
 
 
 

Jaarboekje  2023 
 
 

ZijActief SPAUBEEK 
 
 

 



 

Wat is ZijActief? 

ZijActief Spaubeek is onderdeel van ZijActief Limburg. Met ruim 5000 leden 

in 67 lokale afdelingen is ZijActief Limburg het grootste vrouwennetwerk van 

Limburg. Samen met andere vrouwen komen we op voor elkaar, ontmoeten 

we elkaar en ontwikkelen we onze talenten.  

 

Bij ZijActief Limburg is elke vrouw van harte welkom! Je voelt je snel thuis 

in onze club, waar je in je eigen omgeving vrouwen ontmoet. De provinciale 

koepelorganisatie ZijActief Limburg ondersteunt en faciliteert de lokale 

verenigingen, die regionaal zijn geclusterd in kringen. ZijActief Spaubeek 

valt onder Kring Zuidoost. Ook stimuleert ZijActief Limburg haar leden graag 

bij hun persoonlijke ontwikkeling of hun inzet voor de gemeenschap. 

 

ZIJACTIEF SPAUBEEK is dé plek voor vrouwen die ondernemend zijn, van 

aanpakken houden en midden in het leven staan. We zijn een eigentijdse 

vrouwenvereniging met ruim 100 leden. In onze afdeling ontmoeten we 

elkaar en ondernemen we veel! Wij bieden onze leden een gevarieerd 

jaarprogramma, waarin Ontmoeting, Ontspanning en Ontplooiing centraal 

staan. 

 

Als lid van ZijActief Spaubeek:  

●Ben je welkom bij alle activiteiten binnen de vereniging. 

●Krijg je op vertoon van het ledenpasje 10 % korting bij 

Glenn Bloemsierkunst.  

●Ontvang je drie keer per jaar het ledenblad Zij & Zo 

●Ben je welkom op alle Provinciale activiteiten, Symposia en de Algemene 

Ledenvergadering 

●Kun je werken aan je persoonlijke ontwikkeling. 

Onze activiteiten vinden doorgaans plaats in BMV 't Hof van Sjpaubik, 
Musschenberg 26, 6176 BD Spaubeek, maar zeker ook op andere locaties 
als het programma daarom vraagt. 



 
  

  

Bestuur 
Voorzitter Ietje Heemels 

 

06-22726275 

Ietje.heemels@gmail.com 

 

Secretaris  

Webmaster 

Lisanne Jaspers 

 

046-4431479 

lisannejaspers@gmail.com 

 

Penningmeester Karin van 

Westerhoven 

046-4433847 

karinvanwesterhoven@gmail.com 

 

Bestuurslid Anny Derks 

 

046-4749781 

a.derks@xs4all.nl 

 

Bestuurslid 

 

Mariëlle 

Broekhoven 

 

046-4433338 

mariellebroekhoven@ziggo.nl 

 

 

Werkgroep Kerkpoetsen/Koperpoetsen/Oude Kerk. 
 

Contactpersonen:  

Agnes Bouwens 046-4431270  en Karin van Westerhoven 046-4433847 

 
Deze werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste leden die een paar keer 

per jaar een paar uurtjes besteden aan het poetsen van de kerk.  

Samen zorgen zij ervoor dat ZijActief jaarlijks een mooie financiële bijdrage 

krijgt van het Kerkbestuur, waar we leuke dingen mee kunnen doen. 

Het poetsen betreft voornamelijk het reinigen van de vloer. 

Heb je tijd om 2 of 3 keer per jaar op dinsdag- of woensdagochtend mee te 

helpen? Neem voor meer informatie contact op met Karin. 
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Programma 2023 voorjaar 
 

Do 19 januari 

 

Jaarvergadering en Oudhollandse spellen 

Do 9 februari 

 

Leven en werk van Johannes Vermeer 

Do 2 maart 

 

Workshop Porselein schilderen 

Do 16 maart 

 

Muzikale avond ‘Ken je deze nog?’ 

Do 13 april 

 

Voorlichting Gynaecoloog 

Di 25 april  

 

Middagactiviteit 

Di 9 mei 

 

Verwenavond 

Do 1 juni 

 

Omgaan met Veranderingen 

Do 22 juni 

 

Barbecue 

 

Juli en Augustus  Zomervakantie 
 

 
 



 
 

Programma 2023 najaar 
 

Do 7 september 

 

Openingsavond 

Do 5 oktober 

 

Verslavingspreventie 

Di 10 oktober 

 

Middagactiviteit 

Do 9 november 

 

Besloten filmavond 

 

Do 30 november 

 

3000 jaar Lingeriegeschiedenis 

Do 14 december 

 

Kerstviering 

Het kan gebeuren dat het programma gedurende het jaar aangepast moet 

worden omdat we niet alles zelf in de hand hebben.  

Uitgebreide informatie over alle activiteiten wordt telkens vermeld in de 

maandelijkse nieuwsbrieven. De meest recente informatie is ook te 

vinden op onze website: www.zijactieflimburg.nl/afdeling/spaubeek 

   

Maandelijkse activiteiten 
 
Wandelen met IVN-gids Sjaak Frenken 
 
Elke 2e woensdag van de maand wordt met een 
groep gewandeld onder leiding van onze gids 
Sjaak Frenken. 
Vertrek 13:15 uur vanaf de Bongerd.  
Bij wijzingen van datum of tijdstip geeft Sjaak dit 
door. Zowel leden als niet-leden zijn van harte 
welkom. Aanmelden is niet nodig. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Maandelijks Koffiemomentje  
 
Een keer per maand komt een aantal leden bij elkaar 

in café Spech om, onder het genot van een kopje 

koffie, elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten. 

De exacte datum vind je in de maandelijkse 

nieuwsbrief. Zowel leden als niet-leden zijn van 

harte welkom. Aanmelden is niet nodig. 

 

 
 PROGRAMMA   ZijActief Limburg en Kring Zuidoost 
 

23 jan, 6 febr 

27 febr 

20 april 

Cursus maatschappelijke 

Vorming en Educatie 

Bijbehorende Excursie  

 

Kring Zuidoost 

Di 9 maart Dagen voor alleengaanden 

 

ZijActief Limburg 

 

Di 4 april Filmmiddag/avond Foroxity  

 

ZijActief Limburg 

Do 11 mei Excursie Lemiers en Vaals Kring Zuidoost 

 

Zo 11 juni Samen Op Stap Op Zondag 

 

ZijActief Limburg 

 

Di 20 juni 

 

Ledendag ZijActief Limburg 

Zo 10 sept Samen Op Stap Op Zondag 

 

ZijActief Limburg 

 

Zo 8 okt Familiedag ZijActief Limburg 

   

Do 9 nov Algemene Leden Vergadering ZijActief Limburg 

   



 
 

Contributie 

De contributie voor 2023 bedraagt € 33 per jaar. Dit bedrag dient vóór 1 
februari 2023 overgemaakt te worden op rekeningnummer: 
NL16RABO0148303358 t.n.v. ZijActief Spaubeek onder vermelding van je 
naam en eventuele meisjesnaam. 

Van de jaarlijkse contributie moet ZijActief Spaubeek € 15,43 p.p. afdragen 
aan ZijActief Limburg.  

Als je financiële zorgen hebt maar toch graag wilt deelnemen, neem dan 
contact op met onze penningmeester Karin van Westerhoven. We kunnen 
dan discreet samen kijken naar een voor jou passende oplossing. 

Introducees 

Wil je eens iemand meenemen om de sfeer te komen proeven, kijken hoe 

het er bij ons aan toegaat en luisteren naar wat wij te zeggen hebben? Dat 

kan, maar neem wel van tevoren even contact op met een van de 

bestuursleden. Bij veel activiteiten zijn introducees welkom maar een aantal 

avonden is alleen toegankelijk voor leden. Introducees betalen een kleine 

vergoeding voor hun deelname.  

Privacy 
De persoonsgegevens worden in een, met een wachtwoord beveiligde, 

digitale ledenadministratie opgeslagen die alleen toegankelijk is voor 

bestuursleden van onze afdeling en medewerkers van ZijActief Limburg (ten 

behoeve van het vaststellen van de jaarlijkse provinciale contributie) 

Alle personen die je persoonsgegevens kunnen inzien hebben een 

geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

Wil je het volledige privacy beleid lezen, neem dan contact op met onze 

secretaris Lisanne Jaspers. 

 



 
 

 

Facebook 

ZijActief Spaubeek heeft ook een eigen pagina op Facebook. Zit je zelf ook 

op Facebook, volg ons dan! We plaatsen regelmatig informatie en foto’s van 

onze activiteiten waardoor je een goede indruk krijgt van onze vereniging. 

 

Website     www.zijactieflimburg.nl/afdeling/spaubeek 
ZijActief Spaubeek heeft een eigen pagina op de nieuwe website van 

ZijActief Limburg. Hier vind je informatie en foto’s van afgelopen activiteiten 

maar ook de agenda voor de komende activiteiten. Dus ben je de 

nieuwsbrief kwijt dan kun je hier altijd nog dezelfde informatie vinden, zoals 

datum en aanvangstijdstip. 

We proberen de site up to date te houden, dus kijk er eens regelmatig naar. 

 

Wij hopen van harte, dat wij ook dit jaar ‘n fijn programma voor jullie hebben 

kunnen samenstellen, met voor elk wat wils. We proberen zo inventief 

mogelijk om te gaan met de middelen die we hebben. Bij alle activiteiten 

geldt, wat ons betreft, dat de ontspanning, gezelligheid en saamhorigheid 

voorop staan.  

 

 

Graag tot ziens bij onze activiteiten in 2023 
 

                      
  

 


