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Marietje Wiggers is geboren in Oldenzaal en kwam uit 

een gezin van 5 kinderen, waarvan zij de jongste was. 

Marietje ging in de confectie werken. In haar dertiger 

jaren leerde ze de liefde van haar leven kennen. 

Een kapper uit Dordrecht genaamd Wim Ankersmit. 

Toevalligerwijs had Wim een kapsalon in Oldenzaal, 

waar ook twee van haar broers een kapsa lon runden . 

Op 4 oktober 1954 trouwden ze met elkaar en startten 

ze samen een eigen kapperszaak aan de Eschstraat. 

In deze periode nam ze ook vele kostgangers in huis. 

Het constant bezig zijn, het zorgen voo r mensen en het 

geze ll ig maken was altijd be langrij k voor haar. 

Ze had een grote kinderwens. Helaas mocht deze niet 

in vervu lling gaan. Haar nichtje Ansje Wiggers, 

dochter van haar broer Herman, heeft ze haar hele 

leven beschouwd als haar eigen dochter. 

Bij iedere belangrijke stap in Ans' leven is Marietje 

nauw betrokken geweest. Zo is ook de naam 

tante Marietje een 'begrip' voor iedereen geworden, 

van famil ie, buren tot aan het supermarktpersoneel, 

iedereen noemde haar zo. Ze was ook nauw betrokken 

bij de geboorte van het eerste kind van Ans en Hans 

Heideman. Frank is geboren op de zolderkamer aan de 

Eschstraat. Tante Marietje fungeerde als een soort oma 

voor Frank en Tim. Daarnaast had ze nog een grote 

passie: voetba l. Vele gezel lige momenten volgden. 

In 2002 overleed haar man. Door vele bezoekjes van 

bekenden werd het gemis draaglijker. Langzaam werd 

het niet meer mogelijk om haar huisje voor uitstapjes 

te verlaten. Ze was moeilijk ter been en was het beste 

te pas in haar eigen huisje. Ze merkte dat haar 

gezondheid achteruit ging. Niet meer kunnen koken in 

haar keukentje was een steek in het hart. 

Langzaam werd ze afhankelijk van anderen. Door de 

geweldige hu lp van de thuiszorg, buren en familie is 

haar wens om thuis te sterven op 9 januari 2014 in 

vervu lling gegaan. 

Dankbaar zijn wij voor alle mooie herinner ingen die zij 

ons heeft achtergelaten. Wij zullen de gezellige 

momenten aan de Eschstraat missen. 

Namens de fam ilie wi llen wij u hartelij k danken voor uw 

getoonde belangstelling. 


