
 

Actieve 

vrouwen  

In 2018 vierde KVG Limburg haar 

eeuwfeest en in 2020 viert ZijActief 

Limburg haar 90-jarig jubileum. Een 

mooi moment om in te zoomen op 

het leven van vrouwen in 

verschillende periodes. Dat doen we 

via een gevarieerd programma, met 

volop gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. 

Het thema van de Dagen voor 

Alleengaanden is ‘Actieve vrouwen’. 

Onze verenigingen hebben veel 

actieve vrouwen als lid. Vrouwen die 

ondernemend zijn, van aanpakken 

weten en midden in het leven staan. 

Wat ons bindt, is dat we open staan 

voor verandering en vernieuwing. We 

gebruiken onze talenten. We stralen 

plezier uit en inspireren daarmee 

andere vrouwen!  

Agrarische geschiedenis in 

vogelvlucht 

De levens van vrouwen in de vorige 

eeuw zijn vastgelegd op de gevoelige 

plaat in de fototentoonstelling ‘Van, 

voor en door boerinnen’. Deze staat  

’s morgens op het programma.  

 

Hoe zetten vrouwen van nu 

hun krachten in? 

Na de lunch ervaren we hoe vrouwen 

van nú hun krachten inzetten. We 

horen hoe leuk het is om jonge 

kinderen op de boerderij uit te 

nodigen en ze te leren waar hun eten 

en drinken vandaan komt. Ook komen 

we meer te weten over 

zorgboerderijen waar mensen met 

een hulp- of zorgvraag een passende 

dagbesteding vinden.  

 

Volop sfeer! 

Met swingende meezingers, sfeervolle 

ballades en een lied met een 

herkenbare, maar ook ingrijpende 

Limburgse tekst sluiten we de dag af. 

 
Programma 

 
09.30 uur    Inloop met koffie, thee 

       en  vlaai 

……………………………………………………. 

10.00 uur    Welkom  

…………………………………………………….….. 

10.10 uur    Meditatieve viering 

…………………………………………………….….. 

11.00 uur    Fototentoonstelling 

       ‘Van, voor en door 

        boerinnen’ 

……………………………………………………..….. 

12.15 uur    Lunch 

……………………………………………………. 

13.30 uur    Boerderijeducatie 

…………………………………………………….……. 

14.00 uur    Zorgboerderijen 

…………………………………………………….……. 

14.30 uur    Pauze met drankje 

…………………………………………………….……. 

14.45 uur    Muzikale afsluiting 

…………………………………………………….. 

15.15 uur    Verrassing 

……………………………………………………..

15.45 uur    Einde  

…………………………………………………….. 

Data & 

locaties 
 
ZUID - Dinsdag 10 maart 2020   

Zaal Keulen 

Schoolstraat 3 

6343 CD Klimmen 

045 405 1241 

 

NOORD - Dinsdag 24 maart 2020 

Zaal Roelanzia 

Lovinckplein 2 

5813 CC Ysselsteyn 

0478 541 221 

 

MIDDEN - Dinsdag 31 maart 2020  

Zaal van Nieuwenhoven  

Pastoor Maesplein 1  

6034 TE Nederweert-Eind 

0495 631 720 

 

 
 

 



 

 

Aanmelding 
 
We zien je aanmelding graag vóór 

28 februari 2020 tegemoet.  

 

Doe dit door een e-mail te sturen 

naar het servicebureau van ZijActief 

Limburg: 

zijactief@zijactieflimburg.nl. 

Vermeld bij de aanmelding: DVA, 

locatie, namen en de naam van de 

vrouwenorganisatie en afdeling. Je 

aanmelding is pas definitief als je 

een e-mail hebt gestuurd en de 

betaling is voldaan.  Dit alles geldt 

zowel voor leden van Zijactief als 

voor leden van KVG. 

 

ZijActief Limburg   

Postbus 960 6040 AZ Roermond  

Telefoon: 0475 38 17 81  

E-mail: zijactief@zijactieflimburg.nl  

www.zijactieflimburg.nl 

Betaling 
 
De kosten voor deelname bedragen    

€ 18,- per persoon voor leden, niet-

leden betalen € 23,-.  

 

Overmaken naar rekeningnummer: 

NL62 RABO 0144 1034 00 t.n.v. 

ZijActief Limburg o.v.v. Locatie DVA + 

namen van de deelnemers. 
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