
  

 

Lieve mensen, 

Hoe gaat de tekst van het koningslied ook alweer “die dag die je wist dat 

zou komen is eindelijk hier”. Nou zo voelt het wel een beetje. Je denkt erover, spart met familie en 

vrienden, maakt een bucketlist en dan weet je ineens dat de knoop is doorgehakt. Kiezen voor meer 

vrije tijd, geen overvolle agenda meer en nooit meer vroeg opstaan. 

Jullie hebben allemaal, op één of andere manier, een rol gespeeld tijdens mijn loopbaan. Uiteindelijk 

draait alles om de goede mensen op het juiste moment te ontmoeten. En zo samen in Vertrouwen en 

Vrijheid met de nodige Veerkracht het verschil te maken voor de doelgroep waar Jutphaas Wonen 

voorstaat, onze huurders en woningzoekenden. Ik kijk terug op 25 prachtige jaren in de 

volkshuisvesting, met als hoogtepunt de laatste 10 jaar bij Jutphaas Wonen.  

Op 8 maart 2016 neem ik afscheid en ik vind het fijn als je daar bij kunt zijn. Vanaf 15.00 ben je van 

harte welkom. Om 15.30 uur start een inspirerend en interactief programma. Verwacht geen 

lezingen, lange toespraken of receptie, het zal zijn zoals je mij kent: Verrassend en Vrolijk.  

 

De locatie is: NBC Congrescentrum  Blokhoeve 1  3438LC Nieuwegein 

 

 

Hierbij drie belangrijke vragen van de mensen die het organiseren:   

1. Van harte welkom!  

Geef je op voor 25 februari 2016 via secretariaat@jutphaas.nl  

 

2. Vrolijke woorden  

Wil je een aantal vrolijke en verfrissende woorden spreken? Dat kan!  

Je krijgt de gelegenheid om op de zeepkist in 2 minuten Margaret|  Jutphaas Wonen | de 

sector iets mee te geven. Wil je van deze unieke mogelijkheid gebruik maken, meldt dit dan 

bij: secretariaat@jutphaas.nl  

 

3. Vertrek van Margaret 

In The Y ruimte bij het NBC komt een grote reiskoffer te staan. Want Margaret gaat op 

reis.  

De cadeaus komen dan ook in die koffer. Het zou leuk zijn als je mee doet en haar iets 

geeft dat begint met: Margaret gaat op reis en ik geef haar mee….   

 

Margaret Zeeman  
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