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Ter nagedachtenis aan 

Bennie Nijhuis 

Bennie werd geboren in Glanerbrug aan de 
Bultsweg. Hij groeide op in een hecht gezin samen 
met 5 broers.Na de lagere school ging Bennie naar 
de ambachtschool, die hij met goed gevolg, en 
volgens zijn leraar met een paar gouden handen 
verliet. 

Bennie heeft ruim 42 jaar in de techniek gewerkt. 
Begonnen bij machinefabriek de Bruin, 
machinefabriek Sanders, daarna heeft hij meer dan 
30 jaar in de technische dienst van "het zout" (Akzo 
Nobel) in Hengelo gewerkt 

In 1971 trouwde hij met Joke en gingen ze wonen 
aan de Lonnekerweg. Ze kregen samen 3 kinderen, 
waarmee Bennie veel mee ondernam, zeker in de 
weekenden als Joke moest werken. Deze drie 
jongens gingen ook de technische kant op. Hij was 
trots op zijn jongens. Bennie was een man van 
weinig woorden, veel geduld en 
doorzettingsvermogen. Ook stond hij voor iedereen 
klaar. Altijd bezig, rondom huis, in de speeltuin van 
het Hogeboekel of aan het werk bij zijn jongens om 
mee te helpen met verbouwen. 

Daarnaast 25 jaar carnava lswagen bouwen, met 
plezier. 
Museum stoomhoutzagerij: onderhoud - revisie en 
draaidagen, dat was zijn passie. 

Ook heeft hij genoten hij van de fietstocht met Joke, 
Johan en Ans van Passau naar Wenen, z'n reis naar 
Normandië en de vakanties met zijn gezin naar de 
eilanden of het strand of Oostenrijk. Met oud 
dienstmaten twee keer naar La Courtine waar hij 
tijdens z'n diensttijd gelegerd was. 

Zijn kleinkinderen, Lars en Anouk, waren alles voor 
hem. Met Anouk naar de speeltuin in de schommel, 
( opa harder,harder) en met Lars op de fiets naar de 
Lonnekermolen pannenkoekenmeel kopen. 
Wandelen, rondje koepel. Dat is nu voorbij . 

Anderhalf jaar geleden werd Bennie ziek, hij wist dat 
hij niet genezen kon. Maar toch heeft hij alles 
geprobeerd om langer bij ons te blijven. Vele kuren, 
vele dagen ziek, maar toch met hoop, en ik ga 
ervoor. 
Nooit klagen, steeds doorgaan en volhouden. 

Bedankt! 
Bennie, Pappa, Opa . 
Voor alles, Wij houden van jou. 
Wij zullen je heel erg missen. 

Joke 
Stefhan 
Ruben en Anita 

Lars, Anouk 
Frank 

Wij danken u 
voor uw steun, belangstelling en aanwezigheid. 


