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Met veel liefde en dankbaarheid 

blijven we denken aan 

Alwie olde Heuvel 
Alwie werd geboren op 21 april 1961 en overleed na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken op 
15 mei 2008 in het ziekenhuis te Enschede. 
Na de Uitvaartplechtigheid op 21 mei hebben we hem 
te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Losser. 

Wat een geweldig mens is van ons heengegaan. 
Na een moeizame schoolperiode begon hij na enkele 
jaren bij de Gemeente Losser. Hij werkte hier met 
ontzettend veel plezier en had er veel fijne collega's 
die hem op handen droegen. Trouw en behulpzaam 
zonder ooit te klagen deed hij zijn werk. 
Naast zijn werkzaamheden was hij een druk 
baasje. Altijd in de weer voor anderen. Hoevele 
jaren haalde hij geen oud papier voor de 
Mariaschool? Hij genoot van de gezelligheid bij 
KVV Losser eerst tijdens het voetbal en daarna bij 
de kaartavonden waar hij soms trots een prijsje in 
de wacht sleepte. Ook was hij lid van verdienste. 
De klootschieters van Vooruit Losser zorgden ook 
voor een fijne, gezellige tijd. Daar was hij vaak op 

zondagmorgen te vinden op de baan. 
Zijn allergrootste kameraad was misschien wel 
Jody, zijn fjordenpaard. Hij beleefde met het beestje 
leuke tijden, was kerstman in het dorp of vervoerde 
kinderen voor een feestje. 
Ook deed hij met veel enthousiasme mee aan de 
concoursen en buitenritten van de menclub. 
Iedereen kon altijd een beroep op hem doen, nee 
zeggen kon hij nooit. De ander kwam altijd op de 
eerste plaats. 
In september 2007 hoorde Alwie dat hij ernstig ziek 
was. Ik ga ervoor zei hij en hij hield woord. Wat heeft 
hij geknokt!! Hij deed trouw wat iedereen hem vroeg 
zonder ooit te klagen. Hij weigerde op te geven. 
In deze tijd zag iedereen ook hoe geliefd hij was. 
Nooit zat hij een dag zonder bezoek, iedereen was 
welkom bij hem. Wat geweldig dat iedereen zo 
betrokken was. 
Hij keek uit naar zijn Lourdesreis die hij van de 
parochie kreeg, helaas kon dit niet meer doorgaan. 
We verliezen met Alwie een heel bijzonder mens die 
voor altijd in onze herinnering zal blijven 

Voor uw overweldigende medeleven tijdens zijn ziekte 
en uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis zijn 
wij erg dankbaar. Uw steun deed ons erg goed. 

Fam. Olde Heuvel 


