
 

 

Viering Internationale Vrouwendag 8 maart 2019  

Vrouwenrechten Wereldwijd   

 

Multicultureel Bommelerwaard viert voor de 25e keer Internationale Vrouwendag 
 
Wereldwijd wordt deze dag al meer dan honderd jaar gevierd. Op  8 maart staan vrouwenrechten 
wereldwijd centraal, zoals gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen, keuzevrijheid en 
veiligheid. Zowel in Nederland als elders in de wereld blijkt de inzet voor een betere positie voor 
vrouwen nog steeds noodzakelijk. Stichting Kompas Bommelerwaard organiseert op 8 maart 2019  
voor de 25e keer Internationale Vrouwendag. Dit jaar staat in het teken van ondernemende en krachtige 
vrouwen in de Bommelerwaard en wereldwijd. Met een inspirerend, uitnodigend en divers programma 
waar vrouwen elkaar ontmoeten, inspireren, van elkaar leren, plannen maken en krachten bundelen.  
 
PROGRAMMA vrijdag 8 maart vanaf 12.30 in de Poorterij te Zaltbommel 

12.30 Inloop en ontvangst in de foyer met muzikale omlijsting  

13.00  Opening met een kleurrijk welkom in de theaterzaal door dagvoorzitter Heleen van der Heide 

Vrouwenrechten Wereldwijd en in de Bommelerwaard: De kracht van ondernemende vrouwen!    

M.m.v. Latifa Cherrabi en een Panel met inspirerende en ondernemende vrouwen. 

14.00   Opening van het Wereldplein in de foyer: een bruisend plein met activiteiten, terrasjes, muziek 

en pitches. Een plein voor ontmoeting, inspiratie, van elkaar leren, plannen maken, netwerken.   

* Met heerlijke hapjes uit alle windsteken bij de kramen van de Wereldkeuken 

* Met keuzes voor Workshops: Benut de wijsheid van Uw ‘Tribe’; Ondernemen, hoe doe je dat?;   

   Dans je mee met Zumba, Salsa en Afrikaanse stijlen?  

16.00   WOMEN IN L0VE, een verrassend theater met vier vrouwen over identiteit, zichzelf durven  

zijn en aanpassing. Ze gaan de confrontatie aan met opgelegde identiteit en eigen identiteit.  

17.00   Afsluiting van het middagprogramma. 

 
Voor wie: Vrouwen en meisjes vanaf 14 jaar zijn van harte welkom. 
Plaats:          Poorterij,  Nieuwstraat 2, 5301 Zaltbommel. Tel. 0418 726 810 
Entree:         2 euro – meer mag ook 
Kinderen:    Mogelijkheid van kinderopvang i.s.m. BSO Kunst & Kids. Kosten 2 euro per kind 
 
Vanaf 18.00 is het programma voor vrouwen en mannen 
 
18.15 Samen eten, voor wie wil: welkom! In de Brasserie/Poorterij (op eigen kosten) Vooraf opgeven  
 
20.00  We vieren Internationale Vrouwendag samen met: het Vrouwenkoor CANTADOR en  
             de West Afrikaanse groep YAMA YAMA (eenheid is kracht) met een prachtig muziek- zang-  
             en dansprogramma. Kosten: 13 euro. 
 
Vragen en informatie: 
Ans Klein Geltink tel. 06-11252724, ans.kleingeltink@kompasbommelerwaard.nl 
Joke Verkuijlen: tel. 06-44614237, kompasjokeverkuijlen@upcmail.nl 
 

Organisatie: Werkgroep 8 maart 2018 - Stichting Kompas Bommelerwaard, Vrouwengroep Grenzeloos, 
Stichting Vluchtelingenwerk en vrouwen op persoonlijke titel. I.s.m. de Poorterij. 

 

  www.kompasbommelerwaard.nl 
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