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In Memoriam Wiep van den Broek 
 

Op 30 januari 2022 overleed op 81-jarige leeftijd Wiep van den Broek. Haar 

meisjesnaam Knoop gebruikte ze eigenlijk nooit.   

Samen met Ludo van den Broek woonde zij in het zelfgebouwde prachtige 

huis achteraan op De Berg in de bocht aan het water omringd door een 

bijzondere tuin. Wiep was er trots op en was gek op de dieren die zij 

hielden, een hond, schapen en kippen. Ze waren allebei  sociaal verbonden 

met Linden net als de kinderen. Wiep was lid van verenigingen en deed met 

vele activiteiten mee. Ze maakte wel haar keuzes want het werk in de tuin, 

de kinderen en kleinkinderen kregen prioriteit. Wiep was net als Ludo 

ondernemend en leergierig want zij wilde weten waarover ze praatte. Een 

Groningse schone die voor haar trouwen woonde en werkte in Amsterdam. 

Met Ludo heeft ze ook veel van de wereld gezien want ze hield van reizen.    

De ziekte van Ludo heeft gedurende de laatste periode in Linden haar leven 

in belangrijke mate bepaald. Een zware opgave waarover zij nooit klaagde. 

Met Ludo’s overlijden verdween glans in haar leven maar haar zorg en 

verantwoordelijkheidsgevoel bleven totdat ze het noodgedwongen kalmer 

aan moest gaan doen.     

Een aantal jaren geleden vertrok zij met moeite uit Linden naar een kleiner 

gerieflijker huis met een kleinere tuin in Cuijk wel dichtbij water,de Maas, 

waar zij dagelijks de hond uitliet. Zij onderhield de contacten met Linden en 

bleef in alles geïnteresseerd. Ze bracht nog vaak de Toren rond in Cuijk.  

Ondanks haar inspanningen namen haar fysieke ongemakken verder toe. 

Het laatste jaar ging haar gezondheid echt achteruit en werd haar 

onafhankelijkheid waar ze zo aan hechtte, aangetast. 

Wiep was een zelfstandige kritische vrouw met een gezond zelfvertrouwen, 

een lieve zorgzame moeder en oma  die zich nooit opdrong, wijs in haar 

reacties, respectvol naar anderen.   

Eind januari j.l. kreeg zij een hersenbloeding waarvan ze niet meer kon 

herstellen. We mogen denken dat zij vrede zou hebben gehad met dit 

afscheid, waarbij zij met alle liefde werd omringd.  

 

JvdB 

 


