
Vrouwengilde Meerssen
Verslag seizoen 2021 - 2022

Het jaarverslag  seizoen 2021 - 2022 

Vorig jaar was er weinig te melden na een seizoen dat 
bijna in zijn geheel niet was doorgegaan. Maar dit 
jaar zijn wij trots dat er best veel te melden valt. 
Daarom ons jaarverslag van het seizoen 2021-2022, 
ondersteund door een powerpoint. 

En U weet, op onze website kunt u altijd veel 
teruglezen én terugzien in het menu terugblikken! 
Ook van voorgaande jaren. Doe dat vooral eens ! 
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Vrouwengilde Meerssen 2021 - 2022

Wel doorgegaan : Wegens corona afgezegd:
20 bijeenkomsten                    7 bijeenkomsten

• Lezing Beethoven (staat ingepland !)
• Lezing Noord-Korea (staat ingepland !)
• Kerstviering 
• Nieuwjaarsbijeenkomst
• Huiskamertoneel (staat ingepland !)
• Lezing ‘Hou houd je je botten heel’ (staat ingepland !)
• Lezing Padden en Amfibieën

Geheel vrij van corona waren wij het afgelopen seizoen 
nog niet. Zeven bijeenkomsten hebben geen doorgang 
kunnen vinden. Maar twintig daarentegen wel !! Ook 
konden wij eindelijk op reis gaan. Het was fantastisch ! 
Filosofie ging door en ook kunstkijken, in aangepaste 
vorm. 
Wij hebben met u contact gehouden via de 
maandelijkse convocaties. In de kerstperiode ontving u 
een mooie kaart.
U had als leden onderling contact en lette op elkaar. 
Dat voelt goed. Wij hopen van harte dit jaar het 
volledige programma te kunnen uitvoeren. 
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Vrouwengilde Meerssen 2021 - 2022

Jaartal Aantal leden per 31 
augustus

2015 298
2016 291
2017 286
2018 278
2019 271
2020 300
2021 302
2022 306

Wij blijven ons verheugen in een bijzonder gestaag 
ledenaantal. Op 31 augustus hadden wij 306 leden. 
Waar andere verenigingen vaker met leegloop te 
maken hebben, blijft onze vereniging stabiel en zelfs 
in lichte mate groeien. Wij spreken de hoop en de 
wens uit dat dit doorzet in de komende jaren en dat 
ons programma en de sfeer binnen de vereniging 
voldoende boeiend is om het ledenaantal op peil te 
houden. 
Verder kan gemeld worden dat er in het afgelopen 
seizoen geen contributie aan u is gevraagd.  De 
contributie is overigens sinds 2016 niet verhoogd.
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We doen veel, we hebben lezingen, we gaan op excursie, we 
wandelen actief, we gaan op reis. Maar we vragen ook graag 
aandacht voor 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. Met voor iedere club of cursus weer 
kartrekkers.

Die kartrekkers zetten wij hier graag in het zonnetje ! Want zij 
vervullen een belangrijke verbindende rol in onze vereniging. 
Wij zijn deze kartrekkers dankbaar voor zowel de organisatie 
die zij op zich nemen als voor het altijd meedenken en 
meezoeken naar mogelijkheden om het onze leden naar de zin 
te maken.
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Vrouwengilde Meerssen 2021 – 2022
‘Reisgilde’

Wij gaan verschillende activiteiten met u langs, maar doen dat 
niet in chronologische volgorde ! En, vergeet niet dat u voor 
een uitgebreide terugblik altijd onze website kunt raadplegen. 
We staan als eerste stil bij het reisgilde, bestaande uit Birgit 
Willems, Erica Casius, Edith Sanders en Pieternel Sorel. Wat 
hebben zij zich ingespannen om een prachtige reis te 
organiseren naar het ‘Markiezaat’ rond Bergen op Zoom. De 
verwachtingen waren hooggespannen. Maar het was in éen 
woord geweldig. Het heeft de deelnemers aan niets 
ontbroken. Alle excursies waren top en verrassend. Het weer 
zat mee, het hotel was puik en de stemming uitstekend. 
Iedereen verheugt zich alweer op de volgende reis in het 
seizoen 2023 – 2024. Kijk vooral op de website eens naar de 
foto’s. Op deze foto staat ook Mia Bremer nog volop te 
genieten ! Helaas heeft zij niet lang daarna een noodlottig 
ongeval gehad.
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Vrouwengilde Meerssen 2021 – 2022
‘Excursies’

Begraafplaats Tongerseweg Thorn

Blanche Dael koffiebranderij

We hebben verschillende excursies gehad.
Naar de koffiebranderij Blanche Dael waar de 
heerlijke koffiegeur ons tegemoet kwam, naar de 
algemene begraafplaats Tongerseweg Maastricht 
waar mooie verhalen werden verteld en natuurlijk de 
dagexcursie naar het witte stadje Thorn, met een 
aspergelunch en een ontspannen boottocht tot slot.  
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Vrouwengilde Meerssen 2021 – 2022
Wandelen voor- én najaar en kunst en filosofie 

In het najaar kon de lezingenreeks Filosofie van Truus 
Cortenraad nog gewoon doorgang vinden. En ook 
onze najaarswandeling werd nog gelopen met een 
hele mooie opkomst.  In januari moesten we 
uitwijken naar digitale bijeenkomsten voor 
kunstkijken met Arjen van Prooijen. Deze 
bijeenkomsten zijn heel goed bevallen. Toen we weer 
naar De Stip konden vonden enkele leden het zelfs 
jammer. “het was zo makkelijk thuis, achter de laptop 
of tablet”. U wordt steeds meer digitaal vaardig !
Gelukkig kwam er vanaf februari weer wat meer 
vrijheid om te bewegen, ondanks de aanwezigheid 
van corona. Zo ging ook de voorjaarswandeling in 
maart vanuit Rijckholt gewoon door. 

7



Vrouwengilde Meerssen 2021 – 2022
De feestelijke bijeenkomst !

Ons uitgesteld lustrumfeest,
65 jaar Vrouwengilde in 
Meerssen

Wat was het spannend of we dit jaar wel ons 
lustrumfeest van 65 jaar konden vieren. Maar 
gelukkig is van eerder uitstel geen afstel gekomen en 
hebben wij samen op 7 april een mooie bijeenkomst 
gehad in Chateau St. Gerlach. In een ontspannen 
sfeer hebben wij getoost op het (inmiddels) 66-jarig 
bestaan en vooral getoost op een levendige 
vereniging. Wij hopen samen met u nog veel vaker 
een lustrum te mogen vieren. 
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Vrouwengilde Meerssen 2021 – 2022
‘Anders’ 

We openden het seizoen op 13 september met de 
jaarvergadering, zonder presentatie van ons sociaal 
project: de pinakels van de Basiliek. We hadden het 
project immers verlengd. We kozen deze avond voor 
een andere invulling: Café Parlant.

We kregen op 30 september een workshop rond 
veiligheid in huis, waarbij we ook leerden pleisters te 
plakken. Hilarisch, maar wel goed toepasbaar. In 
februari gingen wij naar Lumière voor onze 
traditionele filmmiddag. West Side Story op herhaling 
en nog steeds actueel. 

De dia-overvloeishow van Guus Reinartz over ‘onze’ 
rivier de Geul schetste een beeld van dit water dat 
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wij niet hadden verwacht. Gewoonweg prachtig. 
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Vrouwengilde Meerssen 2021 – 2022
‘Lezingen’

Lezingen, waar wij wijzer van worden, ontroerd door raken of 
gewoon plezier aan beleven. Een schot in de roos was de 
lezing van Reinhildis van Ditzhuyzen met de aanwezigheid van 
ruim 100 leden. We weten nu hoe het hoort.  De actualiteit 
van de plastic soep en ons milieu is indringend geweest. Wij 
werden en worden nog steeds geconfronteerd hiermee. Coen 
Eggen en zijn kleurrijke stoffen lieten ons dromen van verre 
landen. De intimiteit van de lezing over mantelzorg was heel 
mooi en gaf blijk van openheid en vertrouwen. De kracht van 
Esther Crombag en haar manier van leven, ondanks haar 
blindheid, inspireerde velen. En ‘Enkeltje Venray’ door Harrie 
Frencken was boeiend. Het bracht ‘Venray’ dichterbij dan ooit. 
De muzikale avond met John Moonen over Srebrenica
ontroerde ons. John was open en kwetsbaar.
Kortom, mooie lezingen vanuit verschillende interesses. 
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‘Sociaal project’

1200 euro voor de stichting vrienden 
van de basiliek voor herstel van de 
pinakels

Twaalfhonderd euro is overhandigd aan de voorzitter 
van de Stichting vrienden van de Basiliek voor het 
herstel van de Pinakels. 
Het is een mooie traditie om vanuit betrokkenheid bij 
lief en leed ook een sociaal project te ondersteunen.
Verder sturen wij een kaartje naar leden bij speciale 
gelegenheden van vreugde, lief en leed.
Bij langdurige ziekte of opname in het ziekenhuis 
verzorgen wij een bloemetje en desgewenst een 
bezoek aan huis.
Attendeer ons als u iets hoort rond lief en/of leed. 
Wij doen ons uiterste best om niemand te missen, 
maar dat lukt niet altijd. Wij hebben uw hulp daarbij 
zeker nodig. Daarom nogmaals: laat het weten !!!!!
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‘Bestuur’

Nanny              Mariet               Annie               Ellen

Olga               Marie-Thérèse     Elly                 Marjo

Ons bestuur: vorig jaar nam Ria Arntz afscheid en 
verwelkomden wij Marjo Waltmans. Waar andere 
verenigingen kampen met een tekort aan bestuursleden blijft 
ons bestuur op gezonde sterkte. Ieder jaar opnieuw weer. Heel 
blij zijn wij daarmee.
Wij vergaderen iedere tweede vrijdag van de maand, onder de 
bezielende en tegelijk efficiënte leiding van Nanny als 
voorzitter. Ieder lid organiseert een of meer activiteiten, naast 
de specifieke taken. Mariet voerde het secretariaat, met Marjo 
als achterwacht. Annie houdt toezicht op de financiën, de 
ledenadministratie is in goede handen bij Marie-Thérèse en 
Olga is onze uitstekende notulist. Ellen en Elly zorgen voor de 
maandelijkse convocatie en een actuele website. Gelukkig 
wordt u steeds digitaal vaardiger en kunnen wij u steeds 
actueel informeren. U vindt de contactgegevens van het 
bestuur op de website, onder het kopje ‘Wie zijn wij?’. 

12



Vrouwengilde Meerssen 2021 - 2022

Ontmoeting
=

Verbinding

We vinden elkaar 
…………………

Wij sluiten met dit verslag het activiteitenboek van 
het seizoen 2021 – 2022.
Laten we hopen dat het coronavirus dit nieuwe 
seizoen onder controle blijft en dat we niet opnieuw 
met beperkende maatregelen worden
geconfronteerd ! 
Wij zien u graag komen bij een of meer van onze 
activiteiten.

Dank u wel ! En vergeet niet de actuele informatie op 
de website te volgen.
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