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Soms 
zou ik willen 
dat gisteren 
nooit voorbij ging 
omdat 
vandaag 
alles zo anders is 

In dankbare herinnering aan 

Herman Bloemen 

Echtgenoot van Riet Bloemen - Oude Mulders 
Pa van Hayco en Manon 

Herman werd geboren op 26 september 1947 
op 't Hoge Venterink te Zuid Berghuizen, 
gemeente Losser. Op 26 november 1971 trad hij 
in het huwelijk met Riet Oude Mulders, waarna 
ze samen naar de Haerstraat in Oldenzaal 
verhuisden. Maar al na zeven maanden keerde 
hij met Riet weer terug naar zijn geboortegrond. 
Hier brachten ze samen hun twee kinderen groot: 
Hayco en Manon. Daar was hij heel trots op. 
Zijn honkvastheid heeft Herman niet aan Hayco 
en Manon doorgegeven. Toch stond hij telkens 
weer klaar voor hun talrijke verhuizingen, waar
bij zijn paardentrailer goed van pas kwam. Zo 
heeft hij een groot deel van Nederland doorkruist. 
Riet nam Herman graag mee naar meer exotische 
bestemmingen. Aanvankelijk aarzelend waren 
deze vakanties altijd zeer geslaagd en zat hij na 
afloop vol met verhalen. 

Maar bovenal was Herman het meest op zij n 
plek als "hobby boer" op 't Hoge Venterink. Hier 
heeft hij met veel geduld en passie zijn paarden 
getraind en gefokt. Glunderend kon hij vertellen 
over zijn "toppers". Elk jaar was het bovendien 
een feest als er gehooid kon worden; dan moest 
alles wijken. 
Daarnaast was Herman een Rabo-man in hart 
en nieren. De persoonlijke contacten en de 
achtergrond in de agrarische sector gaven hem 
veel plezier in zijn werk. Met zijn financiële 
kennis stond hij tevens klaar voor vele familie
leden. 
Met het naderen van de pensioengerechtigde 
leeftijd vond hij het heerlijk om het wat rustiger 
aan te gaan doen, en wat meer tijd met Riet 
thuis door te brengen. Helaas heeft hij hier niet 
lang van kunnen genieten, en is hij na een 
kortstondig ziekbed thuis overleden op 28 februari 
2005. 

Herman, een toekomst zonder jou kunnen we 
ons maar moeilijk voorstellen. We zijn je erg 
dankbaar voor de liefde en de kansen die je ons 
gegeven hebt. 

Wij danken u hartelijk voor het medeleven en 
de steun tijdens de ziekte en bij het overlijden 
van Herman. 

Riet 
Hayco en Femke 

Manon en Martijn 


