


Altijd hard werken om je gezin te onderhouden, altijd jezelf. Moegestreden is op 
30 augustus 2013 in zijn eigen vertrouwde omgeving overleden op 72-jarige leeftijd 

Henny Veldhuis 
weduwnaar van Leny Veldhuis-Nieuwmeijer 

Henny werd geboren op 11 februari 1941 als zevende kind van Bernard en Aleida 
Veldhuis. Hij hield van kattenkwaad uithalen en van voetballen met zijn elftal van 
broers en zus. Na korte tijd te hebben gewerkt als meubelmaker begon hij bij de 
gemeente Oldenzaal. Hij heeft ruim 40 jaar bij de plantsoenendienst gewerkt. Later 
leerde hij Leny kennen en ze trouwden in 1967. Ze gingen in Oldenzaal wonen. 
Twee jaar later werd Rosé geboren, gevolgd door Matthieu in 1970. Henny was een 
fanatiek klootschieter. Elke zondagochtend vroeg uit de veren met het hele gezin, 
want ook Leny, Rosé en Matthieu waren lid. Daarna 's middags naar de familie in 
Reutum en Geesteren. 

Veel vakanties werden met de vouwwagen doorgebracht op de camping in 
Weert. Hij was ook altijd bezig rond zijn huis en tuin. Eerst de verbouwing aan de 
Enschedesestraat. Daarna het bouwen van het nieuwe huis aan de Postweg. Leny 
had toen al een aantal jaren kanker. In 1994 is zij overleden. De kinderen gingen 
spoedig het huis uit. Een paar jaar later leerde hij Ans kennen. Pa werkte heel graag 
met Henk in de tuintjes van zijn klanten om daarna samen een pilsje te drinken. Hij 
genoot ook van het werken met grote grasmaaiers bij de gemeente. Daar was hij erg 
trots op. In 2006 werd hij ziek. Een periode van nierdialyse begon. Een donornier 
mocht geen baat hebben. On langs nog heeft hij zijn ouderlijk huis bezocht, inmiddels 
een zorgboerderij, met zijn zoon en schoondochter. Hij wist alles nog aan te wijzen en 
te vertellen. Daarna ging hij snel achteruit, zowel lichamelijk als geestelijk. De laatste 
twee weken van zijn leven hebben we met z'n vieren dagelijks voor hem kunnen 
zorgen. Zo kon hij in zijn eigen huis, dat zo belangrijk voor hem was, sterven. 

Wij willen iedereen bedanken voor hun belangstelling, betrokkenheid en hulp 
tijdens de ziekte en na het overlijden van Henny. 

Rosé, Matthieu, Ellen en Ans 


