
1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Afd. Genhout-Beek 
 
 

Programma najaar 2021 
 

 

 

 

 

 
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 hele tijd voorbij… een tijd waarin het belangrijkste was… gezond zijn en 
gezond blijven. Beperkt door maatregelen, hebben we geprobeerd om op een andere 
manier met onze leden in contact te blijven. Wat hebben jullie dat gewaardeerd. Niemand 
heeft zijn lidmaatschap opgezegd en we hebben leuke reacties gekregen op de presentjes 
en de informatie, die we deelden. 
 
Nu is het tijd om elkaar weer te ontmoeten, we voelen ons veilig en we conformeren ons 
aan de maatregelen (als die er nog zijn in september).  
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 vanaf september activiteiten hebben 
gepland, weliswaar uit het jaarprogramma van 2020… maar toch. 
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 weer net zo actief, hetzij actiever, deel te nemen aan onze 
vereniging. Want zonder jullie zijn wij niet ZijActief. 
 
Vriendelijke groet, 
Suzanne Tijssen 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtpuntjes 
 
Soms zijn ze groot 
Soms zijn ze klein 
Je hoeft ze niet te zoeken 
Je kunt ze ook zijn 
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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    estheroetbaek@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 up to date 
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. 
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Programma najaar 2021 
 
08.09.2021   Walking Football + frietjes op GSV-terrein  18.00 uur 
    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.  
     Kledingadvies: sportieve kleding en gemakkelijke (sport)schoenen. Indien gewenst kunnen 
     we ons omkleden. 
 

27.09.2021  Najaarskringvergadering voor Bestuur, zaal Keulen te Klimmen  
   
06.10.2021   Troubadour Hans van Gorp    19.30 uur 
     Al meer dan 40 jaar een muzikaal genot. Hans verzorgt een luisterconcert met als thema  
     “Kent u deze nog….” Een mix van Engelstalige en Nederlandstalige Evergreens 

    
5,12,19 oktober Dagen voor Alleengaanden 
   Informatie volgt 
 
10.10.2021 Familiedag 

Rondwandeling met koffie en vlaai. Locatie diverse plaatsen, informatie volgt 
 
15.10.2021  4 VO Vrouw en Gezondheid 
     Limburgse Vrouwendag georganiseerd door ZijActief Limburg, FAM! Netwerk, SMKK 
     (Stichting Meer Kleur en Kwaliteit) en LKV (Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging  
     Locatie Roermond, verdere info volgt 
 

25.10.2021  Najaarskringvergadering voor Bestuur, zaal Keulen te Klimmen 
 
27.10.2021  Herfstwandeling incl. koffie en vlaai   ’s middags 
     Informatie volgt 
 

04.11.2021  ALV 
     Locatie Roermond, informatie volgt.  
 
17.11.2021   Sjpekkas kienen     19.30 uur 
     Ieder neemt 1 cadeautje mee t.w.v. 3 Euro.  
      Denk aan de fiches. De kienkaarten kosten Є 2,50 per stuk.  

 
15.12.2021  Kerstactiviteit bij Gasterie Genhout Treft  18.00 uur 


