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Woorden, flarden, zinnen, 
woorden stokken in mijn keel 
woorden zeggen niet zo veel 

woorden dat zijn mijn gedachten 
woorden die ongezegd trachten 

woorden over te brengen in je hart. 
Zonder woorden deel ik je smart. 

Coby Verheij 

Dierbare herinnering aan 

Huub Oude Nijeweme 

Glanerbrug, 25 maart 1954 Enschede, 3 april 2004 

Lieve Huub, 
Je bent geboren in Glanerbrug als vierde in een gezin van zes. 
'Huupie van de bakker" was het al snel en dat ben je eigenlijk altijd gebleven. 
Zoetigheid werd je met de paplepel ingegoten: ontelbare keren bedelde jij met 
een bordje in je hand bij vader in de bakkerij om slagroom. 
Buiten spelen en voetballen met je broers, zussen en vrienden was een groot 
deel van een fijne en onbezorgde jeugd. Want genieten deed jij in je jeugd met 
volle "teugen'. Je zei altijd tegen moeder voor het uitgaan: 'Mam, kijk niet op 
de klok, maar op de kalender". 

Na de afronding van de MAVO en diverse vervolgopleidingen kwam je in de 
assurantiën terecht. 
Sporten en vooral voetbal waren je grote passie. Voetbal en Avanti werden 
door jou met grote letters geschreven. ·' 
In 1978 werd jij mijn grote liefde en in 1980 trouwden wij, waar wij de eerste 
jaren boven de garage van Kaalverink gewoond hebben. 
Wat was je trots toen Manon in 1985 daar geboren werd. Jouw grote meid! 
Uiteindelijk vonden wij een mooie stek aan de Kerkstraat. 
Samen met ons genoot je van de vakanties. De laatste vakanties vierden we 
met een grote groep in Turkije. 
Alles wat je deed, deed je voor de volle honderd procent en zo ging je ook je 
ziekte te lijf. Zelfs toen de ziekte voor de tweede keer de kop opstak, was je vol 
wilskracht en optimisme. 
Toch voelde je het einde naderen. De laatste zaken wilde je zelf afmaken, want 
samen bezochten we de laatste tijd vele vrienden, familie en collega's. 
En gelukkig kon je moeders 80e verjaardag nog meevieren. 

Afgelopen zaterdag moest je de wedstrijd van je leven staken. 
Je mag nu rusten. 

Wij willen u oprecht danken voor uw medeleven, het zal voor ons een grote 
steun zijn in de komende tijd. 

Charlotte 
Manon en Peter 


