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In liefdevolle herinnering aan 

Hendrik Veger 

Hennik werd op 23 augustus 1920 geboren. Op 29 maart 2009 is hij 
in alle rust overleden. Na de Uitvaartplechtigheid op 3 april 2009 in de 
St. Jacobuskerk te Lonneker hebben we hem te ruste gelegd op het 
R. K. kerkhof aldaar. 

Hennik werd geboren als Hendrikus Anthonius Veger als jongste kind in 
een gezin van 8 kinderen. Het gezin werd getroffen door het op jonge 
leeftijd overlijden van twee broers. Hennik was en bleef de jongste en 
werd daardoor ook enorm verwend door zijn moeder. 

Zijn jeugd bracht hij onbezorgd door in Lonneker. Hij ging in Lonneker 
naar de lagere school en later naar de Landbouwschool in Enschede. Hij 
had een vaste vriendenkring waar hij altijd mee uit ging en waar hij veel 
lol mee had. Die verhalen wist hij ook altijd met smaak te vertellen. 

In 1962 trouwde hij met Annie Wigger en ze gingen wonen in hun huis aan 
de Landweerweg. Tot hun grote vreugde werd in 1967 Annette geboren. 

Hennik deed samen met broer Herman de boerderij. Tot 1978, toen ze 
gezamenlijk besloten om er mee te stoppen en hij ging genieten van het 
leven. Het overlijden van Herman in 1981 was ook voor hem een grote 
klap. 

In 1992 werd het huis aan de Landweerweg verbouwd en kwamen Annette 
en Peter naast hun wonen. Dit ging altijd in perfecte harmonie en Hennik 
deed, met wisselend succes, ook vele klussen in en om het huis. In 1995 
werd Nick geboren, gevolgd door Rob in 1997. Hen nik was enorm trots 
op zijn kleinzoons en heel gek met ze. Continu was hij met ze aan het 
donderjagen en ze de gek aan het aansteken. Iets wat hij sowieso graag 
deed trouwens. Als de jongens aan het logeren of op kamp waren, ging 
er maar een paar uur overheen of hij vroeg al 'Woar bint de jongs?'. Tot 
het laatst fleurde hij nog weer op als hij Nick en Rob zag en liet hij merken 
dat hij blij was om ze te zien. 

Hennik was een echt buitenmens en ook gek op dieren. Hij was ook 
altijd buiten te vinden. Tijdens het jachtseizoen ging hij met veel plezier 
op jacht en hij is ook altijd een groot liefhebber van de paardensport 
geweest. Ook is hij nog een aantal jaren voorzitter van de rijvereniging 
in Lonneker geweest. 

Naast de paardensport en het jagen, was het herenkoor in Lonneker ook 
een hobby van Hennik. Ruim 50 jaar is hij hiervan lid geweest en zong 
hij zijn deuntje mee. Na het repeteren op donderdag werd er steevast 
nog even gekaart bij café Sprake! en zocht hij de gezelligheid op. Ook 
was Hennik gek op conooursen. Niet alleen vanwege de paarden, maar 
ook op het feest erna was hij altijd van de partij. 

Hennik liep altijd op straat en om het huis. Met zijn stok liep hij steevast 
midden op de weg en moesten de auto's maar langs hem heen rijden. 
Ook toen op latere leeftijd het lopen een stuk minder ging, liep hij altijd 
nog zijn vaste rondje. En als hij een keer te ver van huis was, ging 
hij gewoon midden op straat staan, hield de eerste de beste auto aan, 
stapte in zei tegen de verbaasde bestuurder: 'Breng mie eem'n noar 
hoes". 

De laatste jaren werd zijn gezondheid steeds minder. Hij kreeg last 
van dementie en ook het lopen ging steeds slechter. Tot het laatst 
is Hennik nog thuis verzorgd, maar mede gezien de gezondheid van 
Annie kon hij niet meer in huis blijven. Tot ieders verdriet moest Hennik 
naar Oldenhove, maar daar kon hij de verzorging krijgen die nodig was. 
Ondanks de liefdevolle verzorging van het personeel van St. Maarten, 
was al snel duidelijk dat hij het daar niet naar zijn zin had. De laatste 
weken ging zijn gezondheid snel achteruit en afgelopen zondag is hij, 
voorzien van de H. Sacramenten, in het bijzijn van Annie, Annette en 
Peter in alle rust ingeslapen. 

Wij verliezen in Hennik een lieve man en vader, een geweldige 
schoonvader en een fantastische opa. 

Wij danken u voor uw aanwezigheid en uw belangstelling en medeleven 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Hennik. 
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