
Vrouwengilde Meerssen
Verslag seizoen 2019 - 2020

Het jaarverslag 2019 – 2020. 

Vorig jaar zijn wij begonnen met een nieuwe vorm van ons 
jaarverslag, geen lange, wat droge opsomming meer, maar een 
wat meer beeldende presentatie. Dat is goed ontvangen en 
daarom gaan wij op die ingeslagen weg door.

Ik word in mijn verhaal ondersteund met een powerpoint om op 
verschillende aspecten in onze vereniging terug te kijken. En, niet 
onbelangrijk, U kunt op onze website heel veel teruglezen én 
kijken. Doe dat vooral regelmatig ! 
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Corona / covid-19 
geen doorgang heeft gevonden :

• Lezing Padden en Amfibieën (nu in 2021)
• Lezing ‘Enkeltje Venray’(nu in 2021)
• Voorjaarswandeling
• Slotavond
en
• Het reisje naar het ‘Markiezaat’ in de regio Bergen op Zoom

Hoe kunnen we een jaarverslag over het afgelopen seizoen 2019 – 2020 
beginnen zonder melding te maken van de Coronaperiode en de intelligente 
lock down. Op 12 maart hadden wij onze laatste bijeenkomst, met Erna 
Siebens en haar theatrale presentatie ‘Mal of mooi…..of gewoon handig?’. 
Het was spannend die donderdagmiddag. Het virus waarde al rond in 
Nederland. Dat weekend werd de ‘intelligente lockdown’ afgekondigd en 
kwam heel Nederland tot stilstand. Een ongekende situatie. Wij hebben met 
u contact gehouden via de reguliere en extra convocaties, door een 
telefoontje, met beeldbellen en soms met een groet op afstand. Ook van het 
KVG-Limburg ontving u een opkikkertje.

U had als leden onderling contact en lette op elkaar. Dat voelt goed. Gelukkig 
hebben wij maar twee lezingen, de voorjaarswandeling en de slotavond 
hoeven af te gelasten. Die kunnen we inhalen.

Maar de teleurstelling van het afgelasten van de voorjaarsreis was heftig. Het 
nieuwe reisgilde had zo zijn best gedaan om er een fantastische trip van te 
maken. Gelukkig mogen wij ons blijven verheugen op deze reis die nu 
gepland staat voor het laatste weekend van mei. Een mooie afsluiting van 
het nieuwe seizoen.
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Jaartal Aantal leden per 31 
augustus

2015 298

2016 291

2017 286

2018 278

2019 271

2020 300

Wij mogen ons verheugen in een bijzonder gestaag ledenaantal. 
Op 31 augustus hadden wij 300 leden. De dagen erna liep dit 
alweer op naar 304 leden.

Leek een daling ingezet te zijn, nu kunnen wij constateren dat wij 
zelfs iets boven het niveau van 2015 zitten. Er zijn verenigingen 
die alleen maar met leegloop te kampen hebben, daarvan is bij 
ons gelukkig geen sprake.  Wij zijn echt blij iets anders te kunnen 
constateren. In het afgelopen jaar was er sprake van 50 
aanmeldingen en 21 afmeldingen. Dat is een bijzonder positieve 
uitkomst. Wij hopen dit te kunnen continueren. 
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Actief (1)
Excursie (2)

Feestelijk (2)
Filosofie (3)

Anders (4)
Kunstkijken (5)

Lezingen (6)
Koffiedrinken (10)

0 2 4 6 8 10 12

Onze activiteiten

Wat hebben wij dit jaar gedaan? Ondanks de uitval wegens 
Corona ziet u dat wij toch een actief jaar hebben gehad. We 
hebben 6 keer een lezing bijgewoond, een groot deel van ons was 
5 keer aanwezig bij de algemene cursus kunstkijken en met veel 
enthousiasme is 3 keer de filosofie cursus ontvangen. 

Op feestelijk gebied genoten wij samen van het kerstdiner en 
wensten wij elkaar alle goeds bij de nieuwjaarsbijeenkomst. We 
waren 2 keer op excursie, een keer naar de studio van L1 en een 
keer naar het Maankwartier in Heerlen. 
Wat wij ‘anders’ deden? We hadden de jaarvergadering, een 
concert in de Synagoge, de themamiddag ‘duurzaamheid’ en de 
filmmiddag in Lumière.  Actief waren we met de najaarswandeling
en - niet te vergeten - iedere eerste donderdag van de maand was 
er koffiedrinken bij Markt 18, met uitzondering van april en mei 
als gevolg van de lockdown. M aar In juni kon al weer worden 
gestart op een volledig heringerichte markt. 
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Maar, we hebben nog veel meer ! Naast de plenaire activiteiten 
hebben wij ook de verschillende en soms al jarenlang bestaande 
clubs en cursussen. Waar volop wordt gekaart, gewandeld, 
gelezen, in het Frans of Engels geconverseerd en Tai Chi wordt 
beoefend. Helaas moesten ook al deze activiteiten in maart 
worden stopgezet. Heel voorzichtig begint her en der een 
voorzichtige herstart. Wij zijn onze contactpersonen dankbaar 
voor zowel de organisatie die zij op zich nemen van deze 
activiteiten als het meedenken en meezoeken naar mogelijkheden 
om ook in deze bijzondere tijden weer van start te kunnen gaan.
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‘Reisgilde’

Ik ga verschillende activiteiten met u langs, maar doe dat niet in 
chronologische volgorde ! En, vergeet niet dat u voor een 
uitgebreide terugblik altijd onze website kunt raadplegen.

Als eerste wil ik stilstaan bij het reisgilde. Een nieuw reisgilde, 
bestaande uit Birgit Willems, Erica Casius, Edith Sanders en 
Pieternel Sorel, heeft alles in het werk gesteld om een prachtige 
reis te organiseren met bestemming het ‘Markiezaat’ bij Bergen 
op Zoom. De belangstelling voor deze reis was groot en de 
inschrijvingen liepen als een tierelier. Des te groter was de 
teleurstelling dat ook dit mooie gebeuren moest worden afgelast. 
Toch willen wij het reisgilde nu ook bedanken voor alle moeite. 
Wij hopen, samen met u, dat de reis in het voorjaar 2021 alsnog 
doorgang kan vinden.
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‘Excursies’

Studio L1 Maankwartier

In januari gingen wij naar L1, met drie groepen werden wij 
rondgeleid. Wat een interessante ochtend. Datzelfde geldt voor de 
excursie naar het Maankwartier. Bijna iedereen kwam, zoals 
aanbevolen, met de trein. En voor velen onder ons was het een 
echte verrassing. Wat een ontwikkeling daar in Heerlen.
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‘Kunst, filosofie en de najaarswandeling’

We hadden de drukbezochte bijeenkomsten van kunstkijken, 
inmiddels een traditie geworden in de winterperiode. Ruim 100 
leden schreven zich dit jaar in om te genieten van de 
verhelderende kunstverhalen van Arjen van Prooijen. 
De drie bijeenkomsten in het najaar van klassieke filosofie, 
verzorgd door Truus Cortenraad, werden eveneens omarmd. 
Reden om deze ook dit jaar weer aan te bieden. 
En dan de najaarswandeling afgelopen oktober. Nu al weer bijna 
een jaar geleden. Met het oog op 75 jaar bevrijding rond 
Margraten met mooie blikken op de Amerikaanse begraafplaats. 
Opdat ook wij nooit zullen vergeten dat onze vrijheid vele levens 
heeft gekost.
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‘Feestelijk’

We hebben samen de kerstperiode ingeluid met het jaarlijkse 
kerstdiner op 10 december. En op 2 januari wensten wij elkaar een 
goed nieuw en gezond jaar. Bijeenkomsten waar traditioneel een 
goede opkomst is en waar wij allemaal van genieten om elkaar in 
zo’n feestelijke sfeer te ontmoeten
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‘Anders’ 

We openden het seizoen op 16 september met de jaarvergadering 
en de presentatie van ons sociaal project: Speeltuin St. Joseph uit 
Meerssen. We namen afscheid van Marlies Vrancken-Rooden als 
bestuurslid (ledenadministratie) en verwelkomden Marie-Thérèse 
Beckers-Visser als nieuw bestuurslid. 
Samen met het KVG-Limburg was dit jaar ‘Duurzaamheid, met 
andere ogen kijken’ tot jaarthema uitgeroepen. Wij hebben aan 
dat thema invulling gegeven door op 22 oktober naar het 
Designmuseum Cube in Kerkrade te gaan. Waar wij op 
verrassende wijze met andere ogen leerden kijken.
Op 21 november genoten wij van een prachtig concert, in 
samenwerking met Stella Academia en de Bibliotheek Meerssen. 
Een avond vol Duitse romantiek. Het aantal inschrijvingen verliep 
dermate snel dat er gewisseld werd van locatie. Niet de voorziene 
Synagoge, maar de aula van het Stella Mariscollege werd ‘the
place to be’.
En op 3 februari gingen wij met 83 dames naar de film ‘Ma Vida,’, 
met Loes Luca in de hoofdrol. Uiteraard ingeleid door Marius 
Michels.
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‘Lezingen’

Mooie lezingen, waar wij wijzer van worden, of ontroerd door 
raken of gewoon ontzettend veel plezier van hebben. Het 
enthousiasme van Erna Siebens bij de laatste theatrale lezing? 
Frans Meewis die ons muzikaal meenam naar de romantische 
opera Bellida. De oogartsen v.d. Kar en Post die aan de hand van 
‘beestjes zien’ allerlei eigenaardigheden van het oog met ons 
deelden. Paul Bronzwaer vertelde over Maastricht, Meerssen en 
omstreken in de Tweede Wereldoorlog. En Frank Hovens met zijn 
enthousiasme over de Maas, Geul en Watervalderbeek. Als eerste 
in het afgelopen seizoen was er oud-correspondent Margriet 
Brandsma met haar duiding over Duitsland en de positie van 
Angela Merkel. Mooie lezingen allemaal, die voldeden aan 
verschillende interesses. De techniek liet ons dit jaar minder in de 
steek, maar het blijft altijd weer spannend of alles werkt zoals wij 
willen. We doen ons best !
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‘Sociaal project’

Twaalfhonderd euro is op zaterdag 25 april door onze voorzitter 
overhandigd aan de voorzitter van het bestuur van speeltuin St. 
Joseph, de heer Math Vandewall. Toestellen die vervangen 
moeten worden zijn tegenwoordig heel duur. Toch slaagt het 
bestuur er altijd weer in om alles up-to-date te maken. Zo is 
recent, met financiële hulp van velen, de hoge Sjuufel vervangen 
door een prachtige, volledig gerenoveerde hoge glijbaan. En 
daarmee is een van de meest bekende kenmerken van deze 
speeltuin behouden.
Met veel respect voor al diegenen die zich zo hard inzetten om 
veel kinderen te blijven laten SJUUFELE, KLUMME en SJOKKELE 
zijn wij blij dit jaar een gul bedrag te hebben kunnen geven.   
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‘Bestuur’

Nanny              Mariet               Annie               Maddy

Ellen Ria Olga Marie-
Thérèse

Het bestuur vergadert iedere tweede vrijdag van de maand, onder 
voorzitterschap van Nanny Notten. Naast deze vergaderingen 
heeft iedereen zijn eigen specifieke taak, naast het organiseren 
van de bijeenkomsten. Met alle voorbereidingen van dien. Zo 
voert Mariet het secretariaat aan, houdt Annie toezicht op de 
financiën, is de ledenadministratie in goede handen bij Marie-
Thérèse, notuleerde Maddy regelmatig de vergaderingen, samen 
met Olga. Ellen en Ria zorgden voor de maandelijkse convocatie 
en de website. Opnieuw mogen wij constateren dat het u steeds 
makkelijker afgaat om digitaal geïnformeerd te worden en u ook 
digitaal aan te melden. De convocaties worden goed gelezen. Wij 
hebben dit verslagjaar 9 reguliere convocaties verzonden en 13 
extra convocaties. Een prettige en actuele manier om u te 
informeren, zonder te veel portokosten.
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Ontmoeting
-

Verbinding

Tot slot wil ik nog opmerken dat wij ook dit jaar weer zorg hebben 
gedragen voor attenties bij leden, bij lief en bij leed. Dat gebeurt 
met een kaart, een belletje, een bezoekje en soms met een 
bloemetje. Wij hebben het afgelopen jaar geen afscheid hoeven 
nemen van eigen leden door overlijden, maar dit nieuwe seizoen 
is anders gestart. Wij ontvingen deze week bericht van het 
overlijden van ons lid Mieke Dieteren-Meijs op 6 september. 
Ook zijn enkele leden helaas getroffen door een overlijden van 
hun partner of anderszins in de familie. 
Wij kunnen enkel blijk van medeleven geven door zelf onze 
antennes uit te steken, door te zien en te luisteren. Maar, onze 
belangrijkste informatiebron bent u. Geef het door als u weet dat 
iemand ziek is, geopereerd moet worden of anderszins. En geef 
het ook door als iemand iets moois te vieren heeft ! Zo kunnen wij 
samen werken aan Ontmoeting en Verbinding, het motto van 
onze vereniging. 
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Ontmoeting
-

Verbinding

Net nu !!!

Ik wens u een mooi nieuw seizoen en sluit met dit verslag het 
boek van het seizoen 2019 – 2020.
Laten we hopen dat het coronavirus onder controle blijft en dat 
de beperkende maatregelen niet gedurende het gehele nieuwe 
seizoen van kracht zijn. 

Dank u wel !
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