 
Hennie was werkzaam als metaalbewerker bij Bons & Evers. 
Naast deze werkzaamheden begon hij in de avonduren met 
verzekeringen. In 1976 maakte hij de grote overstap tot 
zelfstandig ondernemer. Zijn werk was zijn lust en zijn leven, 
maar niet het allerbelangrijkste. Hennie kon de zaken op waarde 
schatten. Meer dan 50 keer heeft hij de TT races in Assen 
bezocht, waarvan de laatste jaren met zijn vier kleinkinderen. 
Ook kwam hij met de sport in aanraking, dit gaf hem zoveel 
plezier dat hij de "Trimgroep Borne" oprichtte. Met veel 
enthousiasme nam hij zaterdags en woensdags de leiding op 
zich. 
Begin jaren 80 kwam door toedoen van zijn dochter de 

wielersport in zijn leven, en Hennie zou Hennie niet zijn als hij ook 
niet de "Toerclub Borne" zou oprichtten. Trots was hij op het 
uitrijden van de Elfstedentocht in 1985 en 1986. 
Ook zijn gezin vergat hij niet, hij nam tijd voor uitjes en vakanties, 
en met zijn vieren werd daar volop van genoten. Hij was trots op 
zijn schoonzoons, deze werden altijd "de beide Gerrits"genoemd. 
Zijn kreet was dan ook, "ik heb een drei Mädelhaus", de jongens 
volgen vanzelf. Het gezin bleef hecht met deze uitbreiding, ook 
hen nam hij mee in al zijn activiteiten. 
De kroon op al zijn vrijwilligerswerk kwam in 1996, lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Echter ook het jaar dat het besef kwam, door 
een val van de fiets, dat hij zijn sportactiviteiten niet meer kon 
uitoefen zoals voorheen. Zijn energie ging nu vooral uit naar het 
Partnercomitee Borne-Rheine, waar hij de drijvende kracht was 
achter de oprichting van de Gehandicapten werkplaats in Trakai. 
Hennie had altijd oog voor de zwakkeren in de maatschappij. 
Tevens genoot hij enorm van zijn vier kleinkinderen en zijn 
nieuwe rol als oppasopa. Het bos was de plek voor hem waar hij 
Tom, Niels, Rick en Ilse liet genieten van de sport en de natuur. 

Hennie heeft veel liefde gegeven aan zijn naasten. Wij blijven met 
deze mooie herinneringen diep bedroefd achter. Dankbaar zijn 
wij voor al die jaren die wij samen hebben gekregen en genoten. 
Kracht putten wij uit al het goede dat hij in ons leven bracht. 

Wij bedanken u voor al uw steun en medeleven na het plotselinge 
overlijden van Hennie Baartman. 

Jo Baartman-Kroeze 
Monic en Gerrit 
Ingrid en Gerrit 
Kleinkinderen 




