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Het is herfst. We lopen al weer naar het einde van 2015. En dus tijd voor de
tweede nieuwsbrief van dit jaar.
Zoals gebruikelijk met terugkijken en vooruitblikken.

rek.nr. NL51RABO 0341415081
t.n.v. ZijActief prov. Utrecht
te Alphen a/d Rijn
website: www.zijactief.nl

Kort nadat de vorige nieuwsbrief in mei uitgekomen was, gingen we naar de
Passiespelen. Uiteraard doen we daar verslag van.
Evenals over de jaarlijkse ledenavond en de nog maar kort geleden gehouden ochtend van de PVO. Alles
komt aan de orde met een stukje tekst en mooie foto’s.
En natuurlijk kijken we al weer vooruit naar de Jaarvergadering/Ledendag.

Daarnaast zijn de afdelingen in september allemaal weer gestart met hun programma. Een groot scala van
activiteiten wordt georganiseerd. De afdelingen inspireren elkaar door programmaboekjes uit te wisselen.
En de gegevens van de verschillende activiteiten worden opgenomen in de bloemlezing die achterin het
papieren jaarverslag van ZijActief Utrecht zit.
Het digitale jaarverslag kunt u op de website lezen www.zijactief.nl.
Er is weer veel werk verzet om die mooie gezellige programma’s in elkaar te zetten. Een compliment voor
alle afdelingsbestuursleden!
Een aantal keren per jaar nodigen wij leden van de afdelingsbesturen uit voor een bijeenkomst. In november
worden de Voorzitters en Penningmeesters uitgenodigd om de voorlopige jaarcijfers en de begroting voor het
volgende jaar te bespreken. Op deze bijeenkomst zijn ook andere afdelingsbestuursleden welkom.
In februari houden we drie regiobijeenkomsten, waar vaak weer andere leden van de besturen aanwezig zijn.
Uiteraard worden op dit soort bijeenkomsten de bestuursleden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen
en plannen.
Daarnaast is het fijn elkaar te ontmoeten om, zoals ik hierboven al schreef, elkaar te inspireren, maar ook om
elkaar te informeren en te motiveren.
Tijdens de genoemde bijeenkomst van Voorzitters en Penningmeesters kwam dit jaar “De Toekomst van
ZijActief Nederland” aan de orde. U vindt over dit onderwerp verderop een korte uiteenzetting.
Namens het bestuur van ZijActief Utrecht wens ik u een goede decembermaand toe en dat 2016 voor u
allen een mooi jaar mag worden.
Corrie Hagoort - voorzitter
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Een terugblik op de activiteiten in de afgelopen periode.
Passiespelen in Tegelen – zondag 14 juni 2015.
Op zondag 14 juni gingen we met een volle bus naar Limburg, Tegelen om precies te zijn.
Het grootse vijfjaarlijkse evenement van de Passiespelen was het doel. Om twaalf uur stappen we in de bus van Van
Rooijen. Voor ieder een flesje drinken en een paar krentenbollen en een snoepje voor onderweg. Het leek net een
schoolreisje.
Het Passieverhaal kennen we allemaal wel. De jaarlijkse Passion die op Witte Donderdag op televisie wordt uitgezon-

den, zorgt er voor dat het verhaal steeds breder wordt verspreid. Maar de Passiespelen worden in de zomer opgevoerd.
En als je even zit te kijken, ga je vanzelf mee in het verhaal of het nu Witte Donderdag is of hartje zomer.
Een prachtig gelegen Openluchttheater met overdekte tribunes is de locatie waar een hele grote groep amateur acteurs
en actrices, samen met nog veel meer figuranten, een schitterende voorstelling geeft. Adembenemende scènes en
prachtige liederen werden in het fraaie decor ten gehore gebracht. We hebben genoten.
Nadat iedereen zich na afloop weer naar de bus had begeven gingen we weer richting huis. Onderweg werd nog wel
een stop gemaakt in Soerendonk waar een heerlijk diner werd voorgeschoteld.
Rond 22.00 uur waren we terug in De Meern en ging ieder met eigen vervoer weer naar huis.
Een goed geslaagde activiteit die mede door het prachtige weer zeker een bijzondere dag genoemd mag worden.
Ledenavond in Montfoort – maandag 5 oktober 2015.
Eerste maandag in oktober is ledenavond in het Sint Joseph gebouw in Montfoort.
Een bijzondere “Wandeling” werd gemaakt met Hella van der Wijst.
Het programma De Wandeling werd jaren door Hella van der Wijst gemaakt voor de KRO.
En daarvan kennen veel mensen haar dus ook.
Ondertussen werkt zij voor IKON en EO en brengt andere interessante programma’s op de buis.
Een vrouw met een druk bestaan, maar wel één die graag tijd vrij houdt om bij ons een avond te
verzorgen.
Ze leest voor uit eigen werk, zoals dat heet. En dat zijn de meest ontroerende verhalen, die zij
meestal heeft geschreven naar aanleiding van een ontmoeting met een bijzonder persoon.
En dan niet een BN-er, maar een gewone gemiddelde inwoner van ons land.
En hoe kom je aan al die verhalen. Natuurlijk uit de tijd dat ze het programma De Wandeling nog
maakte, maar ook door de mensen aan te spreken en hen te vragen wat hen bezig houdt.
Zo ook deze avond.
Wat twijfelend gingen er wat vingers in de lucht en
kwamen de verhalen los.
Over heel uiteenlopende onderwerpen werd op deze avond verteld. Over
bijzondere gebeurtenissen in het leven, over een bijzondere ontmoeting,
over gelukkig zijn, over hoe een leven soms zo anders loopt als je vooraf
had gedacht. Verhalen die het waard zijn verteld te worden. We kunnen
terugkijken op een genoeglijke avond met een spreekster die we beslist
een “warme” vrouw kunnen noemen. Wat fijn dat een grote groep dames
in de zaal dit mee heeft kunnen maken.

NIEUWSBRIEF 14

DECEMBER2015

PVO-ochtend in IJsselstein – donderdag 19 november 2015.
De Ontmoetingskerk in IJsselstein is al jaren de locatie voor de gezamenlijke activiteit van de vier provinciale vrouwenorganisaties. De leden van Vrouwen van Nu, Katholiek Vrouwen Gilde (KVG), Passage en ZijActief zijn dit jaar uitgenodigd voor een presentatie van Notaris J. Hagen uit Vleuten.
Het onderwerp was Het Levenstestament, maar andere zaken rond het erfrecht kwamen uitgebreid aan de orde.
Het belang van een testament is al jaren bekend. Een wilsbeschikking
voor als je komt te overlijden. Maar er kan ook veel gebeuren voor die
tijd. Er kan een tijd komen dat men nog wel leeft maar niet meer in staat
is om te handelen of zaken te regelen. In een levenstestament geef je
een volmacht aan een zelfgekozen persoon om dan, wanneer je het zelf
niet meer kunt, die taken over te nemen op een manier zoals jij dat zou
willen. In een levenstestament kunnen behalve afspraken over geld en
goed, ook op medisch of sociaal gebied zaken geregeld worden.
Het is echter wel zaak het opzetten van zo’n testament niet uit te stellen
totdat er problemen zijn. Doe het, als je het overweegt, zo snel mogelijk,
want een ieder kan zomaar plotseling iets overkomen en dan kan het te
laat zijn.
Zorg er voor dat ook je naasten weten dat er zo’n levenstestament bestaat en als er ook over medische zaken regels in opgenomen zijn, stel
dan ook de huisarts op de hoogte.
In het vervolg van de presentatie kwamen nog veel andere zaken aan de orde. Ook de tip om wanneer een testament
nog van voor 2003 is, het fiscaal aantrekkelijk is het testament te herzien. Een hele informatieve lezing, die veel werd
onderbroken door het stellen van vragen. Maar vaak geeft het antwoord op de vraag van de één ook weer duidelijkheid
voor de rest van de aanwezigen. Met een 70 dames in de zaal was dit een goed bezochte activiteit.
De heer Hagen werd hartelijk bedankt voor zijn uitleg. Hem werd een enveloppe met inhoud overhandigd die hij zal
bestemmen voor de Stichting “Stofwisselkracht”. Voor dit mooie doel werd ook een collectebus neergezet welke na
afloop een bedrag van € 179,25 bleek te bevatten.
Hartelijk dank daarvoor.
En dan vooruitkijken.
Jaarvergadering/Ledendag in Zegveld - donderdag 17 maart 2016.
De eerste activiteit in het nieuwe jaar is de jaarvergadering. Ook dit jaar weer in Zegveld. De Milandhof is een prettige
locatie met goede parkeergelegenheid en daarom blijven we daar graag onze jaarvergadering houden.
Dit jaar gaan we deze dag een extra feestelijk tintje geven. Het is al weer 15 jaar geleden dat de naam KPO, die stond
voor Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, werd gewijzigd in ZijActief. En in een tijd waarin de verenigingen het moeilijk hebben willen we
hier toch wat extra aandacht aan geven.
Het programma is voor een deel ingevuld. We beginnen natuurlijk met
koffie en thee. Maar het eerste echte programmapunt is de jaarvergadering met een jaarverslag in de vorm van foto’s. Altijd een kijkje waard.
Ook een financieel jaarverslag komt aan de orde en het punt bestuursverkiezing zal ook dit jaar weer op de agenda staan.
Een belangrijk punt, want we zijn op dit moment nog maar met 3 bestuursleden. Een voorzitter/secretaris, een 2e secretaris en een penningmeester.
En natuurlijk zorgen we ervoor dat alles gebeurt wat moet gebeuren en
hebben we nog hulp van een aantal voormalig bestuursleden, maar het
kan niet zo zijn dat drie vrouwen beslissen wat er wordt gedaan voor al die
ZijActief-leden.
Wij willen heel graag ondersteuning en hulp van jou!
Na het officiële gedeelte nodigen wij iemand uit voor een korte presentatie of lezing. Op dit
moment weten wij nog niet wie dat gaat worden. We zijn nog in onderhandeling.
Voor het avondprogramma hebben we het Lichtstad Revuetheater uit Eindhoven uitgenodigd.
Zij treden op in meerdere formaties en zullen bij ons met ongeveer 35 mensen optreden.
Het belooft een mooie voorstelling te worden.
Eind januari gaat er meer informatie naar de afdelingen en hoort u van hen hoe u zich op
kunt geven.
Houdt u deze datum vast vrij. Het duurt van 15.00 uur tot ca. 22.00 uur.
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Nieuws van ZijActief Nederland.
In de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van ZijActief Nederland, waar Joke van Wijngaarden en Corrie Hagoort
van ZijActief Utrecht deel van uitmaken stond de laatste jaren steeds “De Toekomst van ZijActief Nederland” hoog op
de agenda.
In het verleden heeft de landelijke organisatie ZijActief Nederland en haar voorgangers als KPO of LTV en Boerinnenbond veel voor de vrouwen betekend. De vrouwen werden gewezen op hun rechten en werd er gelegenheid geboden
elkaar te ontmoeten. Mede door deze organisaties zijn ook de vrouwen op het platteland geëmancipeerd. Op allerlei
gebied hebben de vrouwen cursussen aangeboden gekregen, waar veel gebruik van werd gemaakt. Een organisatie
die heel belangrijk is geweest in de ruim 80 jaren die het al bestaat.

Maar, ……… ZijActief Nederland bestaat sinds een aantal jaren nog maar uit 3 provincies, te weten Gelderland
(in hoofdzaak de Achterhoek), Brabant Z-O en Utrecht, die dan ook nog afdelingen in Noord- en Zuid-Holland heeft. In
sommige andere provincies zijn nog wel wat afdelingen zonder provinciaal bestuur of met een provinciaal bestuur dat
zich heeft afgescheiden van ZijActief Nederland.
Kortom ZijActief Nederland bestaat uit drie provincies. Kunnen we dat een landelijke organisatie noemen? Daarnaast
kunnen we er niet om heen dat het ledental afneemt en de vraag is dan ook gerezen, wat kan ZijActief Nederland nog
betekenen voor de Provinciale Organisaties. In vroeger jaren waren er nauwe contacten met de andere grote vrouwenorganisaties in Nederland en kon er een bijdrage geleverd worden aan landelijke discussies voor o.a. meer veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit is een aantal jaren geleden gestopt omdat er niet genoeg bestuursleden
ter beschikking waren. Het ging om verschillende vergaderingen per maand en dat konden we niet bemannen.
Voor de tweejaarlijks te houden ledendag van ZijActief Nederland, wat de enige activiteit voor de leden was, wordt het
ook steeds moeilijker de mensen enthousiast te krijgen met als gevolg dat de laatste ledendag in 2014 maar zeer matig bezocht is.
Een organisatie die verder niet veel voor de leden meer kan betekenen heeft eigenlijk geen bestaansrecht meer.
Daarom is besloten om ZijActief Nederland af te bouwen. En zoals het nu lijkt gaat dat gebeuren per einde 2016 .
De provinciale organisaties blijven uiteraard wel bestaan en met zoveel mogelijk afdelingen willen we graag nog jaren
verder gaan.
We houden u op de hoogte over het verdere verloop.

De herfst hoort er bij
Zomer is voorbij
Maar daar gaan we niet om treuren
Want de herfst, die hoort erbij
De kikker, die ziet het wel zitten
In de modder gaat hij lekker pitten
De hamster haalt met vlugge pootjes
Voor de winter nog wat nootjes
En de zwaluw zegt, ik ga hem smeren
In het warme zuiden ga ik logeren
Alle blaadjes gaan verkleuren
Maar daar gaan we niet om treuren
Want de herfst die hoort erbij.

