


Marry Kuiper - Wigbers 

Geboren in Zwolle 27-2-1936  

Overleden in Zwolle 24-5-2016  



Marry’s eerste jaren. 









Marry was het oudste kind,  
na haar kwamen er nog 2 broers... 



… en 2 zussen. 



Soms konden ze moeilijk MET elkaar,  
maar toch zeker ook niet ZONDER elkaar. 



Op haar 18e leert ze Bald Kuiper kennen.  
Hij vraagt zijn aanstaande schoonouders  

schriftelijk om haar hand. 



Moeder trouwt op haar 19e. 
Op 31 maart 1955 vond het huwelijk plaats. 





Mijn vader had werk als machinist aan boord 
van een schip. Nu ze getrouwd waren mocht ze 
mee aan boord. Zo kwam ze o.a. op Guernsey. 











Guernsey maakte 
veel indruk op haar.  
Het bleef een van 

haar lievelings 
plekken.  



1956: een eigen flatje in Heerlen, 
Hilversumstraat 1. 



Vader had een baan gekregen als machinist bij de  
Nederlandse Spoorwegen, standplaats Heerlen. 



Op een personeelsfeestje van de Spoorwegen. 



Ons volkstuintje in Heerlen. 



In 1957 komt het eerste kindje, een meisje.  





1958: moeder 
heeft TBC en 

wordt in maart 
opgenomen in 

Sanatorium 
Sonnevanck  

in Harderwijk. 



In november  wordt moeder geopereerd  
aan haar longen. 



Familiebezoek in het Sanatorium. 



Maart 1959: eindelijk naar huis. 



1964: onverwachts komt er tóch nog 
een tweede kindje. 





Vader kreeg een andere baan in Dordrecht.  
We verhuisden in 1967 naar de Tjongerstraat. 





1969:  vader komt te overlijden. 



1972:  verhuizen naar Zwolle, dichter bij de familie.  
De flat is nog niet klaar, we kamperen tijdelijk op een 

camping. Moeder met oma Kuiper en de kinderen. 



De nieuwe flat in Zwolle, Ruusbroecstaat 51.  
Hier heeft moeder 44 jaar gewoond. 



3 generaties: oma, 
moeder Marry en 

kleindochter Femma. 





1979: trouwerij van het oudste kind. 



1984: Carnavalsvereniging De Oelewappers 



Moeder ontmoet een nieuwe man, Wim.  
“Liefde op het eerste gezicht” vertelde ze later. 



Samen dingen ondernemen, zo ook op  
vakantie naar Zuid-Frankrijk en Spanje. 





Moeder met haar ‘nieuwe familie’: 
Ferdinand en Lilly, Arjan en Francisca, Robin en Tim. 



Oma en Robin. 



Oma en Tim. 



1986: Marry wordt 50 jaar! 





1987: de jongste zoon getrouwd. 



1994: moeder achterop de motor bij Femma. 



1995: kleinkinderen Stephan en Daniëlle. 



Marry ging graag mee, met de camper op reis. 







Er goed uit zien is 
natuurlijk wel  

belangrijk. 



Duits kuurbadje volgens Dokter Kneipp. 



Oh Wim, wat is dát koud! 



Wenen was één 
van de 

hoogtepunten. 
 
 

Het standbeeld 
van  

Johann Strauss. 



Echte Sachertorte eten bij Hotel Sacher. 



Worst eten bij een Wiener würstlstand  



Wijn en lekker eten bij een Weense ‘Heuriger’. 



Aan de erwtensoep in Heimbach,  
bij Klooster Mariawald. 





Met Francisca en Arjan mee op vakantie. 



Met kleinzoon Tim. 



Marry en Wim. 



















Kerstmis 2015 



27 feb. 2016: haar 80e verjaardag 



25 feb. 2016, na een 
uitstapje. 

 
 

Niet benauwd, niet 
misselijk, geen pijn. 
Kon het leven maar  

altijd zo zijn.  
Dan graag nog 20 jaar 

er bij! 
 

Helaas zat dat er niet 
meer in... 


