


Met heel veel liefde denken we terug aan 

Marian Bruins-Heijnen 

Echtgenote van Gerard Bruins 
en moeder van Maikel t, Anne-Marie en Bart 

Marian werd geboren op 22 december 1962 en is 
overleden 26 mei 2011 te Erica. 

Ik heb tot mijn zesde op Erica gewoond, eerst aan de 
Havenstraat naast de kapper aan het kanaal. Hier was ik 
veel te vinden als kind. Op een dag waren ze me kwijt, 
maar ik zat rustig onder de brug. Ik ben in die periode nog 
verhuisd naar de Heemskerkstraat in Erica. 
Na mijn zesde jaar zijn we verhuisd naar het tuinbouw-
gebied in Erica waar ik op latere leeftijd in mijn vrije tijd 
mee moest helpen in de kassen. Hier heb ik toen ik veertien 
was Gerard ontmoet die in zijn vrije tijd bij ons werkte. 
Mijn grootste hobby toendertijd was paardrijden, Gerard 
ging altijd mee op concours. Hij was mijn hulp en las mijn 
proefjes voor als ik die moest rijden. 
Ik ben in 1982 geslaagd voor de MEAO en direct aan het 
werk gegaan bij de Rabobank waar ik met veel plezier hebt 
gewerkt. Ook in dat jaar ben ik getrouwd met Gerard. 
De vakanties waren ook een passie van mij. Toen we nog 
geen kinderen hadden gingen we naar verre landen zoals 
Egypte, Griekenland en Tunesië. 
Later gingen we dichterbij met de auto. 

Op 25 december 1990 werd Maikel geboren die na een 
lange ziekteperiode op zes en halve jarige leeftijd is 
overleden. In die periode was onze vakantiebestemming de 
waddeneilanden met name Ameland. Dit eiland heeft een 
bijzondere plek in mijn hart. In deze periode zijn Anne-
Marie en Bart geboren "mijn toppertjes". 
Met hen mocht ik een fijne tijd doorbrengen. Bart zijn 
passie was altijd iets wat maar hard ging met name zijn 
quard waar hij op een gegeven moment echt te groot voor 
werd. Nu droomt hij van een Unimog. Anne-Marie heeft nu 
mijn hobby overgenomen, het paardrijden. Ik ging altijd 
met haar naar de wedstrijden. Na elke wedstrijd was er 
weer een discussie, ik zei "dit was niet goed en dat was niet 
goed" het was elke keer wel wat. Toen ik niet meer mee 
kon, heeft Marita het van mij overgenomen. 
In oktober 2009 werd bij mij longkanker geconstateerd. In 
deze periode heb ik diverse chemokuren en bestralingen 
gehad. Ik heb gevochten tot het bittere eind bijgestaan door 
Gerard, Anne-Marie en Bart. Ook had ik veel steun aan 
mijn vriendenkring en familie. De artsen en verpleeg-
kundigen hebben voor mij gedaan wat ze konden . Mijn 
motto was altijd "De kop d'r veur''. 

Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik in deze 
periode heb gekregen en help nu Gerard, Anne-Marie en 
Bart om komende moeilijke periode door te komen. 

Marian 




