


Hendrikus Johannes Hietbaar 
"Hein" 

Geboren te Heeten, 2 november 1919 
Gestorven te Hengelo, 17 augustus 1996 

Hein Hiethaar wa~ het 7e kind uit een gezin van 
16 kinderen. Tijdens de oorlog dook hij onder te 
Henme. Hier leerde hij zijn latere vrouw Marie 
Veldhof kennen. Zij trouwden op 26 november 
1953 en kregen 3 kinderen: Jan, Gerard en 
.\farion. 
Aanvankelijk woonden zij aan de Grotestraat, 
doch toen het huis daar te klein werd, werd er uit
gekeken naar iets anders. Het werd de Jupiterstraat. 

Om 32 jaar bij een en hetzelfde bedrijf te werken 
is een hele opgave. Maar vader volbracht dat. 
AKZO in Hengelo was die werkgever. In 1980 ging 
vader met pensioen. Na vele jaren arbeid kon hij 
het nu eindelijk eens rustiger aandoen. Kon, want 
de werkelijkheid was anders. Opa maakte veel tijd 
vrij voor zijn vier kleinkinderen die hij nu kon 
vertroetelen. 
Vader was breed geïnteresseerd. Hij hield zich op 
de hoogte van politiek en sport. Vader was een 
bescheiden man en had een hekel om op de voor
grond te treden. 

Hij vermaakte zich prima om zijn vele hobbies uit 
te oefenen. Vader was iemand van de buitenlucht. 
Hij trok er regelmatig tussenuit. Naar zijn vlees
koeien, zijn volkstuintje en zijn kippen. En altijd 
op de fiets. Wat ook zeker niet onvermeld mag 
blijven is dat vader eens per jaar in zijn geboorte
plaats Heeten terugkeerde: op de ponymarkt. Daar 
zag hij ook zijn oude kameraden terug. Het was 
voor hem een jaarlijks uitje waar naartoe geleefd 
werd, en werd een traditie. 

Na een onbekende attack, 14 dagen geleden, raak
te hij in coma. Hij is sindsdien niet meer aan
spreekbaar geweest. Na het ontvangen van de 
laatste sacramenten is hij zaterdag ingeslapen. In 
het ziekenhuis kon men helaas weinig meer voor 
vader doen. 

Wij danken hierbij iedereen die in de afgelopen 
dagen blijk gO\len van hun belangstelling voor mijn 
man, onze vader en onze opa. 

Marie Hiethaar-Veldho/ 
Kinderen en kleinkinderen 


