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Ter herinnering aan 

Marietje van Doorn-Sterenborg 

Mama is op 25 maart 1918 in Lichtenvoorde 
geboren. Na een liefdevol en zorgzaam leven is 
zij op maandag 5 februari 2001 overleden in het 
Koningin Beatrix ziekenhuis te Winterswijk. 

Als oudste van drie meisjes groeide ze op in het 
ouderlijk huis aan de Broekboomstraat. Omdat 
opa en oma indertijd een tabak -en ka ers
zaak hadden was et eigen 11 vanzelfspreken 
daÏzij in de zaak zou komen werken. Nadat zij 
onze papa had leren kennen, en in 1947 met 

\ 

hem trouwde, had ze een druk bezet leven. Met X. 
opa en oma nog in huis, eeö ouätante en later 
nog 6 kinderen, was het een hele klus om ook 
nog in de zaak mee te werken. Daar komt nog 
bij dat het bij ons thuis altijd een ontmITTtingspunt )( 
was van ooms, tantes, neeijes en nic Jes. 
Ondanks de drukte wist ze het altijd weer 
gezellig te houden. 

Doordat papa, mede door de carnaval en de 
middenstand een druk sociaal I v n had, deed 
moeder vaak op de ach ergrond het 'sjille' werk, ~ 
zoals kleding maken voor de carnavals\léfëriiging. 
Later, toen de kinderen groter waren en er 
's avonds weer tijd over was gingen pa en ma 
bij kegelen. Bij kegelclub 'De K~ hebben ze 
het altijd reuze naar de zin gehad. Nadat in 

)( 1984 de zaak gesloten werd, in verband met de 
gezondheid van papa, zijn ze verhuisd naar de 
Schatbergstraat. In 1995, toen papa kwam te 
overlijden, ging het zachtjes aan slechter met 
haar gezondheid. Ook wilde ze dolgraag terug 
naar het centrum, waar ze bijna haar hele leven 
had gewoond. Toen zij dan ook in 'De Klinke' 
kwam te wonen klaarde z~ an~ elii_li w~r 
helemaal op. Daar had ze haar be enden zitten, 
kon ze voor een kopje koffie of een sigaretje bij 
de buurdames terecht. Rummicubben of kaarten 
met een borreltje erbij dat vond ze reuze 
gezellig. 

Laatste tijd liet haa~ ezondheid steeds vaker te 
wensen over en gaîmama aan dat ze wel heel 
erg moe was. Niemand verwachtte echter dat 




