


JI ftijcf in ons midden 

'Wies Scfieper - <J?j{unanspoe{ 

)1 Is uverufe docliter in een lij11derrijkgezi11 werd'Wies (f?jf&nanspoef 
ge6oren op 18 septem6er 1934 in Ootmarsum. ¾aar ouders ston 
den voor de zware maar ook,dankfiare opgave om 11egen doe liters en 
een zoon groot te 6rengen. Omdat tiaarvader(oans pappe')vrijwe[ 
voortdurend te ·vinden was in zijn smederij, k,wam de opvoeding 
grotendeels terectit op de scliouders va11 'moeder' en liaar oudste 
doe liters. 
'Wiesje was tliuis de wo[ijl<§ noot in liet gezefscliap. :M.et tiaar don
f<§re /iaardos [iet ze menig jo11gensliart sue[[er k,foppen, daar zat ze 
dus niet mee. 1(raamwrzorgsterwerd ze. 'Een zorgzaam 6eroep dat 
tiaar ook, naar (J)e Lutte 6ractit waar ze Jozef Sclieper [eerde l<§n
nen. (J)e man áie ze op 7 septem6er 1959 liaar jawoord gaf en met 
wie ze uiteinde[ijk,6ijna 48 jaar ge[uk,kjg getrouwd was. Waar een 
reep clioco[ade van een ver[ie_f de jonge k,midenier in de fietstas van 
een dianna11te k_Jaam·verzorgster overa[ niet toe f<ftn feiden. 
'Wies en Jozef li.Jegen drie zoons {Steplian, <Ben en Luc) op wie ze erg 
trots waren. 111 1964 [ieten ze áe wi11f<§[ aan áe Pfecliefmu.sstraat 

acliter en nam Jozef áe zaak, over van zij'r1 ·vaáer aan de <Bentliei
merstraat. (J)e k,ruidenier werá cafétiouáer en 'vVies 6estierde met 
vaardige liaiuf áe kfu fisn en áe winfis{js[ijterij. 'Met liará werfisn 
6ouwáe11 ze samen een goeáfopende zaak, op. 'Een p[ek, waar (wt 
aangenaam verpozen was en waar de gasten zicli tliuis voeWen. Ook, 
zonder cu[inaire dip[oma 's sto11d Wies liaar 'mannetje '; fameus wa
ren liaar geliakj:6a[fen. 
_'}{et over[ijden ·van fiaar eniee 6roer Jan was een enonne k,fap voor 
/iaar. In 1991 stortte tiaar were[d in toen 6feek, dat ze enistÎfj ziek, 
was. ¾et werk, in de fisufis11 vie[ liaar steeds zwaarder e11 6egin 
1993 werd de zaak,dan ook,l'erk9ctit. cDe ge6oorte van fi_,{ei,ufocfiter 
Sopliie liad i11 die periode niet op ee11 6eter moment k,u,men k,gmen. 
)1 ftijd stoná ze /ifaarvoor tiaar lifeinlijnáere11 Soptiie en <Bere111f. 
'l(prt naáat áuide[ijk, was geworden áat liaar ziekj:e was terugge
fisertf, o·verfeed infe6ruari 2006 gelieefonvenvaclit liaar sclioo1ufocli
ter'E[[e11. 'Een verfies dat Wies erg vee[•f!erdriet 6ezorgáe. Çefuk,kjg 
lieeft ze mee mogen mafisn dat CBen nieuw gefuk, Fweft gevo1ufe11. 
Zoals ze ook,de 6eeWe11 va11 tiaar áerde, onge6oren lifeinlijnd a[ lieeft 
mogen zien. 
'Vo[ 6ewo1ufering zijn we o•f!er áe moedige wijze waarop ze liaar 
ziekj:e ároeg. :Nooit fi:.wam er een k,factit over liaar [ippen. Tocli k,wam 
/iaar over[ijden als een scliofi., Twaalf uur voordat ze weer ttiuis zou 
k9men, werd ze op 21 augustus 2007 áoor áe dood overva[fen in 
tiaar sfaap. We liaáden ma zo graag nog even tliuis geliad. :Maar we 
zijn ook,6[ij dat liaar een [ijdensweg 6espaard is ge6feven. Wies was 
een fantastisctie ·vrouw, een on•f!ergete[ijfis moeáer en sclioonmoeder 
en een geweWÎfje oma. 

Wij 6edanfisn iedereen voor áe vefe 6[ijfisn van meáefeven. 
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