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Nieuwsbrief 16 die begin december uitkomt.
t.n.v. ZijActief prov. Utrecht
Een jaar waarin we van alle soorten weer hebben gehad, ligt al bijna achter ons.
te Alphen a/d Rijn
Geen echte winter, een nat en koud voorjaar, regenachtige zomermaanden en
een schitterende nazomer en vroege herfst. En dan is het jaar weer rond.
De mooie nazomer maakte dat we de slechtere perioden al weer snel zijn vergeten en bovenal was het een heel groeizaam jaar.
Dat zag je in de tuin nabij je eigen huis of op de akkers en de weilanden om je heen.
In september beginnen de afdelingen ook allemaal weer met hun programma.
En er wordt al weer hard nagedacht over het nieuwe programma.
Of je nu een programma maakt van januari t/m december of van september t/m juni, je blijft er mee bezig.
Vooruitzien! Ideeën opdoen! Informatie inwinnen! Contacten leggen!
De jaarlijks door de provincie uitgebrachte Bloemlezing kan de besturen daarbij tot inspiratie zijn.
Als lid is het gemakkelijk aanschuiven op een afdelingsavond, maar weet dat er veel voorwerk is aan
het organiseren van deze maandelijkse activiteiten. Een complimentje voor al deze bestuursleden is
dan ook zeker op zijn plaats.
De nieuwsbrief van de provincie is ook terugblikken en vooruitkijken. En in de laatste maanden van dit
jaar vieren een paar afdelingen een jubileum. Over deze afdelingen leest u een artikel in deze editie.
Als bestuur van ZijActief Provincie Utrecht wensen wij u allen een goede winter toe en goede dagen
rond Kerst en Nieuwjaar. En na 1 januari kijken we met elkaar weer uit naar de eerste sneeuwklokjes
en andere voorjaarsbloeiers.
Met een hartelijke groet van Oda, Hennie en Corrie, ofwel het bestuur van ZijActief Utrecht.
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Ledenavond - 3 oktober 2016.
Het is een mooie nazomeravond als we met ongeveer 130 leden de zaal van het Sint Joseph-gebouw in Montfoort vullen.
Bij binnenkomst allemaal een kopje thee of koffie en om 20.00
uur opent Corrie Hagoort als voorzitter van ZijActief Utrecht de
avond.
Met blijdschap wordt iedereen welkom geheten.
We zijn altijd weer blij met een grote opkomst.
Een speciaal woord van welkom voor Mevrouw Annette Born, de spreekster van deze
avond.
Zij is samen met haar echtgenoot naar
Montfoort gekomen.
Annette zal vertellen en haar man zorgt voor de technische ondersteuning.
Een prima taakverdeling, zo bleek duidelijk.
Annette heeft een boek geschreven over de mensen van 1-1-2. De centrale meldkamer voor allerlei noodgevallen. Vanuit hier worden politie, ambulance en brandweer aangestuurd.
Hoe het allemaal in zijn werk gaat maakte Annette Born van nabij mee omdat ze daar een aantal keren
op de achtergrond mee kon kijken.
Mensen bellen vaak in grote paniek naar de meldkamer. De taak van de centralist om uit dat paniekverhaal de benodigde gegevens te noteren en te proberen degene die belt rustig haar verhaal te laten
doen en indien nodig aan de telefoon te houden totdat de benodigde hulpdienst ter plaatse is.
Een indrukwekkend verhaal over een moeder die haar zoon zocht en een melding op hetzelfde moment van een jongen die helaas dood gevonden was, deed de rillingen over de ruggen van de aandachtige luisteraars gaan. Het is geen eenvoudig werk daar achter de telefoon van 1-1-2. Dat wordt al
snel duidelijk. Natuurlijk komen er ook leuke verhalen langs. Mensen die bellen omdat de wasmachine
stuk is of iemand die niet meer weet waar hij of zij de auto heeft geparkeerd.
Een leerzame avond is het zeker. Met tot gevolg dat we de mensen van de meldkamer nog meer zullen waarderen.
En dat ook wij proberen, als het nodig is, kalm ons verhaal te doen en duidelijk het
juiste adres door te geven.
Annette en haar man werden met applaus bedankt voor hun presentatie en mochten
een mandje met streekproducten in ontvangst nemen, hetgeen zeer werd gewaardeerd.

Overleg met de afdelingsbesturen – 15 november 2016.
Op dinsdag 15 november heeft het bestuur een dag georganiseerd voor de leden
van de afdelingsbesturen. Ieder jaar wordt er in deze tijd een bijeenkomst belegd om de voorlopige
jaarcijfers en de begroting voor het komende jaar door te spreken.
Omdat dit jaar in het teken staat van 15 jaar ZijActief, hebben we deze dag
alle leden van het bestuur uitgenodigd. Natuurlijk ook nu moesten de jaarstukken besproken worden en hebben we met elkaar in goed overleg een
aantal belangrijke besluiten genomen.
Dergelijke bijeenkomsten zijn goed voor de
onderlinge contacten tussen de verschillende
afdelingen.
Ideeën voor afdelingsavonden worden uitgewisseld en het reilen en zeilen binnen de afdelingen komt ook aan de orde.
Dit jaar is deze bijeenkomst afgesloten met een High Tea om onze dank
voor het werk van de bestuursleden van de afdelingen tot uiting te brengen.
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Jubilea afdelingen

Een aantal afdelingen viert dit najaar een jubileum. Hierover vindt u van deze afdelingen een bijdrage.

Afdeling De Meern – 60 jaar bestaan.
De activiteiten in De Meern worden georganiseerd door 6 bestuursleden: An (voorzitter), Berthy (secretaris), Diny (penningmeester) en de bestuursleden: Ria, Willemien en Janny. We zijn een hechte
groep en onze vergaderingen zijn niet alleen nuttig maar ook erg gezellig. De vergaderingen vinden bij
toerbeurt bij de bestuursleden thuis plaats.
Begin dit jaar hadden we 68 leden en van lieverlee komen er toch nog nieuwe leden bij. Uiteraard zijn
we daar blij mee. Wat doen we voor onze leden. Iedere maand (met uitzondering van juli en augustus)
organiseren we voor onze dames een gezellige avond in het Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De
Schalm in De Meern.
Zo werden de dames op 13 oktober door de heer Rinus Verweij geïnformeerd over het ontstaan van
ons Koningshuis. We hadden deze avond een volle bak.
Ook zijn onze leden in voor iets creatiefs, zoals bijvoorbeeld het schilderen van glazen schaaltjes of
andere creatieve activiteiten. Daar is altijd veel belangstelling voor.
Tijdens de zomermaanden gaan we één avond in de maand fietsen, bij goed weer tenminste.
Het jaarlijkse dagje uit is ook een succes. Het moet een verrassing blijven, dus helaas kunnen we daar
niets over vertellen.
Op 12 november 2016 vierde ZijActief Afdeling De Meern haar 60 jarig bestaan. De leden waren uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst in het Verenigingsgebouw in De Meern. De voorzitter, An
Rijnhart, heette de leden en ook de dames Corrie Hagoort en Hennie Spruit, bestuursleden van de
Provinciale ZijActief Utrecht, van harte welkom.
Een hoogtepunt was de felicitatie voor Annie Vernooij die vanaf het begin, dus 60 jaar lid is.
Zij kreeg bloemen en een oorkonde overhandigd en een ovationeel applaus van alle aanwezigen. We
hopen dat Annie nog jarenlang onze gezellige avonden kan bijwonen.

De feestelijke bijeenkomst werd vervolgd met een optreden van Be Vocal. Dit was een enorm succes
ook omdat de bekende Musicalspetters enthousiast werden meegezongen. Dit maakte hongerig dus
tijd voor een heerlijk buffet verzorgd door LaKay.
Nadat de honger was gestild en de kelen waren gesmeerd volgde er opnieuw een optreden door Be
Vocal. Zij zorgden voor enthousiast feestvierende dames die op het eind allen stonden te swingen.
Aan het eind van de avond kregen alle aanwezigen een roos overhandigd.
Kortom ZijActief De Meern kan terug zien op een zeer geslaagde viering van het 60 jarig jubileum.
Van deze gelegenheid willen we graag gebruik maken om de afdelingen IJsselstein en Harmelen, die
binnenkort ook hun jubileum vieren, veel succes te wensen met hun voorbereidingen. Wij wensen jullie
ook een geslaagde viering van jullie jubileum.
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Afdeling Kamerik – 70 jaar bestaan.
ZijActief in Kamerik mocht afgelopen 9 november vieren dat ze 70 jaar bestaan.
Deze avond begon met een feestelijke Heilige Eucharistieviering in de Hippolytuskerk aan de Kanis.

Pastoor Huub Spaan leidde deze dienst en het Hippolytus Kerkkoor zong mooie liedjes.
Het thema was samen doen. Ja samen moeten we het doen, dan
versterken we elkaar en dat geeft ook meer plezier.
Daarna gingen we naar Kameryck waar 2 dames ons stonden op
te wachten om onze jassen aan te nemen.
Het bestuur werd in het zonnetje gezet door Corrie Hagoort en
Hennie Spruit die in het provinciaal bestuur zitten.
En als bedankje kregen we allemaal een bloem.
Na de koffie met iets lekkers traden De Drama Queens op.
Eerst met wat serieuze liedjes en daarna vrolijke acts zoals Dolly
Parton en meiden van de gymclub.
Er werd een dansje gedaan en een polonaise gelopen.
Al met al een hele gezellige avond.

Zie de foto’s. Dus op naar de 75.

NIEUWSBRIEF 16

DECEMBER 2016

Afdeling IJsselstein - 70 jaar bestaan
Niet vanzelfsprekend een jubileum van 70 jaar. Daar waar verenigingen zelfs na lange tijd van traditie
worden opgeheven, hebben wij het gelukkig weten te redden dankzij ons huidig bestuur en onze eigen
bijdrage als lid.
Wat is nu de kracht van onze vereniging dat zij na 70 jaar nog steeds jong van geest is?
De kracht zit in de groepsdynamiek, zoals al eens eerder aangegeven, wij zijn met z’n allen een fijne
groep vrouwen. Jong van geest maakt dat er altijd actuele activiteiten staan gepland.
Zo blijven we een open karakter houden en betrokken niet alleen naar elkaar als vereniging maar ook
naar de gemeenschap in IJsselstein. Het goede doel, elk jaar is hier een goed voorbeeld van.
De warmte, gezelligheid, vaste locatie van onze activiteiten zijn de ingrediënten die bijdragen aan de juiste smaak van het verenigingsleven en het blijft ook na 70 jaar nog steeds naar meer smaken.
Na onze feestavond op 14 december gaan wij gewoon verder op naar het jubileum van 75 jaar.

We blijven volhouden met traditie, een advocaatje met slagroom, een ridderorde en actueel, prikkelend en
uitdagend, alles over hanen en hennen, een fiets of ietsdag en een dagje uit met de bus.
ZijActief, het woord zegt het al staat voor Zij, Wij vrouwen en Actief, al weer 70 jaar in IJsselstein.

Jaarvergadering – donderdag 16 maart 2017.
De jaarvergadering/ledendag is zoals gebruikelijk weer op de derde donderdag van
maart.
Wij hebben naast de jaarvergadering, waarin ook de bestuursverkiezing wordt gehouden, voor de middag een spreekster uitgenodigd die vertelt over het Ronald
McDonald Huis in Utrecht.
Een organisatie die een plek biedt aan ouders waarvan een kind in het ziekenhuis
ligt dat soms ver weg is van de woonplaats.
Hoe belangrijk zo’n plek is en hoe het tot stand is gekomen horen we die middag.
Voor de avond hebben we een heel leuk en verrassend koor uitgenodigd met de
naam “Uit Volle Borsten”.
Een gezellig stel dames die van ieder optreden een feestje maakt.

Houd deze datum vast vrij. Het is altijd zo gezellig.
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PR-artikelen
ZijActief Utrecht heeft in de loop der jaren verschillende artikelen gekocht om te gebruiken als PR-artikel.
De afdelingen kopen deze soms weer van ons om te gebruiken als presentje voor een lid of een spreker.
Ook op de jaarvergadering worden deze artikelen altijd te koop aangeboden.
Op bijgaande foto een overzicht van de diverse artikelen. Heeft u interesse, stuur een berichtje of bel
even naar één van de bestuursleden.

Website ZijActief Utrecht
Al jaren hebben we ook een website. Van de eigen afdeling of van een afdeling in de buurt kunt u hier
foto's bekijken of verslagen van activiteiten lezen. zijactief.nl
Leuk om te zien wat een andere afdeling organiseert.

Kerstwens.
Voor velen is het Kerstfeest
een tijd van volop vrolijkheid,
van blijheid en gezelligheid.
Maar een ander vreest die tijd het meest.
Ik zou graag het feest van het licht
weerspiegeld zien op het gezicht
van hen die eenzaam zijn.

