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t.n.v. ZijActief prov. Utrecht
te Alphen a/d Rijn

Een nat en koud voorjaar tot op het moment dat ik achter de computer ga zitten om
website: www.zijactief.nl
de nieuwsbrief van de provinciale organisatie ZijActief Utrecht samen te stellen en
daar hoort ook het typen van een voorwoord bij.
Ook al is het bijna mei, de kachel brandt en de winterjas doen we nog graag aan. Maar het komt vast weer goed. De
eerste vogelnestjes zijn toch al weer bewoond en een eend met kuikentjes zwemt al weer door de sloot. De zon komt er
vast en zeker steeds meer bij.
Het voorjaar betekent ook dat het seizoen voor de meeste verenigingen al weer een beetje naar het einde loopt. Nog
een enkele binnenactiviteit en verder een fietsdag, een zomeruitje en dan beginnen voor veel mensen de vakanties
weer.
Maar de afdelingsbesturen zijn volop bezig met nieuwe programma’s of het uitwerken van de al eerder gemaakte plannen en afspraken. Ze moeten toch weer klaar zijn voor de start van het winterseizoen in september.
De nieuwsbrief van ZijActief Utrecht is ook altijd een terugblik op de activiteiten van de afgelopen tijd. Beter gezegd activiteit, want we organiseerden na de vorige Nieuwsbrief alleen de jaarlijkse ledendag met de jaarvergadering. Daar waren veel mensen bij aanwezig en dus is het lezen van het verslag daarvan voor hen het herbeleven van die dag. Voor
hen die er niet waren kan het mogelijk het plan oproepen om het volgende jaar toch ook te gaan.
Ook leest u wie wij uitgenodigd hebben voor onze ledenavond in oktober.
Als bestuur van ZijActief Utrecht wensen wij u allen een goed voorjaar en een goede zomer toe. Zo mogelijk in een
goede gezondheid en voor hen die op vakantie gaan zou ik willen zeggen, geniet ervan!
Wij beginnen met onze eerste activiteit op maandag 3 oktober, we zien u daar graag.
Met een hartelijke groet namens het bestuur van ZijActief Utrecht.
Corrie Hagoort – voorzitter
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Een terugblik op de jaarvergadering/ledendag – donderdag 17 maart 2016.
Dit jaar een Jaarvergadering met een feestelijk tintje. Het is namelijk 15 jaar geleden dat de toenmalige KPO (Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie) werd omgedoopt tot ZijActief. Dat feestelijke tintje liep als een rode draad door het programma.
Bij binnenkomst werd er bij de koffie en de thee gebak geserveerd, dat een ieder zich goed liet smaken. Het was gelijk al gezellig en de
toon voor de feestelijke middag en avond was gezet.

Om 15.00 uur heet voorzitter Corrie Hagoort alle 159 aanwezigen van harte welkom.
Nadat ze de andere bestuursleden en zichzelf had voorgesteld gaf ze het woord aan Helmie v.d. Horst die met het
lezen van “Barmhartigheid” het meditatief moment namens de afdeling Weesp invulling gaf.
Aansluitend werd na een korte inleiding van de voorzitter het startsein gegeven voor de echte Jaarvergadering.
Daarin was het tonen van de vele door het hele jaar heen gemaakte foto’s zeker een hoogtepunt. Aan de hand van
deze fotoreportage werd het jaarverslag in beeld gebracht. Met korte teksten werd er uitleg gegeven van wat op de
foto’s te zien was. Een moment van herkenning voor velen. Bestuurslid Oda van Groen had de meeste foto’s gemaakt
en er een prachtig geheel van gemaakt.
Hennie Spruit mocht dit jaar voor het eerst het financiële jaarverslag toelichten. En daarin dan vooral hoe zo’n
financieel jaarverslag tot stand komt en op welke manier de afdelingen daar inzicht in hebben. Uiteraard kwam
de goedkeuring door de leden van de kascommissie ook aan de orde.
Bij het punt Bestuursverkiezing was Corrie Hagoort aftredend en herkiesbaar.
Zij werd herkozen, maar er blijven nog steeds twee vacatures die we graag ingevuld zouden zien. Hiervoor
werd het gedicht “Bestuursleden gezocht” voorgelezen. U vindt het achterop deze nieuwsbrief.
Na de pauze kwam de heer Aalsen Everts van VluchtelingenWerk Midden Nederland
aan het woord. Het bestuur had gemeend dat in een tijd waarin zoveel mensen op de
vlucht zijn, het belangrijk is dat je daar aandacht aan besteedt. Na een korte inleiding
werden al snel veel vragen op de heer Everts afgevuurd. Soms vol interesse, soms ook scherp en met de nodigde vooroordelen over de grote groep vluchtelingen. Het is en blijft iets wat je niet zo maar even oplost,
maar met wederzijds begrip moet het mogelijk zijn om aan een grote groep van deze mensen een veilige plek
te bieden. Dat er in de tijd van de Balkanoorlog ook zoveel mensen binnen onze grenzen zijn gekomen, zijn
velen al weer vergeten. Om het werk van VluchtelingenWerk te ondersteunen stond een doos om geld in te
zamelen klaar. Hier werd in totaal € 260,= in gedaan, wat door de penningmeester is overgemaakt op hun
bankrekening.
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Aan het einde van het middagprogramma werden alle aanwezigen verrast met een cadeautje, namelijk een opvouwbaar tasje met het
ZijActief logo. In een tijd waarin het gebruik van plastic tassen moet worden teruggedrongen is het goed altijd een tasje voor een onverwachte boodschap bij je te hebben.
En toen was het tijd voor een drankje en aansluitend het buffet. Ook dit een beetje uitgebreider als andere jaren. Koude en warme
gerechten, brood, vlees en vleeswaren, vis en fruit, het was er allemaal. En wat is het weer gezellig elkaar te ontmoeten.
Voor het avondprogramma was het “Lichtstad Revuetheater” uitgenodigd. Zij brachten een wervelende show. Zang, zowel solo als in
koor, dans en sketches in vele verschillende outfits kwamen allemaal voorbij. Al met al een hele professionele voorstelling op de planken gebracht door een grote groep enthousiaste amateurs.
Wat fijn dat zij het er voor over hadden met zo’n grote groep mensen uit Eindhoven naar ons in Zegveld te komen.

Na afloop werd door een grote groep mensen genoten van een afsluitend drankje. Even nog napraten en nagenieten en toen naar
huis.

Te verwachten activiteiten.
Ledenavond – maandag 3 oktober 2016.
De ledenavond op de eerste maandag van oktober. Gratis entree
voor alle leden van alle afdelingen. Een jaarlijks terugkerende activiteit met steeds weer een andere invulling.

Dit jaar komt Annette Born, schrijfster van meerdere boeken met
totaal verschillende onderwerpen. Zij schreef onlangs het boek:
“De mensen van 1 – 1 – 2.
Om daar een goed beeld van te krijgen heeft ze gedurende lange tijd meegedraaid op verschillende afdelingen van de hulpverlening. Wat ze daar allemaal meemaakte, komt ze bij
ons vertellen. Een interessante avond zal het zeker worden.
Nadere informatie volgt via de afdeling.

Jaarvergadering/ledendag – donderdag 16 maart 2017.
Ook al een datum voor 2017. De 3e donderdag van de maand maart staat vast voor de Jaarvergadering. Dus donderdag
16 maart 2017 ook weer in Gasterij De Milandhof in Zegveld.
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Zoektocht naar bestuursleden
Ik zei tegen een zekere Jacquelien
dat ik haar graag in het bestuur zou zien.
“Oh, nee, ik ben net 30 en wil niet eens trouwen,
wat moet ik bij al die degelijke vrouwen?”
Ik sprak met mijn achternicht Riek,
die is 35 en heel energiek.
Een man en twee kinderen, de oudercommissie,
leesmoeder, echtgenote met permissie.
Haar hoofd liep al om, dus dat werd te dol.
“Nee, echt hoor, mijn week is al zo vol.”
Vol goede moed heb ik mij tot Lucie gewend.
Ze is pas 40 en erg intelligent.
“Het spijt me, ik heb net een baan gekregen,
je verzoek komt dus heel ongelegen.”
Jacobien dan, die is 50 en de kinderen studeren alle vier.
Maar ook haar deed ik met mijn vraag geen plezier.
Ik zit juist in de overgang en voel mij vaak niet zo lekker.
Ik heb van die dagen dat ik baal als een stekker.
Ik was daar niet welkom, dat voelde ik wel aan.
Dus ben ik naar Annemarie gegaan.
Je zou zeggen, die is 60 en dus
de juiste leeftijd voor zo’n interessante klus.
De kinderen de deur uit, nog niet uitgeput.
Maar kermde zij: “Mijn man zit juist in de vut.
Ik zit in de val. Nooit ben ik alleen.
Hij vraagt mij voortdurend: “Waar ga je nu weer heen?”
Met de moed der wanhoop stapte ik naar Annabel.
Pas 65 geworden, dus die leek me wel.
Ze had net de kleinkinderen te logeren,
dus moet ik het een andere keer proberen.
Daar kon ik niet op wachten, en benaderde Chantal.
Helaas die ging vertrekken naar Portugal,
met haar nieuwe vriend, naar een chalet aan de kust.
Die vrouw is wel 70, maar nog niet uitgeblust.
Ik zwaaide haar na en bedacht vol spijt,
zo raken we ook nog onze leden kwijt.
Nog één persoon restte op mijn lijstje met namen,
Die goeie Henriëtte, die zou mij vast niet gaan beschamen.
Maar och, ze is al 80 en zit in een serviceflat.
Ze schenkt er sherry en heeft dolle pret.
Toen ik haar vroeg of ze in ons bestuur wilde komen,
riep ze: :”Nee, ik ben te oud; ben je daarvoor gekomen?
30 jaar geleden had ik het graag gedaan,
nu vindt ik dat je naar een jongere vrouw moet gaan!”

En toch blijven we zoeken naar het ideale bestuurslid voor
ZijActief Utrecht.

Waar ga je naar toe?
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