
 

 

Dagen voor Alleengaanden 

Vrouwen bouwen 
aan de 
samenleving 
 
Met veel plezier nodigen we jullie uit voor de 

Dagen voor Alleengaanden. 

In 2020 bestond ZijActief Limburg 90 jaar. Ter ere 

daarvan was er een mooie feestelijke dag 

georganiseerd voor jullie. De deelneemsters in 

Klimmen kunnen dat beamen. 

En nu, in oktober 2021, hopen we deze dag 

alsnog te vieren in heel Limburg. 

 

Vrouwen bouwen aan de samenleving is het 

thema van deze dag. Want bouwen aan de 

samenleving deden we vroeger, deden we in 

coronatijd en doen we nu. Vrouwen gaan niet bij 

de pakken neerzitten, maar staan open voor 

verandering en vernieuwing. En is er een periode 

waarin alles tegenzit en niet gaat zoals ze gewend 

zijn, dan zetten ze hun talenten in om er een zo 

positief mogelijke draai aan te geven. En om er 

op de best mogelijke manier doorheen te komen. 

 

Dat laten ook de sprekers van vandaag zien. Het 

is de vrouw die een belangrijke rol had in het 

bouwen aan haar gezin en daarmee de 

samenleving. Zo was er voor haar ook een 

belangrijke taak weggelegd rondom de slacht. 

Dat was iedere keer weer een klus waar veel werk, 

vakmanschap en inzicht kwam kijken. En het zijn 

(meestal) de vrouwen van nu die een 

zorgboerderij runnen. Die vaak weer de 

werkzaamheden doen, zoals ze vroeger veel 

gedaan werden. Op deze manier vinden mensen 

met een hulp- of zorgvraag een passende 

dagbesteding.  

 

Wij zijn blij dat we jullie weer mogen ontmoeten! 

 

 
 
Programma 
  9.30 Inloop met koffie/thee/vlaai 

10.00 Welkom 

10.10 Meditatieve viering  

11.00 Themakoffer Museum van de Vrouw 

(thema: oktober slachtmaand) 

12.15 Lunch 

13.15 Vervolg themakoffer 

14.15 Zorgboerderijen (in Klimmen komt een 

vervangende presentatie) 

14.40 Drankje en muziek  

15.45 Afsluiting 

 

Data & locaties 
NOORD – dinsdag 5 oktober 2021 

Zaal Roelanzia, Lovinckplein 2, Ysselsteyn 

0478 541 221 

 

MIDDEN – dinsdag 12 oktober 2021 

Zaal van Nieuwenhoven, Pastoor Maesplein 1, 

Nederweert-Eind  

0495 - 631 720 

 

ZUID – dinsdag 19 oktober 2021 

Zaal Keulen, Schoolstraat 3, Klimmen 

045 405 1241 

 

Kosten 
Leden: € 20,-    Niet-leden: € 25,- 

 

Aanmelden   
Meld je vóór 26 september 2021 aan via 

zijactief@zijactieflimburg.nl o.v.v. DVA, locatie, namen 

en afdeling. Maak de kosten over op bankrekening 

NL62 RABO 0144 1034 00 t.n.v. ZijActief Limburg 

o.v.v. Locatie DVA + namen van de deelnemers. 

 

Goed om te weten  
Vol = vol, dus meld je tijdig aan.  

Tijdens de DVA worden foto’s 

gemaakt voor publicatiedoeleinden.  
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