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Dankbaar voor onze dierbare herinneringen gedenken wij 

Joseph Henrie Poppink 
Harrie 

Geboren 22 maart 1921 te Reutum 
Overleden 24 augustus 2012 te Enschede 

Als jongste in een gezin van vijf broers en twee zussen had hij 
maar één doel voor ogen in zijn prille leven : hij wilde boer worden, 
net als vier van zijn broers. Dat viel niet mee. Om zijn droom te 
verwezenlijken probeerde hij al vroeg overal extra centen bij te 
verdienen. Hij pakte van alles aan en begon thuis met het houden 
van kippen en schapen. 
Na de oorlog, in 1946, leerde hij zijn buurmeisje Annie Hulskotte 
beter kennen. Zij wilde samen met hem zijn ideaal verwezenlijken. 
Hij kocht een stuk bosgrond bij Enschede en begon aan de 
ontginning. Na vijf jaar heen en weer fietsen vanuit Reutum had hij 
zes hectaregrond ontgonnen. Toen begon hij aan de bouw van de 
boerderij. 
Na tien jaar verkering met Annie trouwden zij op 14 november 
1956. Zij gingen wonen op de boerderij "in de grote stad". 
Verhuizen naar Enschede was in die tijd bijna emigreren. 
De fiets werd ingeruild voor een bromfiets en zo was Reutum goed 
te bereiken. Met zuinigheid en vlijt werkten Harrie en Annie hard. 
Ze bouwden een nieuwe noaberschop op en begonnen zich thuis 
te voelen. Voortvarend als hij was bouwde Harrie constant door 
aan nieuwe kippenhokken en stallen . Ondertussen werden er vier 
kinderen geboren en het leven had zijn gang. Maar het noodlot 
sloeg toe. Harrie , hun oudste zoon verongelukte op negenjarige 
leeftijd op weg naar de kerk waar hij als misdienaar aan de mis 
zou deelnemen. Dit verlies heeft diepe sporen bij hem nagelaten. 
Harrie, een binnenvetter, compenseerde dit verdriet door met nog 
grotere wilskracht bergen werk te verzetten . 

In de loop van de tijd werd de bromfiets vervangen door een 
Volkswagen Kever en het paard door de eerste trekker. 
Midden jaren zeventig stonden ze voor een moeilijke keuze : 
doorgaan of stoppen met de melkkoeien. Ruimte voor verdere 
uitbreiding was er niet. Omdat geen van de kinderen het 
voornemen had om het bedrijf voort te zetten gingen ze over op het 
houden van vleesvee. Deze moeilijke keuze viel hem heel zwaar. 
Maar het kon niet anders. Daarbij maakte Annie een moeilijke 
periode door. Al met al een hele zware tijd voor hen beiden. 
De drie opgroeiende kinderen maakte het er ook niet makkelijker 
op. Gelukkig keerde de rust terug eind jaren zeventig en kon hij 
zijn aandacht richten op zijn tweede grote passie : de jacht en de 
natuur. Deze passie deelde hij met zijn broer Hein. Eerst in Nutter 
en later met name in Drenthe. 
Nu de melkkoeien weg waren, werd er naast vleesvee, varkens en 
kippen van alles verbouwd. Er stonden altijd wel bordjes aan de 
weg met boerenkoolplanten , kerstbomen , chrysanten en wat al wel 
niet meer. Want ja, er moest van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat hard gewerkt worden . Alleen het vaste middagslaapje van 
12.30-13.30 uur kon eraf. 

Dit veranderde toen hij in 1984 zijn eerste hartinfarct kreeg. 
Gelukkig liep het goed af. Na een dotterbehandeling in Nieuwegein 
verbaasde hij alle artsen : na een half jaar was hij weer rustig aan 
het werk op de boerderij! Het leven nam weer zijn normale loop. 
Tot midden negentiger jaren. De gemeente klopte aan de deur. 
Ze hadden de grond aan de Slankweg nodig. Dit voelde bij Harrie 
als een volgende klap in zijn gezicht. Het besef dat alles wat hij 
had opgebouwd zomaar teniet werd gedaan. Na veel overleg met 
de gemeente en veel wikken en wegen zijn ze eruit gekomen. 
Dankzij zijn doorzettingsvermogen lukte het om goedkeuring te 
krijgen voor het bouwen van een nieuwe woning met veeschuur 
aan de Lonnekerweg. Zo bleven ze in de omgeving en kwamen in 
een fijne buurt terecht. Er was veel minder werk te doen. 
Daar moest Harrie aan wennen. Maar zijn leeftijd begon nu 
ook mee te spelen. Elk nieuw jachtseizoen was er steevast de 
opmerking : " 't likt wa of die boer 'n elk joar n' takdroad urn de 
weere höger maakt". 
In augustus 2007 sloeg opnieuw het noodlot toe : op de terugweg 
van een bezoek aan een van de noabers werd Harrie aangereden 
door een auto. Het gebeurde vlak voor zijn huis. Hij is langs het 
randje van het leven gelopen, maar kwam er wonderbaarlijk 
genoeg weer bovenop. Ook nu kon hij het werken niet laten. 
Hij moest wat te doen hebben. In mei 2008, zat hij, of liever gezegd 
stond hij op de trekker, gleed eraf en overreed zichzelf daarbij met 
het voorwiel. Wederom brak er een periode van grote onzekerheid 
aan, met name voor Annie. Zij kreeg in die tijd ook nog een nieuwe 
heup. Na een kort verblijf in het verpleegtehuis, kwamen zij samen 
vlak voor de Kerst weer thuis. 
Na dit tweede ongeval werd zijn mobiliteit steeds minder. 
Hij moest achtereenvolgens afstand doen van zijn auto, 
brommobiel en scootmobiel. En ten slotte ook afstand doen van 
de jacht. Dit maakte zijn wereld kleiner en kleiner. Alle aandacht 
van buren en noabers was een zeer dierbare afleiding voor hem. 
Zij kwamen regelmatig voor een praatje. Gelukkig behield hij zijn 
ondeugd. Tot voor kort haalde hij nog graag grapjes en grolletjes 
uit met de dames van de Thuiszorg. 

Drie weken geleden kreeg hij een lichte blaasontsteking. 
Deze ontsteking vroeg teveel van zijn lichaam. Het herstel zette 
niet meer in . Zijn lichaam liet hem in de steek, niet zijn wilskracht. 
Op zaterdag 11 augustus heeft hij de ziekenzalving ontvangen. 
Daarna is hij in steeds verdergaande stappen weggegleden . 
Op vrijdagavond 24 augustus is hij rustig van ons heengegaan. 

Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij ons heeft gegeven. 
Hij heeft ons laten zien wat je kan bereiken door hard te werken , 
door zuinig te zijn en traditionele waarden te respecteren . En dat 
hij ons heeft geleerd te genieten van het leven wanneer het kan. 

Wij verliezen in hem een eerlijke en betrouwbare man, een 
dierbare vader en schoonvader en een bewonderenswaardige opa. 

Augustus 201 2 
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