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Aan de leden van ZijActief Utrecht,
Het is herfst en het einde van 2017 is alweer in zicht als ik begin met het schrijven van de nieuwsbrief die begin december uitkomt.
De artikelen voor Sinterklaas en ook die voor de Kerstdagen liggen al volop in de winkels. Dus wij
kunnen er niet om heen, het is zo weer Nieuwjaar.
De tijd gaat zo snel, hoor ik steeds meer om me heen. Ligt dat aan de leeftijd of toch misschien aan
het hectische leven dat op allerlei manieren bij ons langs komt.
Wie zal het zeggen!
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Ondertussen zijn alle afdelingen weer volop in beweging. Allerlei avonden worden georganiseerd.
Het heeft allemaal de nodige voorbereiding nodig. Als lid realiseer je je misschien niet hoeveel werk er aan vooraf gaat, maar de
gezelligheid zo iets met elkaar te organiseren maakt heel veel goed.
Ook het Provinciale Bestuur heeft een paar activiteiten achter de rug. We gingen op 6 september met een bus vol naar Den Bosch.
Op 9 oktober hielden we de jaarlijkse ledenavond. Van beide activiteiten vindt u een verslag in deze Nieuwsbrief.
In de afgelopen tijd werden er jubilea gevierd door de afdelingen Cabauw en Lansingerland (voorheen Bergschenhoek). Deze beide
afdelingen hebben een stukje geschreven over het feest dat ze gehouden hebben. Ook dat is met een paar foto’s opgenomen in deze
nieuwsbrief.
Met de voorzitters en penningmeesters van de afdelingen is op 14 november het jaarlijkse overleg gehouden over de voorlopige
jaarcijfers en de begroting. Op deze bijeenkomst kwam ook de toekomst van ZijActief Utrecht aan de orde.
Het geeft veel zorgen, dat we ook na twee jaar nog steeds met maar 3 vrouwen het bestuur vormen, terwijl dat uit minimaal 5 personen zou moeten bestaan. Daarbij komt dat ondergetekende heeft aangekondigd in maart 2019 te stoppen als zij dan, na 12 jaar weer
aftredend is. We hebben al heel vaak oproepen gedaan voor nieuwe bestuursleden, maar tot nu toe is daar geen gehoor aan gegeven.
Er is nu besloten dat wanneer er zich geen kandidaat-bestuursleden hebben aangemeld voor de jaarvergadering van maart 2018, de
provinciale organisatie ZijActief Utrecht in het jaar 2019 zal worden opgeheven.
De afdelingen zullen dan als zelfstandige organisaties verder gaan.
Bent u die actieve vrouw die met de computer om kan gaan en in het bezit van een auto, meld u dan aan en kom kennismaken met
het bestuur van ZijActief Utrecht.
Ook een korte vooruitblik op de jaarvergadering van maart 2018 treft u in deze nieuwsbrief aan.
Als bestuur van ZijActief Provincie Utrecht wensen wij u allen een goede decembermaand toe en dat 2018 voor u allen een mooi
jaar mag worden.
Met een hartelijke groet namens het bestuur van ZijActief Utrecht,
Corrie Hagoort – voorzitter
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Woensdag 6 september – dagje uit naar Den Bosch.
Het is mooi weer wanneer we vanaf De Meern vertrekken met
een bus van Betuwe Express in de richting van Den Bosch.
Niet zo’n lange rit, geen files en dus keurig op tijd in hartje
Den Bosch. Bij Restaurant Silvia Ducis staat de koffie klaar
met een heerlijke “Bossche Bol”. Dat kan natuurlijk ook niet
anders als je naar Den Bosch gaat.
Daar werden we opgehaald door verschillende gidsen die ons
in kleine groepjes een interessante rondleiding gaven in en
rond de Sint Janskathedraal. Deze Sint Jan is één van de drie
kathedralen die ons land rijk is. De andere twee staan in Haarlem en in Utrecht.
De bijzonder rijk versierde Sint Jan vraagt enorm veel onderhoud, ook nu zijn ze op verschillende plaatsen bezig. De kathedraal heeft bijzonder mooie gebrandschilderde ramen, allemaal met een eigen verhaal. Dat geldt ook voor de honderden
beelden, zowel binnen als buiten. Beslist een kijkje waard.
Ook zonder rondleiding of gids kun je binnenlopen en genieten
van al dat moois, maar met het verhaal erbij, gaat het meer
leven.
Daarna terug naar Rest. Silvia Ducis, waar we de lunch gebruikten.
Na een wandeling onder leiding van de chauffeur door de stad,
stapten we op de boot ”Ouwe Dirk”. De kapitein liet ons Den
Bosch zien vanaf het water en ook hier ontbrak een goede uitleg niet.
Tussen de verschillende programmaonderdelen door was er
nog even tijd om te winkelen, waarvan graag gebruik werd
gemaakt.
De dag werd afgesloten met een diner bij “Huis Het Bosch” in
Lexmond. Al met al een geslaagde dag.
Maandag 9 oktober 2017 – Ledenavond in Montfoort.
De jaarlijkse ledenavond begin oktober. Gratis toegankelijk voor alle leden
van ZijActief Utrecht. Met ieder jaar een ander onderwerp. Dit jaar komt
Maarten Koch vertellen over zijn beroep als fotograaf en over het Groene
Hart. Dit allemaal aan de hand van de meest prachtige foto’s. Hij fotografeert voor reclamedoeleinden, voor zijn eigen boeken, maar ook voor allerlei verschillende opdrachtgevers. Een heel afwisselend beroep. Behalve een
geniaal fotograaf ook een begaafd verteller.
Kortom een hele gezellige avond.
Maarten Koch werd een “Groene Hart kaasje” aangeboden als dank voor
zijn mooie verhalen.
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En dan voor het nieuwe jaar…………….
Donderdag 15 maart 2018 - Jaarvergadering.
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De jaarvergadering/ledendag is zoals gebruikelijk weer op de
3e donderdag van maart.
Naast de jaarvergadering, waarin o.a. de bestuursverkiezing
wordt gehouden, is er ook altijd een spreker of spreekster met
een informatief onderwerp.
We zijn in overleg met een organisatie om dit gedeelte in te
vullen. Daarover kunnen we op dit moment nog niets zeggen.
Voor de avond hebben we de “Dutch Show Company” uitgenodigd met een gezellig gevarieerd liedjesprogramma.
En dat alles weer in Gasterij “De Milandhof” te Zegveld.
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Noteert u de datum vast in uw agenda?

Zondag 22 oktober 2017 - 70 jarig jubileum van ZijActief Cabauw.
Op deze dag kwamen bijna alle leden bij elkaar voor een feestelijke middag in de
Mustangzaal van “In ’t Witte Paard” te Cabauw.
We werden vanaf 14.00 uur ontvangen in de hal door een muzikale en bloemrijke
omlijsting van de DramaQueens uit Houten.
“Alleen dames mogen binnen, aha! Een gemeenschap hecht en klein!
Geweldig en reuze fijn, dus kom binnen en geniet”!
Dit was een gezellige start met als thema: “Amuse-Ment”!
Na de koffie met gebak en het welkom door onze voorzitster werden we door de
DramaQueens meegenomen naar ‘de Sauna’ en vermaakten zij ons met een beetje
cabaret en mooie liedjes. Na het eerste optreden kregen we een borrel en onze eerste amuse kwam op tafel! We toastten en proostten op ons 70 jarig bestaan en daarna kreeg Corrie Hagoort het woord namens het bestuur van ZijActief Provincie
Utrecht.
Zij bedankte het bestuur uit Cabauw voor de inzet van vele jaren en gaf aan dat we
een gezellige hechte club zijn en hoopte dat we nog lang door zullen gaan! Het bestuur kreeg een mooi oranje herfstboeket van Corrie en medebestuurslid Oda van
Groen.
Hierna werden de jubilarissen in het zonnetje gezet nl.: Jeanne v. Rossum en
Agaath Velis 40 jaar lid, Annie v. Rossum en Alie van Schaaik 60 jaar lid, en Veva
van Kats 70 jaar lid.! Zij werden met een mooi lied toegezongen en kregen een
boeket bloemen met een fotoboek van vele activiteiten van toen en nu!
Na deze huldiging was er een Countryblok met liedjes uit de jaren 70-80!
Tijdens de soep kreeg het bestuur een verrassing aangeboden van vele leden: een
dikke ordner met verschillende felicitaties, wensen, gedichten, collages en schilderwerk, dit als waardering voor wat het bestuur de afgelopen jaren gedaan heeft
voor de vereniging.
Het 3e optreden van de DramaQueens was: Smartlappen. Met de vraag waar de
term smartlappen vandaan kwam wist één van ons het antwoord. Na uitleg hadden
zij ook een smartlap meegebracht en zongen hiermee het lied: “Hij was maar een
Clown”, in het Wit en in het Rood..... enz. De gezelligheid kwam steeds meer op
gang en uiteindelijk liep iedereen een polonaise mee door de hele zaal.
Rond 18.00 uur kwam er dan toch een eind aan deze zeer geslaagde middag waar
ieder nog lang op terug kan kijken en veel momenten zijn op foto en film vastgelegd zodat we het nog eens terug kunnen zien!
P.S. Een bedankje aan alle afdelingen voor de kaarten die we in mochten ontvangen
voor ons jubileumfeest!
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Donderdag 16 november 2017 – 50-jarig jubileum Lansingerland.
In het kader van het 50 jarig bestaan van ZijActief Lansingerland (voorheen Bergschenhoek), was het donderdagavond
16 november 2017 dan zover.
Het hele jaar door hebben wij iedere maand de activiteiten aangepast en erbij stil gestaan dat wij 50 jaar geleden zijn
opgericht. ( Zie ons jaarboekje).
Eerst onder de naam Land en Tuinbouw Vrouwen (LTV) en later de vrouwenvereniging ZijActief. Het jaarprogramma
was dan ook “Goud”.
De leden, oud-bestuursleden en de bestuursleden van ZijActief Utrecht hebben een uitnodiging ontvangen. De meeste
dames hebben hieraan gehoor gegeven.
Corrie Kerver is één van de oprichtsters en nog steeds lid van de vereniging. Zij werd in het zonnetje gezet.
De plaatselijke krant “De Heraut” publiceert volgende week een stukje over onze jubileumavond met foto’s.
De parochiezaal hadden wij voor deze gelegenheid ’s morgens gezellig versierd.
De dames werden om 19.45 uur welkom geheten en gezamenlijk werd er koffie met taart genuttigd.
De band “De Burlesco 5” zorgde voor een vrolijke noot en Bert de cartoonist voor een hilarische toevoeging.
Onze voorzitter Anneke van Dam was in het archief gedoken en had een presentatie gemaakt over het “Heden en Verleden” van de vereniging.
Samen met de band werd er een lied gezongen.
Het bestuur uit Utrecht heeft ons verrast. Oda had een gezellige leuke speech voorbereid wat wij enorm hebben gewaardeerd.
Onder het genot van een drankje en een hapje hebben wij een geweldige jubileumavond gehad en hopen dat ZijActief
nog lang mag bestaan.

