
Heel bijzonder 



Sien de CBruijn - Jfooge6oom 

werd op 20 juli 1926 geboren in Eemnes als 
de helft van een tweeling in een gezin van elf 
kinderen. 
Zij heeft een liefdevolle en onbezorgde jeugd 
gehad. 
Op haar 1 7° ging ze in betrekking. Op haar 
19° en 20° jaar werkte ze met liefde in de 
psychiatrie in Noordwijkerhout. 
Oorspronkelijk wilde ze in de Missie gaan 
werken, maar toen ze Theo de Bruijn 
ontmoette, veranderde die ambitie. 
Ze trouwde met Theo in 1955. 
Theo wilde graag boer worden en ze trokken 
naar oma in Utrecht. Ze woonden in een 
noodwoning en daar werden Rita en Gerrit 
geboren. 
In 1965, Sien was zwanger van Ineke, 
verhuisden ze met de hele boerderij naar 
Markelo en werd er succesvol geboerd. 
Daar werd ook Albert geboren. 
In 1972 werd Theo ongeneeslijk ziek; hij 
overleed na een kort ziekbed. 
Een zware tijd volgde , vier kinderen en een 
boerderij, dat valt niet mee. 

In 1974 leerde ze Bert Vredenberg kennen. 
Ze verhuisden naar de Boddenkampsingel 
'haar nieuwe boerderij' waar ze heel ' 
gelukkig was. 
Samen runden ze een cafetaria en verhuurden 
kamers, het werd een pension, waar de 
sociale kwaliteiten van Sien goed tot hun 
recht kwamen. 
Wederom sloeg het noodlot toe. 
In 1987 werd Bert ongeneeslijk ziek. 
Na een liefdevolle verzorging door Sien is hij 
in 1992 overleden. 
Vele jaren leefde ze nog alleen, aan de 
Boddenkampsingel, maar met veel contacten. 
Haar kinderen en kleinkinderen die graag bij 
haar kwamen en jong en oud van allerlei 
slag. 
In 2012 werd ze ziek, werd geopereerd, 
herstelde in de Eschpoort en besloot niet naar 
haar huis terug te keren. 
De Ariënsstaete was haar eind punt, waar ze 
nog heel graag wat langer had gewoond. 
Op 11 maart 2013 overleed Sien de Bruijn
Hoogeboom. 
Haar uitvaart was op 15 maart in de 
Ariënsstaete waarna de crematie volgde te 
Usselo. 


