


In liefdevolle herinnering 

Siny Kuipers-Wagelaar 
echtgenote van Frans Kuipers 

Siny werd geboren op 12 november 1930 te Lonneker. Na een periode 
waarin ze flink op haar gezondheid heeft moeten inleveren is ze op 
2 mei 2007 overleden in het SMT te Hengelo. Na de gezongen uitvaart 
op 8 mei hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het 

kerkhof te Saasveld. 

Siny werd als oudste van een gezin van 9 kinderen geboren op een 
karakteristieke boerderij aan de rand van Enschede. Hier heeft ze een 
heel gelukkige kindertijd gehad. Dit veranderde echter toen eerst haar 
broer, maar vooral enkele jaren daarna, in augustus 1945, haar moeder 
overleed. Ze moest haar school afbreken en samen met haar vader 
kreeg ze op veertienjarige leeftijd de zorg op zich voor haar jongere 
broertjes en zusjes én de boerderij. Hierover zei ze zelf vaak dat haar 
jeugd vanaf dat moment in één klap voorbij was. Toch is het zorgen 
voor mensen en dieren altijd de rode draad in haar leven gebleven. 

Van haar uitgaanstijd heeft ze enorm genoten. Dansen, muziek maar 
bovenal gezelfigheid lypeerde haar uitbundige persoonlijkheid. Het 
was in die tijd dat ze op de Oldenzaalse kermis haar grote üefde en 
maaye voor het leven Frans Kuipers leerde kennen. In 1960 trouwden 
ze en samen kregen ze 9 kinderen. De periode dat haar kinderen nog 
klein waren heeft ze als de mooiste tijd in haar leven beschouwd. 
Ondanks al haar zorg overleed op tweejarige leeftijd hun zoon Peter als 
gevolg van een aangeboren hartafwijking. Hoewel zij hier heel veel 
verdriet van heeft gehad zorgde haar optimistische kijk op het leven; 
'het is nog nooit zo doonker wes of 1 wödt wa wear licht" en haar gevoel 
voor humor ervoor, dat ze niet bij de pakken neer bleef zitten. 

In 1968 verhuisden ze met hun gezin van Enschede naar Saasveld, 
naast het loonbedrijf dat Frans van zijn vader overnam. Samen met 
hem heeft ze zich altijd met veel plezier en voor de volle 100% ingezet 
voor het bedrif Het vele regelwerk en natuurlijk hel koffie drinken met 
klanten, leveranciers en vertegenwoordigers was aan haar wel 
besteed, totdat zij zich geleideüjk terugtrokken en hun zoons René en 
Erik de zaak overnamen. Ongetwijfeld zullen ook vele anderen zich 
' Kuupers' Siny" blijven herinneren als een hartel:jke vrouw waar 
iedereen welkom was voor een kop koffie en een gezellig gesprek. 

Verder vond ze het belangrijk om zichzelf te blijven ontwikkelen door 
bijvoorbeeld het volgen van cursussen Duits, Engels en EHBO. Ook 
haar reizen naar haar zus in Canada en vakanties in SchoUand, 
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk zag ze als een verruiming van de geest 
en die ervaringen nam niemand haar meer aft 

Tot 2 jaar geleden was ze nooit ziek maar vanaf die tijd heeft ze flink 
moeten inleveren op haar gezondheid en vitameit Door haar invalide 
positie moest ze zich ineens láten verzorgen. Deze situatie heeft ze, 
ondanks de üefdevolle zorg van vooral haar man Frans, moeilijk 
kunnen aanvaarden. Wel heeft ze tot op het laatst van haar leven haar 
gevoel voor humor en interesse in anderen weten te behouden. 

Lieve ma, wij blijven je herinneren als een fantastische vrouw, moeder 
en oma en zijn erg trots op wie je was. Wij zullen je heel erg missen! 

Wij danken 1.1 harle/ijk voor 1.1W belangstelling en medeleven na het 
overlijden van mijn vrovw, onze moeder en oma. 

Frans Kvipers, kinderen en kleinkinderen 




