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Na bijna 89 jaar is er toch nog vrij plotseling 
een einde gekomen aan het leven van Maria 
Adriana Stuij 'Marie', geboren op 2e kerstdag 
1916 als oudste kind van Jacobus Stuij en 
Anne-Marie Rockx. 
Marie groeide op in Halsteren aan de Steen
bcrgseweg waar ze in de loop van de volgende 
jaren gezelschap kreeg van 9 broertjes en zus
jes, maar wat wel inhield dat ze als oudste 
dochter destijds veel huishoudelijke taken 
kreeg toebedeeld. En bij het groeien der jaren 
soms hand en spandiensten moest verrichten 
in de wagenmakerij van vader Stuij. 
Tijdens de oorlogsjaren leerde ze haar man 
Alphonsius 'Fons' van Opdorp kennen waar
mee ze op 18-08-1948 in het huwelijk trad. Uit 
dat huwelijk werd in 1949 hun enigste kind 

Suzanne geboren. Ze vormden een hecht gezin 
waarvan over en weer werd genoten. 
Eind jaren '60 hadden ze de gedeeltelijke ver
zorging van Romano en Ramona, de kinderen 
van zus Nel en Henk. Wat weer andere vreug
de schepte in het huis, daar genoten ze toen en 
ook naderhand van. 
Na het huwelijk van hun dochter met Sjaak 
werden daar Stefan en Mariska geboren, wat 
bun geluk compleet maakte. 
Toen Fons in 1978 na een beroerte thuis kwam 
volgde er een tijdelijke dip. Rond 1987 werd 
Fons ernstiger ziek, tot hij in 1990 overleed. 
Dat waren wel de 3 zwaarste jaren uit haar 
leven. Maar langzaam pakte ze de draad weer 
op, met de fietsclub, breiclub en later met het 
verstrijken der jaren met buurvrouw Wies 
samen naar de bingo en het eetpunt. 
De laatste dagen was voor haar zelf het einde 
in zicht, wat ze niet liet merken om weer nie
mand extra te belasten. Maar toen kreeg ze het 
benauwd tot haar hart baar in de steek liet. 

Wij betuigen onze dank, voor alle steun be
toond bij het overlijden van ons ma en oma 

Suzanne, Sjaak, Stefan en Mariska 




