Als deel van een tweeling geboren op 11 oktober 1939
op de St. Jansberg werd mam nog tijdens de oorlog op
2 jarige leeftijd getroffen door polio. Polio is bepalend
geweest voor haar leven. Zowel in beperkingen als in
kracht.
Er was veel moed nodig om weerstand te bieden aan
de vooroordelen en ‘gewoon’ deel te nemen aan de
maatschappij. Oma en tante Annie waren daarin
haar grote gids tot mam trouwde met pap en een
gezin stichtte.

Op 82 jarige leeftijd heeft op zaterdag 20 november 2021
het leven los moeten laten, moeder, oma en overgrootmoeder

D oortje Kuijltjes-Wienhofen
echtgenote van Cor Kuijltjes †

Het plotselinge verliezen van Wico op jonge leeftijd
was een grote slag met veel invloed.

D oortje Kuijltjes

Jullie hadden zelf gestelde normen en waarden: Er was
al snel een auto en een telefoon en toen nog niemand
op vakantie ging kampeerden wij al dichtbij of in de
Alpen.
Nadat de kinderen uit huis waren, en pap niet
meer hoefde te werken gingen jullie veel en lang op
vakantie. Dit waren de hoogte punten in een jaar.
Samen genoten jullie ook van de kleinkinderen.

Marloes & Stan
Mieke en Koen
Anke en Giel
Stefan

Wico †

Sjarl & Irma
Tim en Anna
Bas

Doortje wilde graag een eenvoudige ceremonie in kleine kring
en een besloten afscheid en condoleance moment.
Genodigden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Het verlies van pap zo’n 5 jaar geleden viel zwaar en
toen werd de wereld klein. Er was in deze jaren veel
De wereld werd
steun steeds
van eenkleiner
kleine trouwe kring. Dat vonden we als
familie erg fijn.

Zelfstandigheid bleef een groot goed

De geboorte van je eerste achterkleinkind Stefan, in
was een van je laatste hoogte punten.
En dan allesaugustus,
moeten inleveren...
ga jetenaar
paphet
en isWico,
tijd om naar pap enNuWico
gaan,
goedgoeie reis.

Marloes
Hoenderweg 2
6591 MC Gennep

Sjarl
Heikantseweg 56
6587 AN Middelaar

