
 

TOESPRAAK BIJ GELEGENHEID  VAN HET 

 AFSCHEID VAN NANNY OP 19 SEPTEMBER 2022 

 

Lieve dames, vanavond is een bijzondere avond. Nanny geeft na 7 jaar 

voorzitterschap het stokje door. Zij heeft al mooie woorden gesproken voor 

onze afscheidnemende secretaris Mariet. Maar nu Nanny, nu gaat het toch 

echt gebeuren, jouw afscheid als voorzitter. Het bestuur heeft mij 

gevraagd het woord tot jou te richten. 

Nadat je op 29 september 2014 benoemd werd in het (toen 9-koppig) 

bestuur werd jij al direct in september 2015 voorzitter. Een van jouw eerste 

grote klussen was de organisatie van het 60-jarig bestaan op 1 juni 2016. 

En in dat jaar mochten wij al ervaren dat wij aan jou ‘een goede’ hadden.  Je 

kon speechen als de beste, wist lezingen goed samen te vatten als je de 

inleider bedankte. Jouw kersttoespraken gingen altijd ergens over, je raakte 

de actualiteit, sprak over moraliteit, maar eindigde altijd hoopvol. 

Je hechtte sterk aan het schrijven van je jaarlijkse brief bij aanvang van 

het seizoen en wat hebben wij met z’n allen ons best gedaan om tijdens de 

coronaperiode woorden te geven aan dat wat er leefde bij onze vereniging. 

Terugkijken op jouw voorzitterschap kan alleen maar met groot respect. Je 

bent erin geslaagd om altijd opnieuw de verbinding te zoeken, met de blik 

vooruit en vooral voor iedereen oog te hebben. Je hebt er een hele goede 

gewoonte van gemaakt om bij lezingen bij de ingang onze leden welkom te 

heten. En iedereen voelt zich dan gezien en gekend. En weet ‘ik ben welkom’.  



Als bestuur hebben wij onder jouw voortvarende leiding veel en goed 

vergaderd, met gestage regelmaat. Altijd werd de agenda afgewerkt, 

binnen de tijd. Heel professioneel deed je dat. Wat is er een berg werk verzet 

door een enthousiaste groep vrouwen. Die jij altijd enthousiast hebt weten 

te houden. Op geheel eigen wijze hebben wij als bestuur al afscheid van jou 

mogen nemen. 

Vrouwengilde Meerssen is een bloeiende en nog steeds groeiende vereniging. 

Daar mag jij trots op zijn, want jij hebt daar een grote bijdrage aan 

geleverd. Anderen gaan het stokje overnemen en dat zal ook goed gaan. De 

ervaring leert dat. Maar, de eerlijkheid gebiedt ook om te zeggen dat we je 

echt zullen missen. Je brede kijk op de samenleving, je kennis van de 

samenleving in Meerssen en omgeving. Je bijzondere contacten die ook konden 

leiden tot mooie avonden/lezingen. Over het milieu, over de jeugd en 

opvoeden, over dreigingen in verre landen, over muziek en kunst. Jij hebt een 

brede interesse en dat vertaalde zich ook in ons programma.  

Nanny, jouw voorzitterschap begon met de organisatie van een lustrum en in 

het laatste jaar als voorzitter mocht je onze leden opnieuw uitnodigen voor 

een lustrumfeest.  Weliswaar een uitgesteld lustrum, maar toch. Nu gaan 

we hoopvol op weg naar 2026 met zeventig jaar Vrouwengilde Meerssen. 

Nanny, je neemt afscheid als voorzitter, maar niet als actief en betrokken lid 

van het Vrouwengilde. We gaan je nog vaak hier zien en natuurlijk ook 

gewoon ontmoeten in Meerssen en omgeving. Namens al onze leden wil ik jou 

heel, heel hartelijk bedanken voor jouw inzet, voor jouw betrokkenheid en 

voor jouw enthousiasme voor het Vrouwengilde.  

Dank voor je mooie woorden bij al je toespraken, klein en groot. Ze waren 

waardevol, altijd. Geniet van de ruimte die er ontstaat, ruimte voor je 



kinderen, kleinkinderen en natuurlijk Hans. Maar ook en vooral ruimte die je 

vast weer gaat invullen met andere zaken en taken die jij belangrijk vindt in 

het leven. Want waar jij voor staat draag je uit en daar leef je naar.  

Het ga je goed en heel graag tot ziens!!!!!!!! Mag ik jou vragen de 

voorzittershamer over te dragen aan Mariann zodat je handen vrij zijn om 

deze prachtige bos bloemen in ontvangst te nemen. 

 


