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Pa werd geboren in de Lutte vlakbij de Duitse grens. 
Hij groeide op in een horecagezin waar altijd hard gewerkt werd, 
maar waar ook veel liefde en aandacht voor elkaar was. 
Na een fijne jeugd en een leuke verkeringstijd met Wilhelmien zijn ze 
samen naar Raalte verhuisd om hun zaak 'het Wapen van Raalte' op 
te bouwen. Er moest natuurlijk eerst getrouwd worden. Zo ging dat. 
In de begintijd in Raalte zei Willy regelmatig: "Ik bin hier wa, maar 
ik goa hier niet dood!" 
Al snel volgden er vier kinderen. Het was een gelukkige onbekom
merde tijd. De kinderen groeiden op en de zaak floreerde. Begin jaren 
tachtig keerde het tij. De zaken werden minder en 'het Wapen van 
Raalte' moest gesloten worden. Het was een verdrietige tijd. 
Gelukkig veranderde dat al snel. Nog datzelfde jaar kocht Willy 'de 
Bagatelle' . Er moest hard gewerkt worden die eerste jaren om het 
hoofd boven water te houden. Het viel niet altijd mee maar naar
mate de jaren vorderden werd het voor Willy toch wat makkelijker. 
De jongens namen de zaak over en hij kreeg tijd voor zijn tuin, hij 
kon lekker gaan fietsen, genieten van zijn kleinkinderen en van de 
vele leuke vakanties met zijn vrouw, met vrienden en soms met zijn 
gezin. Ook kon Willy weer lid worden van het herenkoor. Dit was 
zeer belangrijk in zijn leven. 

Willy is altijd een actief en sportief mens geweest. Sociaal betrokken 
bij de carnavalsvereniging, de tennisclub, de kaartclub, Horeca 
Nederland en de biljartvereniging, maar zijn gezin ging hem boven 
alles. 

Toen Willy vorig jaar op 14 september te horen kreeg dat hij 
slokdarmkanker had, toen brak er iets. Hoe kon het dat zo'n 
gezonde man ineens ziek was? Het was moeilijk te ?anvaard~n 
voor hem. Hij heeft gevochten als een leeuw om de stnJd tegen z11n 
ziekte te winnen. 
De laatste weken zei hij vaak: "Ik wil de geboorte van mijn kleinkind 
nog meemaken!" 

Het heeft niet zo mogen zijn. Drie dagen na zijn overlijden is zijn 
kleinzoon Stijn geboren. Het hartje op de rouwkaarten en in de 
advertenties heeft ineens een naam gekregen. 

Willy is uiteindelijk toch in Raalte gestorven. Hij wilde ook niet 
anders. Raalte was al jaren zijn thuis en zijn leven. 
Wij als familie zijn verdrietig dat we Willy, pa en opa niet meer bij 
ons mogen hebben. Het verdriet wordt echter verzacht door het 
kleine wondertje dat nu het levenslicht heeft gezien. 

Bedankt voor het medeleven na het overlijden van mijn fantastische 
man en onze lieve vader en opa. 

Familie Huisken 
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