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Truus werd geboren op 2 augustus in Henge lo in woonwijk Tu indorp aan de 
Padvinderstraat 5. Ze was de zesde uit een rij van 13 kinderen, het was een 
harmonieus gezin . Al vroeg ging ze met haar moeder mee schoonmaken bij 
Hazemeijer, later kreeg ze daar een baan op het kantoor. 
Truus heeft ook bij familie Detert van Hotel de Kroon in Hengelo gewerkt. 
Waarna ze vervolgens aan de slag ging bij Hotel Carelshaven in Delden. 
Daar heeft ze Gerrit alias Broer Markslag leren kennen . Van het een kwam het 
ander en naar een paa r jaar verkeringte hebben gehad zijn ze op 1 maart 1957 
mede getrouwd om de vergunning te kunnen krijgen om een huis te bouwen 
net buiten de bebouwde kom van Henge lo aan de Vikkerhoekweg 85. 
Op 28 september vo lgde het kerke lij k huwelijk. Op 8 februari 1958 werd hun 
eerste kind Marijke geboren en op 5 december 1960 kwa m Nicky. Nadat ze 
enkele jaren getrouwd waren kwam Bennie, de broer van Broer bij hun wonen. 
De woonplek zijn ze altijd trouw gebleven. Truus was een gastvrouw met een 
grote dosis humor en een luisterend oor voor anderen. 
Toen de kinderen volwassen waren gingen deze ieder hun eigen weg en 
trouwden. In 1987 kreeg ze in een week tijd twee kleinzoons Erik en Rick en in 
1990 werd Orrin als derde kleinzoon geboren. Truus heeft hier jaren van 
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kunnen genieten. Ook had ze een brede be langstelli ng voor de natuur in alle 
facetten . Vele j aren heeft ze genoten van het rustieke plekje van Bennie 
vergezeld door hond And ra . Die zijn zwem kunsten vanaf het vlot in de vijver 
liet zien. 
In september 2011 moest ze een zware hart operatie ondergaan. En kon ze in 
eerste instantie niet meer naar huis, tijde lijk heeft ze een ka mer gekregen in 
het Woonzorgcentrum de Wieken in Delden om daar te revalideren . Maar na 
een aanta l maanden bleek dat het voor haar niet meer mogelijk was om thuis 
te wonen mede door haar zware reuma . Vervolgens kreeg ze half juni 2012 een 
nieuwe eigen kamer aan de kant van de Kerk waar ze erg genoot van het 
uitzicht. 
De laatste maanden ging haar gezondhe ids-toestand erg achteru it en ze had 
meer zorg nod ig. Mede omringd door ve len die haar daar in tot steun zijn 
geweest. Afge lopen week was ze erg onrustig. M aandag 21 januari zou de 
dokter komen voor een gesprek. Dat is er niet meer van gekomen. 
Voordat we het wisten is ze uit onze handen wegge leden. 
Ze had een hele sterke geest maar helaas heeft haar lichaam haar in de steek 
gelaten. We hopen dat ze nu haar rust gevonden heeft . 

Een lieve, bijzondere vrouw is van ons heen gegaan. 

Wij willen u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid en voor uw steun en 
belangstel ling na haar overlijden . 

Familie Markslag 


