In memoriam mevrouw Nel Mulder
Beste Sport- en Ontspanningsvrienden,
Met droefenis hebben wij kennis moeten nemen van het
overlijden van ons Erelid mevrouw Nel Mulder.
Nel was 75 jaar lang een zeer gewaardeerd lid binnen onze
vereniging.
Vanaf het moment van oprichting waarbij haar echtgenoot Wim Mulder
een vooraanstaande rol had als een van de mede oprichters, is Nel ook
zelf actief geweest als vrijwilligster binnen onze vereniging. Vooral vanaf
het begin bij de oprichting van de SSOVN. En in het bijzonder in de
periode “De van Spadestraat” was haar inbreng groot.
Nel was toen actief binnen het Ontspanningsgebeuren zoals het
Sinterklaasfeest en onderhoud van ons toenmalig clubhuis.
Natuurlijk is haar ondersteuning aan haar man en daardoor aan de
hoofdbesturen, van grootse waarden geweest.
Iets dat veelal, in die tijd, ten onrechte ondergewaardeerd werd.
Een sport die Nel jaren met passie speelde was het Kegelen, het was voor
haar naast de sport ook een zeer geliefd uitje.
Maar ook ons Spoorspieker Carnaval zat in haar bloed. In 1970 naast haar
Prins Bielske de 6e beleefde zij met haar Wim hun carnavaleske
hoogtepunt. Trots was Nel op haar achterkleindochter Isis die de rol van
Jeugdprinses Railrunner de 27e vervulde.
Tijdens het 55 jarig Spoorspiekers jubileum in 2019 heeft zij vol trots het
eerste exemplaar van de Speciale Glossy in ontvangst genomen.
Tot voor de Corona crises was Nel nog steeds een actief lid.
Haar hobby “het kaarten” bleef zij trouw, op de dinsdagmiddagen, in de
Draaischijf beoefenen.
Haar scherpte tijdens het kaartspel en positieve houding is voor velen een
inspiratiebron geweest.
Als ik haar leeftijd mocht vermelden, sprak ik nooit over jaren… maar
Lentes… 98 Lentes!
Het afgelopen jaar moesten wij helaas ervaren dat haar scherpte en
vitaliteit langzaam maar zeker minder werd.
De laatste weken werd haar fysieke en mentale welzijn minder en minder.
Gelukkig heeft Nel, nu 5 jaar geleden, in heel goede doen haar benoeming
tot Erelid in ontvangst genomen. Een meer dan terechte hulde!
Die vreugde hebben wij met velen gezamenlijk mogen delen.
Een pracht momentum! Die wij in lengte van jaren
blijven koesteren.
Ik wens jullie allen heel veel sterkte!
Lieve Nel, het leven is voltooid.
Dank voor alle inbreng en rust nu in vrede.
Nijmegen, 4 maart 2021
Namens het hoofdbestuur
Michel Wegerif, Voorzitter SSOVN

