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In liefdevolle herinnering aan 

Henny Leeuw 

Henny werd op 11 november 1936 samen met z'n 
tweelingzus Gerda geboren en groeide met nog 2 
broers en 3 zussen op in Overdinkel. 
Al op jonge leeftijd blijkt hij een goede voetballer te 
zijn en op z'n 15' zit hij in het eerste elftal van OSV. 
Doordat hij betrokken is geweest bij een koolmo
noxydevergiftiging verdween er iets van zijn per
soonlijkheid en veranderde zijn leven. Hij vergat 
dingen, had moeite met emoties en verdriet om zijn 
zwager Gerard. 
Zijn grote liefde vindt hij in Mini Veger en in 1966 
trouwen ze als eerste bruidspaar in de nieuw
gebouwde Martinuskerk. Compleet wordt zijn 
geluk met de geboorte van de kinderen Eddy en 
Alice. 
Als monteur werkte hij bij Bouwman te Almelo en 
later bij Vernay in Oldenzaal. 
De sporten voetbal, later volleybal veranderden in 
schaken , kruiswoordpuzzels en biljarten bij 
"Pomerans". Menig beker ging mee naar de 
Gronausestraat. 
Henny, een man van weinig woorden. Hij hield van 
rust en routine en liet veel dingen met een gerust 
hart over aan Miny. Heel nuchter en tevreden was 
hij met zijn kalme bestaan. Veel had hij niet nodig, 
wel een TV met sportzenders. 
In 2005 werd zijn droom waar. Henny, de grote kin-

dervriend, werd opa. Dagelijks kwam hij even spe
len met z'n kleinkind Bram. 
Gezellig vond hij het bij de mannen in het "nuelhok" 
en met veel liefde en inzet verbouwde hij van alles 
in zijn moestuin. De zon scheen maar even dan 
kwam hij al rood verbrand thuis met bieten, bonen , 
komkommers. Later in het jaar kruiwagens vol met 
kalebassen in alle kleuren en vormen kwam hij 
ermee aan . 
Dit alles werd langzaam afgebouwd door het 
bericht in 2007 dat er darmkanker was geconsta
teerd . Dit sloopte hem, moedig onderging hij de 
kuren en mede hierdoor genoot hij nog 2 jaar van 
alles om zich heen. Tot het deze winter niet langer 
ging; de fiets bleef in de schuur met de auto werd 
hij nog wel naar zijn tuin gebracht maar uiteindelijk 
ging dat ook niet meer. 
Na een liefdevolle verzorging overleed hij 6 juni en 
was zijn strijd voorbij die hij zo moedig heeft 
gestreden. 

Henny, papa en opa, we zullen je missen ... 

Oprechte dank voor uw getoonde medeleven , 
bezoek tijdens zijn ziekte en voor uw aanwezigheid 
tijdens de avondwake of begrafenis. 

Miny Leeuw-Veger 
Eddy 
Alice en Jeroen, Bram 


