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In liefdevolle herinnering aan 

Henny Bruggeman 
Henny was de oudste in een gezin van vier 
kinderen. 
Het boerenleven zat al vroeg in zijn bloed. Als 
klein jochie liep hij aan de hand van z'n oma 
naar de boerderij aan de Lutterstraat om daar de 
kalfjes te verzorgen. 
Na de lagere school en de LTS werd hij 
metselaar. Vervolgens werkte hij nog bij een 
loonwerker. 
Maar 't bloed kroop waar 't niet gaan kon ..... In 
1985 zette hij, samen met oom Jan, de boerderij 
voort. 
In 2001 moest de boerderij wijken voor nieuw
bouw en verhuisde hij naar de Oldenzaalsestraat. 
Daar bouwde hij een prachtig bedrijf op. De 
boerderij , maar vooral het melken, waren zijn 
lust en zijn leven. Henny wist precies wat en hoe 
hij alles wilde doen. Over alles had hij zijn eigen 
ideeën en daar was weinig tegen in te brengen. 
Zijn liefde voor de beesten was groot. Als hij het 
over zijn dames had, bedoelde hij steevast de 
koeien in de stal. 
In de zomer van 2012 werd Henny ziek. Hij 
aanvaardde zijn lot ("dit oawerkoomp oe") en 
was ontzettend blij en dankbaar dat hij op de 

boerderij kon blijven, omdat José en haar gezin 
bij hem introkken en dag en nacht voor hem 
klaarstonden. 
Henny was blij dat hij de boerderij in goede 
handen kon achterlaten. In Stef vond hij een 
goede opvolger. Toen hij Stef nog wilde vertellen 
hoe je een pasgeboren kalfje moest aangeven, 
had Stef dit al via internet geregeld. Voor Henny 
een teken dat het goed zat. Henny wilde nog 
graag actief betrokken blijven bij het bedrijf. Hij 
ging zelfs nog met de rollator naar de tractor, 
klom er moeizaam op en reed naar het weiland 
om het gras te schudden. Nadat zijn plannen 
voor de uitbreiding van de stal gerealiseerd 
waren, zat zijn werk erop. 
Op vrijdag 13 december vierden we samen zijn 
60ste verjaardag. Zoals gewoonlijk had hij het 
hoogste woord en heeft hij nog een geweldige 
dag gehad met familie, vrienden en bekenden. 
Daarna ging zijn gezondheid snel achteruit en op 
vrijdagavond 20 december is hij in het bijzijn van 
zijn familie ingeslapen. Op vrijdag 27 december 
was er voor hem een afscheidsdienst en daags 
erna is hij in besloten kring gecremeerd. 

Wij danken U voor de warme belangstelling 
tijdens zijn ziekte en rond zijn overlijden. 

De familie 




