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Ter herinnering aan 

Marietje de Baaij-Walhof 
echtgenote van 
Herman de Baaij 

* Oldenzaal, 6 september 1925 
t Oldenzaa l, 5 april 2013 

Bescheiden, liefdevol, zorgzaam en toegewijd aan 

haar gezin. Deze woorden zijn tekenend voor hoe zij 
was. 

Ma rietje is opgegroeid in een eenvoudig gezin met 

drie kinderen. Ze heeft een fijne jeugd gehad. Op 
haar veertiende verjaardag kreeg ze een schaar en 
moest ze gaan werken in de confectie. Hoewel ze 
droomde van een baan op kantoor legde ze zich 
hierbij neer en bleef confectiemeisje tot kort voor 
haar huwelijk. 

In haar vrije tijd deed ze aan korfbal en waterpolo, 
maar haar grootste passie was toch wel dansen . 
Dansen was haar lust en leven en ze was een echt 

natuurtalent. 

In 1948 vond de belangrijkste gebeurtenis in haar 
leven plaats: de ontmoeting met Herman. Hij was de 
grote liefde in haar leven, ze zijn hun hele leven 
onafscheidelijk geweest. In de moeilijke jaren van de 
wederopbouw maakten ze plannen om naar 
Australië te emigreren. 

Hiervan is het niet gekomen, ze trouwden en 

trokken in bij Marietje's ouders om voor hen te 
kunnen zorgen. In het huisje aan de Glindestraat 
werden Jolanda, Jan en Henk geboren. Financieel 
was het niet gemakkelijk, maar de kinderen 

mochten niets tekortkomen. Het waren drukke, 
maar ook gelukkige ja ren. 

Na het overlijden van haar moeder verhuisde het 
gezin naar de Bloemenkamplaan. Het huis was een 
stuk ruimer. Met de zorgen die er in die tijd ook 

waren wilden ze niemand lastig vallen . Ma rietje 
werkte jarenlang boven op het kleine kamertje, 
achter de naaimachine. 

Vervolgens verhuisden ze samen naar een 
comfortabel appartement aan de Oostwal. De 
kleinkinderen werden geboren. De jaren verstreken 

en hun wereld werd kleiner maar ze waren tevreden. 
Kort geleden werd Marietje ziek en al gauw bleek 
dat ze het leven moest loslaten . Ze vond het 
jammer, maar kon zich er bij neerleggen. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden 
van Marietje danken wij u van harte. 

Herman, kinderen en kleinkinderen 


