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In dankbare herinnering aan mijn lieve vrouw 

en onze zorgzame moeder 

Truus Kuipers - Oude Bruinink 

echtgenote van 

Gerard Kuipers 

Ze werd geboren op 23 juni 1942 te Oldenzaal en 
overleed op 27 juli 2008 te Hengelo. 
Haar lichaam hebben wij, na de uitvaartplechtig
heid in de H. Nicolaaskerk, op het R.K. kerkhof 
van Denekamp te ruste gelegd. 

Truus Kuipers kennen we als een bijzondere, 
zorgzame en hardwerkende vrouw voor wie niets 
te veel was. Zo gastvrij als ze was , stond ze altijd 
klaar voor iedereen en kwam zelf op de laatste 
plaats. 
Truus werd geboren onder de rook van Oldenzaal 
in een horecafamilie en werkte hard aan haar 
carrière. Ze nam samen met Gerard de stap om 
in Denekamp restaurant de Hiel op te bouwen tot 
een bloeiende zaak die alom bekend stond. In 
deze niet makkelijke periode kreeg ze ook haar 
twee kinderen waar ze zielsgelukkig mee was . 

Daarna begonnen ze een nieuw bedrijf en werd 
restaurant de Möll door hard werken opgebouwd 
tot een succes. 
Nadat Truus en Gerard het rustiger aan wilden 
doen en meer tijd in huis en tuin wilden steken, 
begon het bloed toch weer te kriebelen . Ze trokken 
samen de stoute schoenen aan en begonnen 
met het kopen , opknappen en ombouwen van 
restaurant Concordia. 
Toen ze ook hier mee eindigden om te genieten 
van tuin , rust en gezin begon Truus met haar 
catering. Ze kon het werken niet laten en was 
ook altijd te vinden in haar tuin . Dit was haar 
levenswerk en liefdevol kweekte ze zelf haar 
bloemen en planten : alle planten kende ze bij 
naam. 
Helaas heeft een noodlottige hersenbloeding 
haar verdere plannen verstoord en nam God 
haar veel te vroeg van ons weg. 

iedereen kende Truus als een lieve gastvrije 
vrouw die een ster was in haar kookkunst en echt 
kon genieten van haar prachtige tuin en vooral 
van haar gezin. 
Zo wil len we haar altijd blijven herinneren. 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn 
lieve vrouw en onze zorgzame moeder betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

Familie Kuipers 


