


In dankbare herinnering aan 

Huib Willemsen 
(Hubert Louis Théodore Leendert) 

Hij werd geboren op 17 oktober 1949 en is tijdens een 
van zijn fietstochten op 12 september 2000 overleden. 

Papa/Huib, je bent van ons weggegaan op je laatste 
fietstocht. 
Nu hebben wij geen vader/echtgenoot meer, niemand 
kan jou vervangen. 

Wat ons rest zijn de herinneringen aan jou. Aan de 
manier waarop je er altijd was voor je kinderen en vrouw. 
De tochten naar Leiden, het geknoei aan de Tomos, de 
steun bij een voetbalwedstrijd. En natuurlijk de 
gezamenlijke vakanties: naar Barcelona, Parijs en vele 
andere mooie plaatsen. Nooit meer kunnen we jou 
helpen met jou hobby's en jij ons niet meer, maar we 
zullen jou wijze raad nooit vergeten. Altijd was jij bereidt 
alles voor ons te doen; ons ophalen van een concert, 
naar onze sport brengen, van onze vrienden ophalen of 

iets anders, je deed het altijd met plezier. We hopen dat 
we aan jou net zoveel liefde en hulp hebben gegeven als 
jij aan ons hebt gegeven. Trots was je zeker, op ons en op 
jezelf wat we zeker waarderden en een mooie 
eigenschap was die je sierde, een van de vele die je bezat. 
Naast je hulpvaardigheid en je liefde voor anderen, laat 
je een onuitwisbare indruk van jezelf achter. 
Een man met een voorliefde voor het plezier in het leven: 
jouw muziek, goede whiskey, een grote auto, nette 
kleding en altijd een kleine hoeveelheid goed gekamd 
haar. Ook onthouden wij je liefde voor het bedrijf dat je 
samen met onze moeder en jouw José tot bloei hebt 
gebracht. 
Niks of niemand zal jou ooit kunnen vervangen, alleen 
jij. 
Bedankt voor de liefde en hartstocht voor ons allen. 
Succes op je laatste tocht, we zullen je missen 
en nooit vergeten. 

Onze lieve Papa. 

Ik mis je, papa. 
Laurens 




