


In liefdevolle herinnering aan 

Ans Kuipers - Alink 
Anna Maria 

echtgenote van Jan Kuipers 

* Denekamp, 2 september 1948 t Losser, 15 april 2017 

Ans werd geboren aan de Brinkstraat in Denekamp. Ze groeide 
op als oudste in een gezin van zes kinderen. Op vijftienjarige 
leeftijd leerde ze Jan kennen op de dansschool. Na een mooie 
verkeringstijd zijn ze in september 1971 getrouwd en gaan 
wonen aan de Wilgenkamp in Losser. Ze kregen samen twee 
kinderen, Chantal en Maarten. Later werd het gezin uitgebreid 
met schoonzoon Martin en schoondochter Karin. Op haar 48• 
werd ze voor de eerste keer oma. Een hele trotse, maar vooral 
lieve oma voor Thomas, Daphne, Julian en Sanne. Ze liet geen 
mogelijkheid voorbij gaan om de kleinkinderen te zien en vooral 
te verwennen. 

Ans ging naar de kweekschool in Hengelo. Als jong meisje stond 
ze al voor de klas. De eerste klas, dat was haar passie. Kinderen 
leren lezen en schrijven. Toen ze zelf kinderen kreeg stopte ze 
met werken, om zich volledig op het moederschap te richten. 
Echter, het bloed kroop waar het niet gaan kon. Op de basis
school van haar eigen kinderen deed ze regelmatig invalwerk. 
Na jarenlang de steun en toeverlaat van Jan te zijn geweest bij 
Sylva Bouw, is ze zelf ook aan het werk gegaan binnen het bedrijf. 
Daar heeft ze met veel plezier op de administratie gewerkt. Ze had 
voor alle medewerkers een warm hart en luisterend oor. Naast 
haar werk toonde Ans grote maatschappelijke betrokkenheid . 
Mede door het volgen van de Pastorale Kader Training hadden 
veel van haar werkzaamheden een sterke link met het geloof. In 
de Martinusparochie heeft ze ruim dertig jaar vrijwilligerswerk 
gedaan. Als secretaris van het kerkbestuur, gastvrouw, trouw 
lid van het koor en in veel werkgroepen . Op de LosserHof was 
ze vrijwilligster binnen het pastoraat, de familievereniging, 
cliëntenraad en bij het geven van rondleidingen. Voor haar grote 

inzet werd ze hier benoemd tot erelid van de familievereniging. 
Met veel plezier en toewijding heeft ze ook secretariaatswerk 
gedaan binnen Tuenta en de borstkankergroep Losser. Daarnaast 
hield ze nog tijd over voor hobby's. Tijdens het lezen van talloze 
boeken vergat ze alles om zich heen. Borduren was haar lust en 
haar leven. Vele borduurwerken zijn door haar gemaakt en bij 
menigeen hangt een prachtige kerstman of merklap aan de muur. 
Veel plezier beleefde Ans aan de tientallen Shetlandpony's, die 
ze vanuit de woonkamer kon zien lopen. Ze was samen met Jan 
erg betrokken bij hun fokkerij 'Stal de Wilgenkamp'. Het hele 
land gingen ze door om keuringen te bezoeken. Haar kritische 
blik was bij veel fokkers niet onbekend. Nadat ze samen veel van 
de wereld hadden gezien, genoten ze de laatste jaren vooral in 
hun vertrouwde omgeving in Spanje. Samen sangria drinkend 
aan het strand en mensen kijkend op de boulevard . 

Haar gezondheid heeft haar de laatste twintig jaar regelmatig 
in de steek gelaten. Na twee zware herseninfarcten en talloze 
operaties aan knie en heup, kreeg ze begin januari te horen 
dat ze goed hersteld was van de laatste heupoperatie. Ze kon 
er volgens de arts weer vele jaren mee vooruit. Eindelijk de 
mogelijkheid om metJan échtvan het pensioen te gaan genieten. 
Op dat moment niet wetende dat ze op 17 januari te horen zou 
krijgen dat ze ongeneeslijk ziek was en geen enkele behandeling 
meer tot de mogelijkheden zou behoren . De wereld stortte op 
dat moment voor ons in. Gesteund door haar rotsvaste geloof 
wist Ans zich toch snel te herpakken. Ze was enorm sterk, had 
voor iedereen een opbeurend woord en gaf troost aan de ander. 
Erg dankbaar was ze dat ze tot het einde toe in huis verzorgd 
kon worden, door de vertrouwde mensen om haar heen. Op de 
honderden kaartjes die ze tijdens haar ziekte mocht ontvangen, 
stonden vaak dezelfde woorden : lief, warm, krachtig, gezellig, 
sociaal en gastvrij. 

Maar voor ons ben je boven alles 
de allerliefste vrouw, moeder en oma! 

Jan 
Chantal en Martin Thomas - Daphne 
Maarten en Karin Ju/ion - Sanne 




