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Aan de leden van ZijActief Utrecht,
Het voorjaar is alweer een feit. Volgens de kalender, maar ook zeker volgens de natuur.
De pinksterbloemen die vaak met Pasen bloeien staan, als ik in de eerste week van april begin
met het samenstellen van deze nieuwsbrief, al in bloei.
Zal het zo’n vroeg voorjaar blijven, we wachten het rustig af. Maar de langere dagen en het mooie
weer vervelen niet.
Het voorjaar betekent dat de jaarvergaderingen van de afdelingen weer gehouden zijn.
Hier en daar zijn nieuwe bestuursleden gekozen en de taken opnieuw verdeeld.
Wat fijn dat er ook dit jaar weer dames zijn die zich kandidaat hebben gesteld voor het
afdelingsbestuur.
Af en toe een beetje nieuw bloed in de afdeling zorgt ook weer voor nieuwe ideeën.
Binnen de afdelingen is men al weer vol energie bezig met de activiteiten die na de zomer komen.
Maar veel afdelingen hebben ook in het voorjaar nog een aantal activiteiten, zoals b.v. fiets- of
wandeluitjes. Misschien wel een dagje uit met een bus.
Ook het provinciale bestuur organiseert een dagje uit en wel op woensdag 6 september. U leest er
over in deze nieuwsbrief.
Een aantal afdelingen heeft een jubileum gevierd. Daarvan vindt u een kort verslag in deze nieuws
brief. De verdere inhoud van deze nieuwsbrief bestaat uit terugblikken en vooruitkijken, zoals u dat
van ons gewend bent.
Dat betekent ook nagenieten van de gezellige ledendag, die zoals ieder jaar op de derde donderdag
van maart is gehouden.
Als bestuur van ZijActief Provincie Utrecht wensen wij u een goede tijd toe.
Na de vakantieperiode zien wij u graag weer bij onze activiteiten.
Met een hartelijke groet namens het bestuur van ZijActief Utrecht.
Corrie Hagoort – voorzitter.

Een terugblik op de jaarvergadering/ledendag – donderdag 16 maart 2017.

Op een prachtige lentedag komen bijna 150 leden van ZijActief naar Zegveld voor de jaarlijkse ledendag. Een klein onderdeel, maar zeker niet onbelangrijk, is de jaarvergadering.
De verdere dag bestaat uit een stukje informatie en een gezellige avond. En niet te vergeten tijd om
elkaar te ontmoeten.
Om 15.00 uur heet voorzitter Corrie Hagoort alle aanwezigen van harte welkom. Na een paar huishoudelijke mededelingen krijgt Alice Strien van afdeling Cabauw het woord voor een kort meditatief
moment. Zij draagt een door haar zelf geschreven gedicht voor met de titel “Thuisgevoel”. Een
prachtig gedicht dat zeker in deze tijd, heel erg tot de verbeelding spreekt.
Met een korte inleiding opent Corrie hierna de Jaarvergadering en het eerste agendapunt is het
Jaarverslag over 2016.
Dat wordt weergegeven door heel veel foto’s die in het afgelopen jaar zijn gemaakt door Oda van
Groen. Zij presenteert de foto’s en geeft een korte toelichting. Op deze manier komen de activiteiten
van ZijActief Utrecht uitgebreid in beeld. Met in de zaal steeds weer reacties van herkenning.
Penningmeester Hennie Spruit geeft daarna uitleg over het financiële gedeelte. En op welke manier
dat jaarlijks wordt voorgelegd aan de afdelingen die er hun goedkeuring aan dienen te geven.
De voorzitter bedankt zowel Oda als Hennie voor het vele werk zij hieraan hebben verricht.
Bij het punt bestuursverkiezing worden Oda en Hennie allebei herkozen. Het kandidaat-bestuurslid
dat zich had aangemeld voor één van de twee vacatures, heeft zich door omstandigheden teruggetrokken. Mogelijk kan zij op een later moment alsnog wat taken van het bestuur overnemen.
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Na de pauze vertelt Mevrouw Lies Laumans over het Ronald McDonald Huis
in Utrecht.
Een organisatie die heel veel kan betekenen voor ouders van ernstig zieke
kinderen.
Soms verblijven zieke kinderen in ziekenhuizen ver van hun woonplaats en
wordt door de Ronald McDonald huizen de mogelijkheid geboden dichtbij hun
zieke kind te logeren. Ook dit is een organisatie die draait op vrijwilligers en
afhankelijk is van giften en donaties.
Een goede spreekster die in een korte tijd een heel duidelijk beeld gaf van dit
prachtige initiatief.
Na een oproep uit de zaal werd besloten geld in te zamelen. In een tasje kon
men een bijdrage doen. Tot ieders verrassing bleek er € 512,55 te zijn geschonken. Waarvoor nogmaals heel veel dank. Op de website van ZijActief Utrecht vindt u een bedankbrief van de spreekster.
Tijd voor de pauze met een drankje en de broodmaaltijd. Tijd om bij te praten.
Zoals altijd is de verzorging van de verschillende consumpties weer prima geregeld in
De Milandhof.
En om acht uur staat het koor “Uit Volle Borsten” klaar voor een geweldig optreden. Zelfgeschreven
teksten op bekende muziek, samen met een hilarische outfit, goede zangstemmen en ondersteund
door drie muzikanten kan dat eigenlijk niet lang genoeg duren. Na een optreden van twee keer drie
kwartier stopt het toch echt en wordt er met groot applaus afscheid van hen genomen. Een beter
einde voor een ledendag kun je eigenlijk niet wensen. Gezien de verschillende reacties die wij achteraf mochten ontvangen, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Te verwachten activiteiten.
Een dagje uit.
Op woensdag 6 september organiseert het Provinciaal Bestuur voor de leden een dagje uit met de
bus.
We gaan naar Den Bosch. Hoe het programma er uit gaat zien is nog even een verrassing. In de
uitnodiging die u via de afdeling krijgt of mogelijk ondertussen al heeft gehad leest u daar meer
over.
Zeker is wel dat we rond 9.00 uur vertrekken uit De Meern en ’s avonds rond 21.00 uur weer terug
zijn. Een dag met koffie, een lunch en een diner.
Ledenavond – 9 oktober 2017
Dit jaar op de 2e maandagavond in oktober. Zoals gebruikelijk gratis toegankelijk voor
de leden van alle afdelingen van ZijActief.
Dit jaar hebben wij hiervoor uitgenodigd Fotograaf Maarten Koch. Hij is een bevlogen
fotograaf en heeft heel veel foto’s gemaakt van het Groene Hart.
Wij kijken uit naar zijn presentatie over dit voor velen van ons heel bekende gebied.
Via de afdeling komt de uitnodiging hiervoor.
Noteert u vast de datum?
Jaarvergadering/ledendag – donderdag 15 maart 2018.
En alvast een datum voor het volgende jaar. Weer op de 3e donderdag van maart.
Denkt u eraan deze vrij te houden?
Verschillende afdelingen vierden in de eerste maanden van het jaar een jubileum.
Zie hier een kort verslag van de festiviteiten.
ZijActief Harmelen 70 jaar jong

Op 18 januari jl. vierde ZijActief Harmelen haar 70 jarig jubileum met een feest in Dezibel.
Bij binnenkomst konden de ruim 90 leden genieten van de muziek van ‘De Nijlpaarden’ en met een
glaasje Kir werd op het jubileum getoost.
De sfeer zat er vanaf het eerste moment al goed in.
Na een welkomstwoordje van de voorzitter Oda van Groen werd
het woord gegeven aan de vertegenwoordiging van het provinciaal
bestuur van ZijActief Utrecht, Corrie Hagoort en Janny Kok.
Zij feliciteerden de afdeling met dit jubileum en het bestuur werd
voor hun inzet bedankt met een bloemetje en bonbons. Iedereen
kon heerlijk genieten van het warme en koude buffet. Ondertussen
verplaatste de band zich tussen alle tafeltjes en speelde geweldig
op de leden in. Voor de koffie was er een tombola met prijzen die
voor een deel gesponsord was door een aantal Harmelense ondernemers.
Voordat we er erg in hadden was het weer tijd om naar huis te gaan
en werd teruggekeken op een geweldig feest.
Het jubileum stond met foto in 2 huis-aan-huisbladen en dit leverde de afdeling nieuwe leden op.
Op naar de 75 jaar.
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ZijActief Montfoort bestaat 85 jaar.

Op zaterdag 11 maart 2017 vond het feest plaats ter gelegenheid van het 85 jarig bestaan van ZijActief Montfoort. Van de 126 leden hadden er zich 100 aangemeld en de meeste dames brachten
ook hun partner mee.
De avond werd geopend met koffie met een petit four.
De voorzitster was door een ingrijpende operatie afwezig en de waarnemend voorzitster was op vakantie.
Daarom heeft een ander bestuurslid alle aanwezigen hartelijk welkom geheten en het programma
uitgelegd.
Er was een wervelende show van het Lichtstad Revuetheater uit Eindhoven.
De show werd in 2 gedeeltes uitgevoerd.
Eén van de andere bestuursleden nam de taak op zich om het revue gezelschap hartelijk te bedanken voor de mooie avond.
Na de show werd er gezamenlijk geproost op de bloeiende vereniging met een glas prosecco.
Hierna werden alle gasten ook nog getrakteerd op een warm en koud hapje.
Al met al een zeer geslaagde avond, meerdere gasten bleven hangen, waarvan sommigen tot in de
kleine uurtjes.
Op naar het 100 jarig bestaan !
ZijActief Ter Aar - Langeraar viert 50-jarig bestaan.

Op de foto, van rechts naar links Corrie
Hoogeveen, Riet v.d. Jagt, Greet Versluis, Jopie Sassen en Nel Hoogervorst.
Corrie Hoogeveen, Greet Versluis en
Riet v.d. Jagt zijn de oprichters van de
toenmalige afdeling van LTV (Land- en
Tuinbouw Vrouwen). De andere dames
zijn vanaf het eerste uur lid.

ZijActief Ter Aar- Langeraar vierde op
24 maart haar 50 jarig jubileum.
Na een welkomstwoord door de voorzitter werden de afgelopen 50 jaar in vogelvlucht gememoreerd. Leuke voorvallen en speciale gebeurtenissen werden genoemd.
Niet alleen over LTV en ZijActief, maar ook over de wereld om ons heen.
Er werd stil gestaan bij de geschiedenis en de ontwikkelingen door de jaren heen.
In die 50 jaren is de tijd niet stil blijven staan, dat kwam ook hier weer duidelijk naar voren.
Na het officiële gedeelte genoten de aanwezigen van een heerlijk buffet. Zangeres Rita Geerts
zorgde voor zang en muziek. En met een mooi aandenken gingen alle leden tevreden huiswaarts.
Vele sponsoren maakten het 50 jarig feest tot een onvergetelijk feest.
Op naar de 60 jaar!

Onderstaand gedicht is op de jaarvergadering van 16 maart jl. voorgelezen
door Alice Strien van de afdeling Cabauw.

In een weekendbijlage van het Algemeen Dagblad van november 2015 werd aan 6 BN’ers gevraagd, wat zij voelden en beleefden bij het woord: “Thuisgevoel”!
Naar aanleiding van hetgeen de BN-ers daarop vertelden heb ik dit gedicht geschreven.
Zeker in deze tijd van onrust in de wereld en de vluchtelingenstroom vind ik dit een passend onderwerp.
Vandaar een stukje BN en een beetje van mijzelf.
Alice Strien
Schoonhoven, december 2016

“THUISGEVOEL”.

Thuis is een gevoel van:
Warmte, sfeer en gezelligheid,
Van rust, ontspanning en huiselijkheid!
Het klinkt zo vanzelfsprekend,
een huis wat ook veiligheid betekent!
Het vertrouwd voelen in ons geboorteland
Nederland, waar we ons hart aan hebben verpand!
Hier liggen de wortels van ons bestaan
waar mensen gelukkig zijn en goed met elkaar omgaan!
Thuis is een plek van verlangen,
waar foto’s aan de muren hangen
Van dierbare momenten en herinneringen!
Waar we kunnen lachen, huilen en zingen,
Waar we eten, drinken en in gesprek gaan
en als het donker wordt, steken we het licht aan!
Thuis zijn is een plek van genieten en blij zijn
waar we mogen kijken naar het spelen van kinderen groot en klein!
Thuis is een huis waar je aan gehecht bent,
waar de haard brand die ons met warmte verwent!
Thuis is een plek dat voelt als een warm nest,
Het voelt als: “Oost West, Thuis Best”!

