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Harry van de Eekboer, zo kende iedereen hem. Geboren 
in een boerderij aan de Eekboerstraat in een landelijke 
omgeving met veel groen en vrijheid. 

Harry was een man van woorden en daden. Als er 
iemand bij hem aanklopte voor hulp, dan stond hij altijd 
klaar. Hij wist in bijna alle gevallen wel een oplossing of 
hij zocht een oplossing. 

Hij was altijd actief en genoot van het leven, iedere dag 
weer opnieuw. Van de natuur kon hij intens genieten: 
fietsen met zijn vrouw Gea en de kinderen door de 
prachtige natuur van Twente, maar ook werken in de 
tuin of bij het tuincentrum van Uit het Broek, dat was zijn 
lust en zijn leven. 

Harry was dol op klootschieten en genoot ook volop van 
het op jacht gaan, van een potje biljarten of een tijd lang 
vissen aan de vijver. 

Met veel plezier ging hij naar het voetballen; daarna ging 
hij meestal met de jongens een biertje drinken in de 
kantine of in het café. Harry had een sterk karakter en 
was heel humoristisch ingesteld. 

Hij genoot volop van zijn nieuwe baan bij de gemeente. 
Voor de toekomst had hij al veel uitgestippeld samen 
met Gea. Hij had nog zoveel willen doen, maar een 
kortstondige, hevige ziekte, maakte vroegtijdig aan al 
die plannen een eind. 

Hij heeft gestreden voor wat hij waard was, maar hij 
heeft zich tenslotte moeten overgeven. Gelukkig heeft 
hij nog de tijd gekregen om alles voor de toekomst met 
Gea te kunnen bespreken. Hij was Gea dankbaar voor 
de goede zorgen en wij kunnen nu zeggen: 

Harry, heel hartelijk bedankt voor alle mooie, maar 
ook moeilijke dingen, die we samen hebben gedeeld. 

Voor uw betoonde medeleven, tijdens de ziekte en na 
het overlijden van Harry, danken wij u hartelijk. 

Gea, Mark, Joyce 


