VV Beek Vooruit

In memoriam

Ans Stoffelen-Aarts
Beek Vooruit is een vereniging die leunt op steun van
vrijwilligers. Vooral in een tijd waarin we steeds meer te maken
krijgen met gezinnen waarbij beide partners in het
arbeidsproces zijn betrokken, betekent dit dat je steeds op zoek
bent naar mensen, die niet alleen in woord, doch vooral in daad,
iets voor de vereniging willen doen. In dit verband is Ans als
vrijwilligster een voorbeeld voor velen die elke vereniging zich
zou wensen.
Toen Albert in zijn jonge jaren als speler ook tot het eerste elftal
doordrong was Ans bij veel wedstrijden aanwezig. Met de
kinderwagen toen de kinderen nog klein waren en als trouwe supporter van voetballende
echtgenoot en zoon. Ongetwijfeld is de goede sfeer op en rond het sportpark van invloed
geweest op haar genegenheid voor onze club. Meer echter nog het sociale gevoel dat je door
persoonlijke inzet een bijdrage kunt geven aan de vereniging waar je jezelf thuis voelt.
Dit zou je de basis kunnen noemen voor de jarenlange inzet van Ans voor onze vereniging.
Ruim 25 jaar hebben Ans en Albert op de zondagochtenden als gastvrouw en gastheer
gezorgd voor een bakje koffie en andere versnaperingen aan onze leden. Dit deden zij altijd
samen. Zodat ze toch, ondanks hun drukke dagelijkse werkzaamheden, bij elkaar waren.
Vooral het enthousiasme en de warmte waarmee zij de bardiensten verrichten creëerden een
sfeer waar al onze clubleden en bezoekers zich thuis voelden.
Toen ruim een jaar geleden binnen onze club bekend werd dat Ans getroffen was door de
ziekte A.L.S, vroeg menig clublid zich af wat deze ziekte precies inhield. Helaas blijkt dat bij
deze ziekte de medische wetenschap er helaas tot op heden nog niet in geslaagd de patiënt te
genezen. Voor Ans, die heel wat jaartjes in de zorg heeft gewerkt, moet deze wetenschap dan
ook een enorme schok zijn geweest. Desondanks is zij op een bewonderenswaardige wijze
met haar ziekte omgegaan.
Helaas veel te vroeg hebben wij als Beek Vooruit-leden afscheid moeten nemen van Ans.
Hoewel dit voor vv Beek Vooruit een groot gemis is, realiseren wij onszelf dat dit in geen
verhouding staat tot het verlies van een echtgenote, moeder, dochter of oma.
Op dinsdag 28 september 2010 is op warme wijze afscheid genomen van een zorgzame Ans.
Zorgzaam voor haar man, haar kinderen, haar omgeving maar bovenal haar trots: haar
kleinkinderen.
Wij wensen Albert, Robert, Suzanne en naaste familie veel sterkte met het verwerken van dit
grote verlies.
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