NANNIC Lunch
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Nannic weet wel hoe ze gasten kan verwennen, bij iedere
gang werd er een goodie-bag
uitgedeeld, uiteraard tot grote
vreugde van de gasten. Hier
Pia Douwes

Deze editie van de lunch vond plaats in het
sterren restaurant ‘Latour’ in Huis ter Duin

NANNIC LUNCH
& UITREIKING
NANNIC
AWARD 2010

Coco de Meyere en partner
Kim Tjoa
Medium Liesbeth van Dijk voorspelde al dat het gezellig ging
worden..et voila!

Het cosmeticahuis NANNIC organiseerde weer haar jaarlijkse gezellige
Fabienne de Vries

NANNIC lunch, met de nadruk op gezellig! In het Noordwijkse Grand
Hotel Huis ter Duin streken 25 bekende Nederlandse vrouwen neer. Ze
Zanger Wesly
Bronkhorst weet
prima hoe je
feestje kan bouwen, bij zijn 2e
liedje werd al de
polonaise ingezet
V.l.n.r. Christine Kroonenberg, Nettie
van ‘t Veer en Leontine Borsato

zaten met elkaar aan tafel en genoten van o.a. het optreden van “het
gezicht”van NANNIC cosmetics Mariska van Kolck.
Nieuw dit jaar was de uitreiking van eerste NANNIC Award Honoring strong women.
Deze Award ging niet over wie de mooiste, de rijkste of populairste vrouw is maar
om een vrouw die verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen leven en voor haar
omgeving.
De winnares: Mary Borsato!
De motivatie van de jury was: Mary Borsato bleef na haar scheiding achter met 3 kleine
kinderen en zonder een cent op zak. Zij voedde haar kinderen liefdevol op en pakte alles aan om haar kinderen te voeden. Inmiddels is Mary al 30 jaar succesvol ondernemer
en heeft tussendoor 13 operaties ondergaan aan heupen, rug en enkel. Ze Belande in
een rolstoel en zei:”het is mijn sterke wil die mij weer uit deze rolstoel krijgt”. En zo
geschiedde. Mary Borsato is een lieve oprechte vrouw die zeer begaan is met haar
omgeving. Duidelijk verhaal. Haar toespraak die volgde was hilarisch!

Kunstenaar Justus Dick Bakhuizen
van den Brink (hij ontwierp de Nannic
Award) tussen Marie-Claire Noorlander en Marianne Stokkermans(beide
‘Grand Hotel Huis ter Duin’)

Astrid Engels, Sheila de Vries zwijmelen weg op de
klanken van zanger Michael Chitoe

V.l.n.r. Mariska van Kolck, Mary Borsato (met de Nannic Award 2010 Honoring Strong Women) en Nannic’s
Betty de Groot
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