
Ine was de Jongste uit het gezin Koop. Tijdens de 
carnaval in 1970 ontmoette Ine bij de Kei haar grote 
liefde Paul, waarmee zij in 1973 is getrouwd. Hun 
huwelijk werd verrijkt met de geboorte van twee 
zonen, Maurice en Roel. Ine was erg zorgzaam. Haar 
kinderen en Paul waren haar alles. Niets was haar te 
veel. Maar ook voor anderen srond Ine altijd klaar 
Zij dacht altijd eerst aan een ander voordat zij aan 
zichzelf toe kwam. 
Velen herinneren lne's schaterlach. Op ieder feestje 
was het raak en wist zij anderen weer aan het lachen 
te krijgen door zelf hard te lachen. 
Bovendien was Ine een grote dierenvriend. Zij was 
dan ook erg gek met hun hond Waldi. Zelfs toen ze 
zelf erg ziek in bed lag vroeg ze nog steeds of Waldi 
wel voldoende water had. Haar grootste hobby was 
winkelen samen met Trudy. Als ze in de stad was 
werd Miss Etam nooit voorbij gelopen. Niets was 
mooier dan voor weinig geld iets moois op de kop te 
tikken. Daarnaast tenniste ze graag, genoot ze ervan 
om onkruid te verwijderen uit de tuin en was ze altijd 
in voor het spelen van een gezelschapsspelletje. 
Ine keek altijd erg uit naar de fietsweekenden met de 
familie Klieverik en vrienden en genoot hier erg van. 

Ärinner mij niel in jombere dagen, 

herinner mij in de jfralende zon 

hoe ik wM, loen ik a/fej nog kon. 



lieve Ine, 
Ik zal je ontzetteno missen. k kan nauwelijks 
bevatten dat ik zonder jou verder moet. 

Liefs Paul 

Lieve mama, 
Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 
Je was een fantastische moeder, die altijd voor ons 
klaar stond. In gedachten ben je voor altijd bij ons. 

Liefs Maurice en Roel 

Ine heeft ontzettend gevochten voor haar leven. 
Ondanks de grote steun van het gezin, de familie, 
vrienden en bekenden heeft ze deze strijd verloren. 
Helaas moeten we Ine veel te vroeg missen. 

Een fijne en dankbare herinnering aan 

Ine Klieverik-Koop 
tl Losser, 6 januari 1948 
'il' Oldenzaal, 8 augustus 2006 

Wij willen iedereen bedanken voor 
de steun die wij hebben ontvangen. 

Paul 
Maurice en Hanneke 
Roel en Janneke 


