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Afd. Genhout-Beek 
 
 

Jaarprogramma 2022 
 

 

 

 

 

 
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, 
 
Een nieuw jaar… met hopelijk veel en meer mogelijkheden om elkaar te zien en te spreken.  
Een nieuw jaar waarin we gezond mogen zijn (en blijven) en ons veilig voelen om samen 
activiteiten op te pakken. 
 
Het was best raar om het jaarprogramma voor 2022 te maken, niet wetende wat wel en niet mag. 
Daarom hebben we, als gevolg van de beperkende maatregelen, besloten om te starten in februari 
2022. Het is inmiddels duidelijk dat in januari niets mogelijk is en het niet veilig is om elkaar weer te 
zien… helaas. 
 
Ik wil iedereen bedanken, omdat iedereen trouw is gebleven aan ZijActief. De positieve reacties op 
onze acties deden ons goed, want een vereniging besturen in deze tijd, is niet gemakkelijk. We 
moesten niet-populaire beslissingen nemen. Maar weet… we deden het uit veiligheid voor ons 
allemaal. 
 
Ik hoop jullie dit jaar weer bij alle activiteiten te mogen begroeten.  
Laten we er samen een actief 2022 van maken.  
 
Vriendelijke groet, 
Suzanne Tijssen 
Voorzitter 
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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. 
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Jaarprogramma 2022 

  
14 februari / ma. Cursus Maatschappelijke Vorming & Educatie 2022, thema  
     De Toekomst door Kring Zuid-Oost 
    data cursus: ma. 14 februari, ma. 21 februari en ma. 14 maart,  
     14.00 tot 16.00 uur, locatie Gemeenschapshuis De Stip in Meerssen.  
     data excursie: 7 of 14 april.  
     Meer informatie volgt te zijner tijd. 
. 
16 februari  Feestelijke opening van seizoen 2022 ZijActief Genhout 
     Lekker samen eten met muzikale omlijsting én huldiging jubilarissen 
 
12 maart   4VO Limburgse Vrouwendag door ZijActief Limburg  
 
16 maart  Interactieve lezing van ‘Limburg Hoort Zo’ 

Cas Wolters (bekend van Heel Holland Bakt) neemt ons mee in de  
   wereld van doven en slechthorenden en uiteraard laat hij ons proeven  
   van zijn baktalenten. 
 

22 maart / di.  Filmmiddagen en -avonden door ZijActief Limburg  
 
13 april   Memoires: ritueel bij afscheid door Petra Stevens 
     Een lezing waarin we worden meegenomen over de essentie van een  
     betekenisvolle afscheidsdienst, waardoor men achteraf op een fijne en  
    warme manier aan een dierbare kan terugdenken. 
 
25 april / ma.  Kringcontactavond in Moorveld, organisatie afd. Moorveld 
     Voor Bestuur, meer informatie volgt te zijner tijd. // afgemeld  
 
04 mei / 06.04 VJK vergadering voor Bestuur, locatie zaal Keulen te Klimmen 
  
11 mei   Sjpekkaskienen 
     Een gezellige avond met vele rondes ‘kien’!  
     Leden nemen zelf een prijsje mee van € 4,00. Kaartverkoop     
       kienkaarten bij binnenkomst 
 
12 mei / do.   Excursie met bezinningsmoment door Kring Zuid-Oost 
      Gekozen is voor een excursie naar Pater Karel in Munstergeleen met  
      na afloop koffie etc. bij Brasserie Abshoven te Munstergeleen.  
     Meer informatie volgt te zijner tijd. 
 
2 juni 2022 / do.  Actieve middag te Klimmen door Kring Zuid-Oost 
     Ontvangst in Zalencentrum Keulen van waaruit een aantal  
     wandelingen (kleine en grote) wordt uitgezet, die voor iedereen goed  
     begaanbaar zijn.  
     Meer informatie volgt te zijner tijd.  
 
15 jun   Kabouterwandeling en zomervakantie inluiden 
   Burgerinitiatief Genhout heeft een prachtige kabouterwandeling  
     uitgezet. Deze willen wij toch zeker samen wandelen?  
     Daarna luiden we samen de zomervakantie in, onder het genot van  
     een hapje en drankje. 
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21 juni / di.  Ledendag door ZijActief Limburg 
 
7 september  Nazomeractiviteit 
    We laten ons lekker verwennen met een BBQ en muziek, gewoon  
     een avond om gezellig te kletsen en elkaar onze zomerverhalen te  
     vertellen. 
 
21 september NJK vergadering voor bestuur, locatie zaal Keulen te Klimmen  
 
12 oktober  Interactieve lezing door rijinstructeur 
    Wat is het druk op de weg… belangrijk om verkeersveiligheid te  
    bespreken. Een ervaren rijinstructeur vertelt ons hoe het zit met  
     het verkeer, de drukte en verkeersveiligheid. 
 
26 oktober  Herfstwandeling 
    Een heerlijke wandeling, een lekker kopje koffie en een stuk vlaai.  
 
23 november Ladies Night 
    Lekker shoppen in ons eigen Genhout.. laat je verrassen door het  
    aanbod. 
 
14 december Kerstactiviteit 

Samen een gezellige kerstavond met eten en drinken. 
 
 
 


