


"Juist nu je er niet meer bent. 
zul je altijd bij ons ZIJn.· 

Alwie Broekhuis 
echtgenoot van 

Annte Brookhu1s-Koekkoek op MunsterhuiS 

Alwte werd geboren op 15 november 1931 tn Beun1ngen. 
Onverwacht IS hiJ gestorven op 18 november 1997. 

Alwie was een hardwerkende, voorwtstrevende man. Hij 
begon als ltmmerman en als hobby repareerde hiJ auto's. 
Z1jn hobby groe1de uit tot Zijn beroep als autohandelaar; dat 
was m de eerste Jaren niet altijd even gemakkelijk. Zijn le
ven maakte het dat hij ntet alt1jd de ger'!akkelijkste persoon 
was. 
HiJ was een man van we1nig woorden, maar met veel ge
voel, dat tot uitdrukkmg kwam 1n ZIJn helde en zorgzaam
lleld voor ZIJn vrouw, kinderen en kletnkmderen. 
Hij was een gezelligheidsmens. Thws 1n "kle1n Hollywood' 
(zoals hij dat zelf zei) met ZiJn gez1n, schlagermuz1ek. een 
barbecue, een btertJe en niet te vergeten ZIJn sigaar. 
Dit maakte van pa een gelukkig mens. 
Kaarten was ztjn lust en ZIJn leven. Menig kaartje werd ge
legd, met zijn famtlie, bij één van zijn kaartclubJeS of aan de 
grens. Voor kruiSJassen of hartenjagen was htj altiJd te vm
den. 
HiJ genoot van de dagelijkse bezigheden, dat altijd begon 
met een kort bezoek aan bednjven aan de Kletbultweg, waar 

hij de medewerkers graag aan het werk zag. Daarna een 
bezoekje aan eén van zijn dochters voor een kopje koffie 
om btj vertrek te zeggen: 'Zo, noe heb Ik de kinder zeen, 
noe tS mten dag weer goot. • Vervolgens reed h1j door naar 
Ewald aan de grens, om met ZIJn Kaartvrienden te harten
jagen en lol te maken. 
Pa kon moeilijk accepteren dat Zijn lichameliJke gesteldheld 
de laatste jaren wat m1nder werd. D1t bleek wt ziJn laatste 
gevecht. waann hij zet: 'Hoe kom ik h1erutt, laat m1j maar 
gaan.' 
We zijn dankbaar dat Pa een lijdensweg bespaard 1s geble
ven en dat hij in vrede van ons is heengegaan. In ons hart 
heb je de allermootste plaats voor alttjd: we houden van Je. 

Voor uw blijken van belangstellmg en medeleven d1e we 
mochten ondervinden na het overlijden van m1jn man. onze 
pa en opa, danken we u hartelijk. 

Annie Brookhuis-Koekkoek op Munsterhuts 
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