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Ie woln zo gearn bie oons blievn 
en vöchtn'd'r veur zo lang aj konn' 
Mer dit gevecht was nich te winn' 
veur oons blif de vroag: woarum? 

In dankbare herinnering aan 

Henk Veldhuis 

• Saasveld: 5 september 1958 

t Enschede: 30 december 2010 

Na de gezongen uitvaartviering op woensdag 5 januari 2011 
hebben we Henk te rusten gelegd op het parochieel kerkhof te 
Saasveld. 

Henk is op 5 september 1958 geboren en opgegroeid in Saasveld. 
Na de lagere school ging hij naar de LTS in Borne en daarna als 
timmerman aan het werk. Het boerenleven en het omgaan met 
dieren sprak hem echter meer aan en na enkele jaren is hij dan ook 
als melkmonsternemer bij CR Delta aan het werk gegaan. Dit heeft 
hij met veel plezier ruim 21 jaar gedaan. Tevens hielp hij met veel 
liefde en inzet thuis bij zijn broer op de boerderij. Henk beleefde in 
zijn jeugdjaren veel plezier aan het draaien van platen. Samen met 
enkele vrienden hadden ze een geheime zender genaamd 'Titan ic'. 
Ook was Henk een echte natuurliefhebber. Z'n grootste hobby was 
dan ook de jacht. Hij haalde z'n jachtakte en sloot zich aan bij de 
jagersvereniging. Met z'n Jack Russells ging hij geregeld op pad 
tot in de wijde omgeving, om vossen uit hun hol te halen. Mollen 
vangen bij de boeren deed hij ook veel. Henk was een man van 
weinig woorden, maar wat hij zei daar stond hij voor. Hij kon goed 
met de jeugd omgaan. Na een familiefeest even napraten met de 
neven en nichten vond hij heel gezellig. Dan was hij ook wel in voor 
een grap op zijn manier. Daarnaast had hij de zorg voor Ma. De 
laatste maanden kreeg hij problemen met zijn gezondheid, waarna 
hij veel te snel uit ons midden is weggenomen. 

Henk bedankt voor alles. 

Wij willen hierbij als familie onze dank uitspreken aan de buren, 
vrienden en bekenden die een grote steun voor hem zijn geweest 
tijdens zijn ziekte. 

Ma Veldhuis -Arkink 
Familie Veldhuis 


