
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 66, Born 1 juni 2022 

 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

 

In memoriam Annie Waajen-De Wit 

Ons bereikte het droeve bericht dat op maandag 30 mei jl. Annie Waajen-De Wit op 68-jarige leeftijd 

is overleden. Annie was een zeer gewaardeerd lid van onze schutterij. 

Annie heeft eindelijk rust gevonden.  Rust voor alle zorgen die zij heeft gehad, want Annie heeft het 

niet altijd even gemakkelijk gehad. Zo is het voor haar niet altijd eenvoudig geweest om het 

huishouden met Jo draaiende te houden. Alle zeilen moesten worden bijgezet om het hoofd 

(financieel) boven water te houden. Dan waren er de zorgen om de gezondheid van haar Jo, die zeker 

in zijn laatste jaren, sukkelde met zijn gezondheid. En dan was haar eigen gezondheid, waaronder 

problemen met de ogen,  een voortdurende last die Annie steeds meer beperkte in haar dagelijks 

functioneren.  

Rust heeft Annie verdiend. Zeker voor al het werk dat ze voor haar omgeving en naasten heeft 

verzet. Rust voor al het werk wat ze voor onze vereniging heeft gedaan. 

Want zo is het heel vaak. Degenen die minder bedeeld zijn, zijn ook degenen die het meeste klaar 

staan om de ander te helpen. De schutterij en haar leden hebben veel hulp van Annie gehad. 

Daar waar nodig sprong Annie bij. Was het om een actie te voeren met het Damescomité. Moest er 

langs de deur gegaan worden voor;  eerst donateurskaarten en later gladiolen, kaarsen of loten, op 

Annie kon je rekenen. Zij zette zich in bij de rommelmarkt, kwam naar het kienen. Voor Jo heeft zij 

jaren de auto gereden om op zaterdag samen het oud ijzer voor de schutterij op te halen. Welke 

opoffering dit feitelijk betekende werd pas duidelijk toen zij dit niet meer kon en de schutterijleden 

bij toerbeurt samen met Jo de zaterdagochtend moesten invullen. Later toen ook Jo er niet meer 

was, hebben de leden het oud ijzer ophalen helemaal overgenomen, en het is niet makkelijk om de 



beurten telkens gevuld te krijgen.  Maar, dat Annie dit jaren deed werd toen zo makkelijk gewoon 

gevonden. 

Annie was er altijd, bij elke schuttersactiviteit. We zien haar nog 

rijden om op vrijdagavond de vlaggen uit te zetten om het 

schootsveld te markeren. En natuurlijk was zij er bij de 

schuttersfeesten, waar ze fungeerde als fotograaf, oppas voor de 

(schutters)kinderen, of als waterdrager om schutters te verkoelen 

na een  (te) hete optocht. Van vele koningen heeft ze het zilver en 

de schoenen gepoetst voor het uittreden van de jury. Keizer 

Martin kon op haar rekenen voor de laatste kuis, als hij voor de 

kiosk moest verschijnen. Tijdens onze eigen schuttersfeesten was 

ze telkens twee weken in touw,  van het ophalen van materialen 

met de kar, toiletjuffrouw, bakken van hamburgers, verzorgen van 

aflossing schootsvelden, tot koffie brengen bij de opbouw, en 

kapot glas zoeken in het gras van het voetbalveld bij de afbraak. 

Ze was er gewoon altijd. 

En natuurlijk was Annie ook trouw 

supporter die blij was als we een 

klinkend resultaat behaalden onder 

de schietboom. Soms kritisch, zeker 

op Jo,  als die overmoedig beweerde 

dat hij het karwei wel even zou gaan 

afmaken; “Die drie puntj zeen veur 

mich; zei Jo dan. “ Ja, ja eerst zien dan 

geloven”, was steevast dan haar 

repliek. En schoot Jo dan onverhoeds 

toch mis, dan was Annie hard: “Sjus te 

gooi, hauw der mèr neet zoa motte 

opsjuppe”.  Maar stiekem baalde Annie net zo hard als Jo, want natuurlijk zag ze ons liever met een 

dikke prijs naar huis gaan.  Maar hoe het ook was, we eindigden met z’n allen in goede sfeer de 

feesttent. En na afloop bij het naar huis gaan stond Annie weer klaar, dan  fungeerde Annie vaak als 

taxi. Want zij beperkte zich tot Spa-rood, terwijl menig schutter 

toch liever bier dronk. Maar zij 

zorgde wel dat iedereen veilig 

thuis kwam. 

In 1994 en 1998 was Annie aan de 

zijde van Jo koningin bij onze 

schutterij. Met trots heeft ze zich 

in die jaren gepresenteerd. Het 

was een feest om haar als stralend 

middelpunt te zien genieten.  Ze 

vond het echt mooi om te doen, 



hoewel ze daar zelf heel bescheiden in was. 

Er is nog zoveel meer te zeggen, maar dat hoeft niet. Ieder die je heeft gekend koestert zijn eigen 

herinneringen met een glimlach. 

Annie, we hebben fijne en intense jaren beleefd. Het is jammer dat we je na het overlijden van Jo 

steeds minder hebben ontmoet bij de schutterij. Je gezondheid maakte je wereld steeds kleiner.  We 

hopen echter dat je nu, - ergens hierboven – je weer bij je Jo kunt voegen en dat jullie samen 

genieten van “ons” gemodder hieronder. 

Annie de schutterij maakt een diepe buiging voor je,  voor alles wat je voor de vereniging hebt 

betekend. Zeker voor jou geldt het gezegde: “De beste goan het iëaste”. 

 

Schutterij St Martinus Born 

 

Data om te onthouden: 

- Vrijdagavond oefeningen op schuttersweide vanaf 19.00 uur  

- Zaterdag 4 juni Crematiebijeenkomst Annie Waajen-De Wit om 15.45 uur te Geleen 

- Zondag 5 juni Processie Born. 

- Zondag 12 juni schuttersfeest Nieuwstadt 

- Zondag 3 juli OLS Meijel 

- Zondag 17 juli Schuttersfeest Dieteren. 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 


