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Afd. Genhout-Beek 
 
 

Jaarprogramma 2020 
 

 

 

 

 

 
september 2020: 

WELKOM AAN ALLE NIEUWE BEWONERS VAN GENHOUT! 
Wij als ZijActief afd. Genhout bieden alle nieuwe leden een korting van € 2,50 op de 

jaarcontributie: dit betekent een contributie van € 25,00 voor het eerste jaar lidmaatschap. 
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Beste leden en bestuursleden, 
 
Alweer een jaar voorbij, een jaar waarin we weer een aantal mooie activiteiten met mekaar hebben 
ondernomen.  
Maar ook een jaar, waarin onduidelijkheid kwam over het voortbestaan van onze thuislocatie, het 
Trefpunt. Het is zo belangrijk dat wij in Genhout ons verenigingsleven blijven koesteren en dat we 
kunnen blijven rekenen op onze leden en onze vrijwilligers, die onze vereniging een warm hart 
toedragen.  
Daarom ben ik blij jullie mede te delen dat wij voor komend jaar een jaarprogramma hebben 
kunnen maken, met activiteiten in ons dorp alsook daarbuiten. 
Ik wil iedereen bedanken die het afgelopen jaar, op welke manier dan ook, een steentje heeft 
bijgedragen aan ons ZijActief afdeling Genhout.  
Ik wil jullie vragen om het komend jaar weer net zo actief, het zij actiever, deel te nemen aan onze 
vereniging. Want zonder jullie zijn wij niet ZijActief. 
Ik hoop dat de activiteiten, die we georganiseerd hebben voor 2020 jullie aanspreken en dat we 
jullie vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten. Het blijft mensenwerk, het loopt zoals het loopt 
maar laten we blijven uitstralen dat wij trots zijn op ZijActief afdeling Genhout. 
 
Vriendelijke groet, 
Suzanne Tijssen 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wij wensen je voor 

het nieuwe jaar 

gezondheid, plezier en veel geluk 

dan kan 2020 niet meer stuk! 
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Bestuur 
Bestuursleden ZijActief afd. Genhout 
Suzanne Tijssen   tel. 046-4377297 / 06-13177264 
voorzitter     smgtijssen@gmail.com 
Monique Meijers   tel. 046-4751307 / 06-15092610 
secretaris    moniquemeijers@ziggo.nl 
Ingrid Peukens   tel. 046-4371673 / 06-30606418 
penningmeester   l.peukens@home.nl 
Esther van den Maagdenberg tel. 06-10997920 
bestuurslid    pedicureesther@gmail.com 
Paula Canton    tel. 06-20558759 
bestuurslid    paulacanton@ziggo.nl 
 
NL21RABO0104922540 Rabobank Beek  
t.n.v. ZijActief afd. Genhout 
Emailadres: zijactiefgenhout@hotmail.nl 
 
Leden die interesse hebben toe te treden tot het bestuur of tot een werkgroep, zijn van harte 
welkom. Aanmelden kan bij één van de bestuursleden of via zijactiefgenhout@hotmail.nl. 
 
Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van onze afdeling bedraagt € 27,50 en loopt van januari tot en met december. 
Een lidmaatschap per juli bedraagt € 13,75.  
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, vóór 1 december. 
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd terecht bij één van de bestuursleden. 
 
Info           
Doorgaans zijn de activiteiten van ZijActief op woensdag in Gasterie Genhout Treft., aanvangstijd 
is 19.30 uur. Indien wordt afgeweken van de woensdag, staat het vermeld in het programma. 
 
Deelname aan activiteiten 
Bij alle activiteiten, waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd, geldt:  
aanmelden is betalen. 
Met een gevarieerd programma proberen wij het interessant te maken voor alle leeftijdsgroepen. 
Dus niemand is te jong of te oud! 
Geïnteresseerde niet-leden nodigen wij van harte uit om deel te nemen aan een activiteit: neem 
hiervoor contact op met één van de bestuursleden. 
 
Lief en leed 
Willen jullie bij langdurige ziekte, ziekenhuisopname, jubileum, geboorte of een andere 
gebeurtenis, een berichtje doorgeven aan Monique Meijers of aan een ander bestuurslid. Er zal 
door de werkgroep Huisbezoeken, indien op prijs gesteld, op gepaste wijze worden gereageerd  
op ‘lief & leed’. 
 
Verhuizing 
Bij verhuizing graag alle van toepassing zijnde wijzigingen (adres, email, telefoon) doorgeven aan 
het secretariaat. 
 
Website 
Op de website van ZijActief Limburg www.zijactieflimburg.nl treft u ook onze eigen website aan!  
Zie “Ga meteen naar jouw afdeling!”. Bij “Selecteer deze hieronder:” kunt u in de lijst kiezen voor 
onze afdeling. Hier treft u informatie aan over ons vrouwennetwerk, het activiteitenprogramma, 
nieuwtjes en foto’s. 
 
 
 
 
 
 

mailto:smgtijssen@gmail.com
mailto:moniquemeijers@ziggo.nl
mailto:l.peukens@home.nl
mailto:pedicureesther@gmail.com
mailto:paulacanton@ziggo.nl
mailto:zijactiefgenhout@hotmail.nl
mailto:zijactiefgenhout@hotmail.nl


4 

 

Jaarprogramma 2020 
 
15.01.2020 Algemene ledenvergadering met bestuursverkiezingen en muzikaal optreden door  
    duo Op ós! 
  
27.01.2020 Cursus Maatschappelijke vorming door ZA Limburg, lezing te Meerssen 
     
10.02.2020 Cursus Maatschappelijke vorming door ZA Limburg, lezing te Meerssen 
 
12.02.2020 Lezing: Gevolgen van kanker zijn niet altijd zichtbaar, locatie Fysiotherapie  
    Eurelings, D’n Dippo te Schimmert 
 
Van (ex)kankerpatiënten ervaart ruim 85% klachten. Deze klachten zijn niet altijd zichtbaar voor de 
buitenwereld. Een veel voorkomende klacht is vermoeidheid, maar ook pijn, lymfoedeem, spierzwakte, 
conditieverlies, stug littekenweefsel, onzekerheid, angst en verdriet komen veel voor. Behandeling door een 
gespecialiseerde oncologiefysiotherapeut kan klachten verminderen.  
U krijgt meer informatie over de klachten tijdens of na kanker, komt meer te weten over de mogelijkheden 
van oncologie-fysiotherapie en een patiënte deelt haar persoonlijke verhaal met de aanwezigen.  
Verzamelen om 19.30 uur in Gezondheidscentrum d’n Dippo, Klein Haasdal 4. Om 20.00 uur start de 
informatiebijeenkomst. Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd.  

     
02.03.2020 Cursus Maatschappelijke vorming door ZA Limburg, lezing te Meerssen 
     
08.03.2020 Internationale Wereldvrouwendag 
     
10.03.2020 Dagen voor Alleengaanden met thema ‘Actieve vrouwen’ te Klimmen door ZA  
    Limburg 
   
16.03.2020 VJK-vergadering ZuidOost Klimmen voor Bestuur met programma-uitwisseling   
 
17.03.2020 Filmavond ZA Limburg  
 
18.03.2020 Workshop Vilten 
 
Vilten is een van de oudste textieltechnieken en dateert van ca. 500 voor Chr. 
Je maakt je eigen vilt op de volgende manieren: 
D.m.v. wrijving van wol, warm water en olijfzeep maak je je eigen vilt. Je kunt daarbij extra materialen 
gebruiken zoals b.v. zijde, garens, wensleydale-krullen. 
De kleuren die je kiest zorgen ervoor dat je je eigen unieke vilt maakt! Je kun je eigen creativiteit met wol ten 
volle ontplooien! De kleuren, de vorm…. ’t Doet iets met je. 
Droogvilten/wikkelen is een techniek waarbij je wol prikt m.b.v. een viltnaald (met weerhaakjes, waardoor de 
wol zich hecht). Hier komt geen water aan te pas. 
  
Deze workshop wordt begeleid door Marianne Kessels. De vilt wordt beschikbaar gesteld! We maken 
bloemetjes op stelen.  
Er kunnen max. 13 dames deelnemen. Bij voldoende belangstelling kan er nog een extra avond ingepland 
worden. Eigen bijdrage is € 11,50 per persoon en VOL = VOL. 

 
26.03.2020 Cursus Maatschappelijke vorming door Kring ZuidOos, excursie naar  
    Bevrijdingsmuseum Groesbeek (museumbezoek en battlefieldtour)  
 
04.04.2020 Limburgse Vrouwendag door samenwerkende vrouwenorganisaties o.a. ZA Limburg 
    
04/05.04.’20  Toneeluitvoering Ons Genoegen  
    
15.04.2020 Memoires: ritueel bij afscheid door Petra Stevens 
 
Petra vertelt hoe ze aan een mooie betekenisvolle afscheidsdienst invulling geeft waardoor men achteraf op 
een fijne en warme manier aan een afscheid kan terugdenken. 
 

20.04.2020 Kringcontactavond door ZA afd. Moorveld 
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03.05.2020 SOSOZ te Sittard door ZA Limburg  
 
13.05.2020 Conference “Zoete koek” door Jos Thomasse 
 
Zoete Koek na Vorst aan Tafel 
Via de toneelschool belandde Jos Thomasse in de journalistiek. In dat werk kwam hij met grote regelmaat 
amusante feiten en anekdotes tegen over eten, het ontstaan van eetgewoonten en gerechten, gebruiken 
door de eeuwen heen. Wetenswaardigheden die je in geschiedenislessen niet leert, maar die nu juist een 
leuke kijk op ons verleden kunnen geven. Ze werden verzameld en op een goede dag werd alles wat 
betrekking had op eten en koningshuizen bewerkt voor het toneel in het programma ‘Vorst aan Tafel’.  
Na afloop van de voorstelling volgde steevast de vraag: heeft u nog een programma? Zo ontstond Zoete 
Koek, een programma over taal, spreekwoorden en gezegden. "Zoete Koek" lijkt te starten als een lezing 
maar blijkt een hilarische conference, waarin het publiek een belangrijke rol speelt: een solo-cabaret-
programma dat garant staat voor een avond of middag onbekommerd plezier. Beschaafd, het zou niet 
anders kunnen, onze taal moet je respecteren. Voor onverwachte ontwikkelingen, want spreekwoorden en 
gezegden hebben soms een verrassende herkomst maar leiden evengoed tot komische misverstanden.  
 

14.05.2020 Excursie met Bezinningsmoment – middagbijeenkomst  
    Klooster Kollenberg te Sittard door Kring ZuidOost 
     
15.06.2020 Kringactiviteit ivm 90-jarig jubileum ZA Limburg  
    bezoek aan Mondo Verde 
 
17.06.2020  Walking Football + frietkar op GSV-terrein 
 
Walking Football wordt in een wandeltempo op een kwart voetbalveld gespeeld. Walking Football houdt in dat er tijdens 
een partijtje niet gerend wordt. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. 
 

09.09.2020  Zomeractiviteit: Sjpekkas kienen en gezamenlijk eten. Start 18.00 uur. 
     
01.10.2020 Gezamenlijk Besturenoverleg Zuid voor bestuursleden.  
   
07.10.2019  Lezing over verkeer door een ervaren rijschoolinstructeur. 
 
Een ervaren rijschoolinstructeur vertelt over de huidige verkeersregels, de veiligheid in ons verkeer, wat is er 
veranderd? 
    
21.10.2020 Herfstwandeling     
 
12.11.2020 ALV Roermond door ZA Limburg – jubileumjaar 
     
18.11.2020 Ladies Night met marktkraampjes  
 
Met meer aandacht voor deelname van niet-leden i.v.m. het jubileumjaar van ZA Limburg omdat ZA Limburg de maand 
september in het teken stelt van de “maand van de actieve vrouw”. Wij ZijActief afd. Genhout besteden hier aandacht 
aan in de maand november! 

  
16.12.2020 Kerstactiviteit 


