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Annie werd geboren als zevende kind in het boerengezin 
Weernink op Buren. Ze groeide daar onbezorgd op 
samen met haar broers en zussen. Op de leeftijd van 
vier jaar mocht ze naar de kleuterschool in Bcme en daar 
ontdekte ze haar grootste hobby nl. "school'. Ze wist 
meteen de eerste dag al: "dit wil ik ook". Op de lagere 
school ging een nieuwe wereld voor haar open: de 
wereld van het geschreven woord en cijfers. Ze genoot 
van alle boeken en las zelfs woordenboeken uit 
leergierigheid. Hoewel ze veel meer capaciteiten had, 
kreeg ze het advies naar de ULO te gaan. Ze slaagde 
hiervoor dan ook met vlag en wimpel. Hierna ging ze 
recht op haar doel af: de kweekschool, ondeiwijzeres 
worden. 
Toen ze haar studie had voltooid begon ze haar 
loopbaan aan de Willibrordusschool in Deurningen, de 
geboorteplaats van haar moeder. Het beviel haar heel 
goed en ze heeft in de 32 jaar die ze daar heeft gewerkt 
een sterke band opgebouwd met de gemeenschap van 
Deurningen. Maar bovenal voelden kinderen zich veilig 
bij haar. 
Naast school was ook het wel en wee van haar familie 
heel belangrijk voor haar. Ze toonde warme belangstelling 
voor de gezinnen van haar broers en zussen. Ze kwam 
graag oppassen. Echter, de school was haar grootste 
passie. Ziekteverzuim was voor Annie een onbekend 
begrip. "Je laat je klas toch niet aan een ander over." De 
grote vakanties duurden haar dan ook veel te lang. Ze 
vulde die op door logeerpartijtjes met veel verrassingen 

te organiseren voor neefjes en nichtjes (die mochten dan 
dingen die thuis vaak niet mogelijk waren). Dit blijven 
mooie herinneringen. 
De betrokkenheid met haar familie uitte ze ook op een 
andere wijze. Annie stond klaar toen haar ouders meer 
verzorging nodig hadden. Heel wat uren hebben ze 
samen doorgebracht. Toen moeder alleen was en zieker 
werd was ze veel bij haar. 
Dit typeert Annie. Ze maakte altijd alles af waar ze aan 
begon. Voor zichzelf was ze zeer bescheiden, maar voor 
een ander was haar niets te veel. 
Op 7 juli 2004, in de laatste schoolweek, kwam de slechte 
tijding van Annie's ongeneeslijke ziekte. Dit weerhield 
haar er niet van tot en met de laatste dag te werken. 
Ondanks het grote verdriet dat ze toen moet hebben 
gehad, ontbrak het inmiddels traditie geworden "juf-Annie" 
feestje voor haar klas ook dit jaar niet. 
Annie wist dat ze niet meer kon genezen. Maar met een 
enorme wilskracht h~ft ze toch zes maanden geprobeerd 
zoveel mogelijk onder ons te blijven. In deze maanden 
heeft Annie veel steun gehad aan familie, collega's, 
buren, ouders, leerlingen, oud-leerlingen, huisarts, 
thuiszorg Carint en vele andere bekenden. 
Het was een slopende ziekte, waardoor haar lichamelijke 
krachten meer en meer afnamen. Gelukkig werd haar 
grootste angst niet bewaarheid; ze bleef tot het einde toe 
helder van geest. Dit is ook voor ons een grote troost. 

W. willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van Annie. 

Familie Weemink. 




