Kijk de bloemetjes komen weer tot leven
Het duurt nog maar even
De knoppen zitten al in de bomen
Ik voel het zonnetje al komen
Het voorjaar komt er aan
De tijd dat we weer naar buiten kunnen gaan
De winter is voorbij
Maart, April, Mei
Ach wat heb ik hier naar uitgekeken
Het nieuwe leven voelt weer aan als een warme deken
Ondanks het nog waterige zonnetje en frisse wind
Ben ik weer zo blij als een kind
Het voorjaar komt er aan
De tijd dat de koeien de wei weer in kunnen gaan
Je kan de vogels al weer in de ochtend horen
En lammetjes worden geboren
Het voorjaar komt er aan
Ook weer de tijd om bewust naar buiten te gaan
Geniet van het nieuwe leven
Wat de natuur ons elk jaar weer doet opleven
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Programma
15.00 uur

Welkom door provinciaal voorzitter Corrie Hagoort.
Meditatief moment door afdeling Werkhoven.

!

15.15 uur
Het bestuur van ZijActief Utrecht

Financiën door penningmeester Hennie Spruit.
• Uitleg financiën 2017.
• Verslag van de kascommissie.
• Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2017.

nodigt u van harte uit
tot het bijwonen van
de

Bestuursverkiezing:
Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend, maar om de
voortgang van ZijActief Utrecht na 2018 zeker te stellen,
hebben wij ten minste twee nieuwe bestuursleden nodig.
Kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de
vergadering worden ingediend.

JAARVERGADERING / LEDENDAG
te houden op
DONDERDAG 15 MAART 2018.
Aanvang: 15.00 uur.
Zaal open en ontvangst met koffie of thee vanaf 14.30 uur.

16.00 uur

Pauze met koffie en thee.

16.30 uur

Mevrouw Yvonne Berkers van de afdeling
voorlichting van Mezzo, de landelijke vereniging
voor mantelzorgers, geeft een lezing. Waar loop je
zoal tegenaan wanneer je mantelzorger wordt of
bent?
Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te
stellen.

17.30 uur

Tijd voor een drankje en aansluitend een luxe
broodmaaltijd.

20.00 uur

Optreden van de “Dutch Show Company”.
Met tussendoor een pauze met koffie en thee.

22.00 uur

Afsluiting.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in:

Gasterij ‘De Milandhof”,

Middenweg 2,
3474 KC Zegveld.
Telefoonnummer: 0348 691397.

Telefoonnummer bestuur – 06

Jaarvergadering:
Jaarverslag in beeld door Oda van Groen.
Aan de hand van foto’s kijken we terug op het jaar 2017.

33245809

