


In dankbare herinnering aan 

Albertus Johannes Franciscus 'Aloys' Luttikhuis 

echtgenoot van Martina Josefina Gerdina ' Ine' luttikhuis 

Aloys is geboren op 14 mei 1950. Zijn wieg stond op een boerderij in het prachtige natuurgebied van de Snoeyinksbeek 
tussen losser en De Lutte. Na een ziekbed van ca. 10 maanden is Aloys in het bijzijn van zijn gezin, waar hij zo trots op 
was, rustig ingeslapen op donderdag 10 mei 2012. 

Na de basisschool en Mulo bezocht Aloys de middelbare landbouwschool in Oldenzaal omdat de agrarische sector wel 
zijn interesse had gewekt . Na deze opleiding zag hij kans gedurende 2 ½ jaar zijn kennis op twee grote farms op de prairie 
van Alberta (Canada) in praktijk te brengen. Dat bleek niet alleen een goede leerschool te zijn maar ook deed hij daar 
de nodige levenservaring op. Terug in Nederland pakte hij zijn studie op aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch, 
waar hij in 1975 als een van de eersten afstudeerde in de afvalwatertechnologie gecombineerd met diverse avondstudies. 
In die tijd ontstond zijn passie voor het zuiveren van afva lwater in combinatie met behoud van de natuur in welke vorm 
dan ook. Aloys heeft t ijdens zijn loopbaan bij drie waterschappen (Breda, Dordrecht, Almelo) zij n kennis en kunde met 
volle overgave en enthousiasme weten over te brengen . In de periode 2006-2008 startte hij een studie op gebied van 
healing en reading. Deze studie was voor hem een persoonlijke verrijkingen een goede ervaring in het veranderingsproces 
naar dienend leiderschap van het Waterschap Regge en Dinkel. Naast zijn werk hechtte hij veel waarde aan zijn gezin, 
maatschappelijk leven en sport. 

Toen Aloys uit Canada terugkwam leerde hij Ine kennen. Samen hebben ze genoten van de studententijd in Den Bosch 
en de drie maanden Canada die daaropvolgden. In 1975 was de tijd rijp om te trouwen. Aloyswas trots op zijn drie zoons 
die in 1986, 1987 en 1990 werden geboren. Hij trok graag met ze op en was niets hem t e veel. Volleybal is zeker 30 jaar 
zijn favoriete sport geweest: trainen, spelen, fluiten en coachen. Toen Michiel begon met competitiespelen zochten ze 
elkaar iedere zaterdag in de sporthal op. Dierbaar waren voor Aloys de zomervakanties: met de jongens kamperen op 
diverse campings in Zeeland, Frankrij k en Italië. Toen de jongens wat ouder werden was hij het die hen wegwijs maakte 
in de wereld van musea en cultuur. 
Nadat het laatste huis in Etten-leur helemaal verbouwd en klaar was, beslootAloys zijn carrière in Almelo bij het Waterschap 
Regge en Dinkel voort te zetten. Zijn ideaal was om op de fiets naar zijn werk te kunnen. Daarom werd ervoor gekozen 
een huis te bouwen op steenworp afstand van het waterschap. Niets was te veel om van dit huis een fijn onderkomen 
te maken voor zijn gezin, hij was er letterlijk dag en nacht mee bezig. 
Toch bleef het ideaal knagen om een keer in Oldenzaal te gaan wonen zodra de jongens bijna de deur uit zouden gaan. 
In overleg met opa loohuis is in 2006 besloten op de geboortegrond van Ine in het centrum van Oldenzaal samen met 
de oudste broer een huis te bouwen. Hier zagAloys kans zij n ideaal te verwezenlijken, een energieneutraal huis bouwen. 
Hij heeft hier met veel energie en passie aan gewerkt. Vanwege zijn ziekte heeft hij er helaas te kort van kunnen 
genieten. 

Zijn liefde, zorgzaamheid, raad en daad en respect voor zijn medemens zullen door ons nooit worden vergeten. 

Aloys, pappa we houden van je 

Het grote verdriet om zijn verl ies heeft u met ons willen delen. De vele blijken van belangstelling, 
zowel t ijdens zijn ziekt e als overlijden, hebben wij ervaren als een warme uiting van medeleven. 

Hiervoor onze oprechte dank, Ine en de kinderen. 


