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Aan de leden van ZijActief Utrecht,
Nu de eerste activiteiten in het nazomers seizoen weer achter de rug zijn,
is het tijd voor een Nieuwsbrief van de Provinciale organisatie ZijActief
Utrecht.
Alle afdelingen zijn ook weer gestart met de plaatselijke ZijActief.
Een groot scala aan thema’s, uitjes en creatieve vaardigheden worden
door de enthousiaste besturen georganiseerd.

Waardsedijk 39
3425 TC Snelrewaard
zijactief.utrecht@gmail.com
KvK. 32087800
rek.nr. 341415081
t.n.v. ZijActief prov. Utrecht te De Meern.
website: www.zijactief.nl

Bij de overkoepelende organisatie ZijActief Utrecht is op 7 oktober de jaarlijkse ledenavond in Montfoort gehouden. Daarvan leest u een verslag in deze nieuwsbrief.
Eveneens over de door de gezamenlijke provinciale vrouwenorganisaties georganiseerde ochtend met als
onderwerp “de veranderingen in de zorg”.
Een onderwerp waar velen van ons mee te maken hebben/of krijgen.
Daarnaast wordt in deze nieuwsbrief het verhaal verteld van het vaandel van de afdeling Nieuwegein. Een
mooie geschiedenis binnen de 75-jarige afdeling.
Behalve terug te kijken, blikken we ook vooruit naar de jaarvergadering/ledendag die ook in 2014 in Zegveld
gehouden gaat worden.
In deze nieuwsbrief vindt u ook het banknummer van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking vermeld.
Zoals velen van u weten heeft deze commissie jaren een project op de Filippijnen gesteund. Ook nu nog, af
en toe. Maar nu net na de verschrikkelijke ramp in dat land vermelden wij het nog een keer. Leest u verder
op pagina 4.
In de afgelopen zomer is een nieuwe website opgezet door ZijActief Nederland. En wij als ZijActief Utrecht
hangen daar onder met alle afdelingen die daar bij horen.
Ga naar www.zijactief.nl . Klik op “ZijActief Utrecht” en dan kunt u ook nog via ”afdelingen” bij uw eigen afdeling komen.
U leest er verslagen van activiteiten en ook de komende activiteiten staan vermeld.
Al is het natuurlijk ook leuk om te kijken wat andere provincies en afdelingen allemaal doen.
Wij wensen u veel leesplezier, een heel gezellig verenigingsjaar en alle goeds voor in het nieuwe jaar.
Mede namens de andere bestuursleden een hartelijke groet van ZijActief Utrecht.
Corrie Hagoort – voorzitter
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Een korte terugblik op de activiteiten van de afgelopen tijd.
Ledenavond – maandag 7 oktober 2013.
Zoals al jaren de gewoonte is hebben wij op de eerste maandag van oktober de jaarlijkse ledenavond georganiseerd. Het
is steeds weer een uitdaging een onderwerp te zoeken dat aanspreekt bij een flink aantal leden.
Schrijfsters met een grote bekendheid waren vaak onze gastspreekster. Een fotograaf met passie heeft een paar jaar geleden verteld over zijn hobby. Vorig jaar de Wereldwinkel en Sari Fair Fashion. En nu in dit jaar met veel Koninklijke bijzonderheden hebben we gekozen voor iemand die door zijn werk zoveel dichter bij de Koninklijke familie betrokken is geweest.
Butler Laurens werkte gedurende een langere periode als butler voor H.K.H. Prinses Margriet en de heer Mr. Pieter van
Vollenhoven.
Alle ruim 180 aanwezigen werden bij de ingang verwelkomd door de butler. Met een vriendelijk welkom en een knik begroette hij alle dames. Een hand geven aan een butler is niet gepast, dus gaf hij ook geen hand aan onze leden.
Met vuur vertelde hij over de grote Staatsbanketten waarbij hij betrokken was op o.a. Het Paleis op
de Dam. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij het dekken van de tafels. Hoe plaats je de meerdere
bestekonderdelen en waar zet je de verschillende glazen neer.
En wist u dat als de gastvrouw klaar is met eten, u eigenlijk ook het bestek moet neerleggen.
Maar hoe kleed je je voor een officiële gelegenheid? De dresscode dus, kwam aan de hand van
mooie foto’s uitgebreid aan de orde.
Nog een weetje, een hoed draag je nooit ’s avonds. Die is uitsluitend bestemd voor officiële gelegenheden die op de dag worden gehouden. Vandaar dat we op Prinsjesdag altijd met verbazing kunnen
kijken naar de vele verschillende creaties.
Als je als butler bij veel officiële diners bent betrokken is een hobby als het sparen van menukaarten
eigenlijk een logisch vervolg. Een gedeelte van zijn omvangrijke verzameling had hij ter inzage meegenomen. Van veel verre landen zaten er exemplaren tussen, welke vaak door zijn verschillende
werkgevers voor hem werden meegebracht. Want behalve voor Koninklijke personen werkte hij ook
voor ambassadeurs en vele rijke zakenlieden.
En wilt u nu een intiem dineetje georganiseerd hebben dan kunt u butler Laurens voor een dagje in
dienst nemen. Dan verzorgt hij de boodschappen en de maaltijd met alles erom heen.
Kijkt u ook nog even op de website: www.butlerlaurens.nl
Het was een gezellige en ook leerzame avond in het Sint Joseph in Montfoort.

NIEUWSBRIEF 10!

DECEMBER 2013

PVO-ochtend – dinsdag 19 november 2013.
Ook dit jaar is door de provinciale KVG (Katholiek Vrouwen Gilde), Vrouwen van Nu, Passage en ZijActief een gezamenlijke activiteit georganiseerd. In de daaraan voorafgaande vergaderingen wordt altijd gestreefd een maatschappelijk onderwerp te vinden voor deze ochtend. Dit jaar is gekozen voor “De veranderingen in de Zorg”. Zeer actueel, maar ook
wel omstreden zijn de vele bezuinigingen en wijzigingen. De ruim honderd aanwezig kwamen vol verwachting naar de
Ontmoetingskerk in IJsselstein. Daar was Marjan Maarschalkerweerd van Cliëntenbelang Utrecht om uitleg te geven
over de wijzigingen en dan met name over de WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Maar er blijkt nog heel veel
niet duidelijk. Wel duidelijk is dat de Gemeenten een budget krijgen van het rijk en daarvan de benodigde zorg moeten
bieden aan de inwoners.
Met als uitgangspunt dat de Gemeenten beter op de hoogte zijn van
de behoefte van hun inwoners. Zorg dichtbij!!!
En dan gaat het niet alleen om Thuiszorg, maar ook over Jeugd- en
Gehandicaptenzorg.
Verpleging en verzorging van zieken aan huis gaat door de Zorgverzekeringen worden betaald.
Dit in tegenstelling tot eerdere berichten.
Voor hen die nu zorg ontvangen de tip, via het WMO-loket in de Gemeente te laten weten wat volgens u zou moeten veranderen.
Er moet nog heel veel geregeld en opgezet worden en nu kunnen tips
mogelijk nog worden meegenomen in de besluitvorming.
Het is de bedoeling dat alles per 1 januari 2015 ingaat.
Houdt u de berichtgeving in de gaten.

Donderdag 20 maart 2014 – Jaarvergadering/ledendag
Bij het evalueren van de in 2013 gehouden jaarvergadering kwamen wij als bestuur tot de conclusie dat de locatie Gasterij Milandhof in Zegveld erg goed was bevallen.
Een gezellige grote zaal met de diverse andere zalen die gebruikt konden worden voor de koffie/thee en de broodmaaltijd en voldoende parkeergelegenheid, kortom een prima plaats.
Dus ook in 2014 wordt de jaarvergadering/ledendag daar gehouden.
Voor het gedeelte na de officiële jaarvergadering met de verslagen en de financiën hebben wij Mevrouw Map van der
Wilden bereid gevonden ons informatie te verstrekken over het Centraal Bureau Fondsenwerving. Deze organisatie
toetst of allerlei goede doelen wel verantwoord omgaan met de gelden die zij ontvangen.
Als dit het geval is mogen zij het logo van CBF als goedkeuring gebruiken.
Regelmatig komen er organisaties in de pers die niet volgens de regels omgaan met hun inkomsten. Op welke manier
het CBF werkt wordt ons deze
middag verteld.

Na de maaltijd tijd voor ontspanning.
Daarvoor is de groep Be Vocal Music Society met het programma “Musical-spetters” uitgenodigd. Het is een avondvullend programma, ten tonele gebracht door 2
dames en 2 heren.
Echte klassiekers uit verschillende musicals worden uitbundig gezongen, maar ook
stille ingetogen liedjes, kippenvel-momenten, een lach en een traan worden in één
avond beleefd. Alle musical-songs worden gezongen in bijpassende kostuums.
Daarnaast kent het programma zich in een licht cabareteske opzet.
Wij kijken er naar uit en hopen u in Zegveld te ontmoeten.
De uitnodiging ontvangt u t.z.t. via de afdeling. Reageer snel want Vol = Vol.

NIEUWSBRIEF 10!

DECEMBER 2013!

Hulp aan de Filippijnen.
De Filippijnen waren in de laatste weken veel in het nieuws door de grote natuurramp met de enorme schade en hoge nood die daardoor is ontstaan. Ook
op het eiland Bohol, waar de Commissie Ontwikkelings-Samenwerking jaren
een project ondersteunde, is veel schade.
Behalve deze tyfoon werd het eiland Bohol op 15 oktober ook al getroffen door
een zware aardbeving, die veel schade aanrichtte.
Wilt u de Filippijnen en dan met name de bewoners op Bohol steunen, maak
dan geld over op de bankrekening 1525 90 913 t.n.v. ZijActief prov. Utrecht te
De Meern, onder vermelding van OWS.
Voor meer informatie over dit getroffen gebied verwijzen wij u naar onze website.
Genoeg brillen voor de Filippijnen.
In het afgelopen jaar zijn volop brillen bij elkaar gebracht om uit te kunnen delen via de organisatie WOPD in Bohol op
de Filippijnen. Het project van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking.
Bij elkaar zijn er wel 1000 brillen ingezameld. Een gedeelte is verstuurd. Spullen verzenden naar dergelijke landen kost
veel geld, maar dat is gesponsord, waarvoor onze hartelijke dank. Spijtig was dat ook de WOPD een fors bedrag moest
betalen om de brillen in ontvangst te kunnen nemen. Hoe dat kan worden vermeden wordt bekeken voordat de volgende
zending wordt verstuurd.
De curieuze historie van een vaandel
ZijActief Nieuwegein bestond op 15 september 2013 jl. 75 jaar.
Bij het 70 jarig bestaan van de afdeling in 2008 is het vaandel van Nieuwegein beschreven door Piet Daalhuizen in Croniek de Geyn; kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Nieuwegein 30 e jaargang nr. 4 oktober 2008.
‘In het dorp Jutphaas was tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw het Franciscanessen Zusterklooster gevestigd in het gebouw dat nu bekend staat als Partycentrum De Lantaern.
De nonnen van het klooster, gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, beijverden
zich vooral voor het onderwijs aan R.K. meisjes en wat later ook aan kleuters. Ook
zetten zij zich in bij de gezondheidszorg. De Jutphase pastoor en bouwer van de
Nicolaaskerk, G.W. van Heukelum, wilde echter meer activiteiten in het centrum.
Daardoor werd in 1901 een borduurkamer in het klooster in het leven geroepen.
Nonnen, die niet direct bij het onderwijs of een van de vaste taken waren betrokken, gingen zich bezighouden met fijn borduurwerk. Zij maakten vooral liturgische
gewaden voor de katholieke erediensten, maar als opdrachten ontbraken, ontwierpen ze zelf bepaalde stukken. De borduurkamer, die tot 1920 heeft bestaan, stond
onder leiding van de Poolse gravin Bronislava-Stefanska. Vermoedelijk al omstreeks 1905 schijnen de nonnen in de borduurkamer begonnen te zijn aan het
borduren van een Mariavaandel. En al korte tijd later kwam het vaandel vooraan in
de Nicolaaskerk te staan En het stond er maar te staan…, omdat er geen vaste
bestemming voor was.
Op 4 augustus 1938 werd de R.K. Boerinnenbond opgericht, die 10 jaar later haar 2e lustrum vierde.
De toenmalige pastoor van de Nicolaaskerk, Alfons Klerk, wilde de Boerinnenbond een jubileumgeschenk aanbieden en
bedacht een ‘functie’ voor het al bijna 45 jaar oude Mariavaandel.
Op zijn initiatief werd aan de bovenzijde van het vaandel geborduurd ‘R.K. Boerinnenbond’ en onder het ‘medaillon’
kwam te staan ‘Jutphaas, opg. 4 aug. 1938’.
De Boerinnenbond kreeg het vaandel aangeboden op 4 augustus 1948.
Later veranderde de R.K. Boerinnenbond haar naam in Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie en de letters ‘K.P.O.’
werden er op geborduurd door Annie en Jan van Oostveen.
Nog weer later, in 2001, veranderde de K.P.O. haar naam in ‘ZijActief” en toen werd tenslotte het logo van die organisatie aan de linkerzijde op het vaandel geborduurd.”

