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" Dit afscheid is het begin van een fijne herinnering" 

Herman Vollenbroek 

Pa zag zijn eerste levenslicht op 23 augustus 1948 en 
groeide op in een groot gezin op de boerderij aan de 
Vliegveldstraat in Hasselo. Na zijn schooltijd ging hij 
werken bij de Werktuigen Vereniging. Zijn liefde voor 
de boerderij bleek echter groter waarna hij op jonge 
leeftijd de boerderij overnam. Hij durfde de grote 
uitdaging aan, en de eerste stal was een feit. 

In deze periode leerde hij Marietje Krake kennen. 
Samen bouwden ze hun thuis. Uit hun huwelijk 
werden Hugo en Linda geboren. Alle aandacht was er 
altijd voor het gezin. Een dagje naar de Waarbeek, 
buiten spelen, of op vakantie naar Sauerland en 
Oostenrijk, altijd was er tijd voor vertier. Ons pa hield 
van lachen, om zichzelf en om anderen, bij de 
"boerenleu" heeft hij vaak gelachen en genoten. Hij 
wilde graag een ander helpen en steunen waar hij kon . 
Hij genoot van de kleine dingen, het fietsen op de 
Veluwe, de jaarlijkse trekkertrek en een goede 
voetbalwedstrijd vond hij prachtig, FC Twente was 
dan ook zijn favoriete club. Van muziek kon hij 
genieten, het liefste geheime zender en bij BZN en 
Jannes zette hij de radio altijd wat harder. hij hield 
heel veel van Marietje en het heeft hem veel verdriet 
gedaan dat zij zo veel moest meemaken en in de 

periode dat zij ziek was, was Herman er altijd voor 
haar. Niets was hem teveel. Pa genoot er van samen 
dingen te ondernemen met Hugo en samen de 
boerderij te runnen . Ze overlegden alles samen, Hugo 
leerde van pa en pa leerde van Hugo. Trots was Pa op 
de nieuwe stal die hij samen met Hugo heeft 
gerealiseerd. Ook met Linda had hij een speciale 
band. Vele goede gesprekken, het plezier, het waren 
maatjes. Toen Linda en Randy in Fleringen ging 
wonen bezocht hij hen graag, hij voelde zich daar 
helemaal thuis. Met heel veel plezier heeft hij nog 
geholpen met hout kloven voor hun houtkachel. Hij 
wilde helpen waar hij kon. Al een hele tijd voelde hij 
zich wat moe en toen hij eind 2010 te horen kreeg dat 
hij ongeneeslijk ziek was ging hij een dappere strijd 
aan, maar ondanks dat moest hij keer op keer 
inleveren, dat deed hem veel pijn . 

Afgelopen woensdag 8 februari 20 12 is hij in zij n 
eigen omgeving overleden . 
Door zij n overlijden is zijn lijden over. 

lieve Herman, wat was je voor ons een lieve man 
en vade1; 

bedankt voor wie je was en we zullen je missen. 

Wij bedanken iedereen voor de belangstelling en 
steun na zijn overlijden maar ook hen die er altijd voor 
Herman en ons zijn geweest in moeilijke tijden . 

Marietje Vollenbroek 
Hugo, Linda en Randy 


