
ACTIVITEITEN INTERNATIONALE VROUWENDAG LIMBURG 2008 
 

8 Maart Internationale Vrouwendag  
 
Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrouwenbeweging, jaarlijks 
op 8 maart.  
Sinds 1978 wordt deze dag in Nederland door veel vrouwengroepen 
gezamenlijk gevierd. In 2007 in meer dan 95 gemeenten! 
De bedoeling van Vrouwendag is om opnieuw de gemeenschappelijke 
strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen. 
Voor informatie over landelijke, provinciale en lokale activiteiten 
www.vrouwendag.nl  
 
De activiteiten in Limburg 
 
Born, werkgroep Internationale Vrouwendag 
Vrijdag 7 maart wordt Internationale Vrouwendag gevierd in het nieuwe gemeenschapshuis 
van Born, Prins Bisdomstraat 5. Het middagprogramma, van 14.00 uur tot 16.30 
wordt verzorgd door Francine Derks met een workshop “Vertrouw op je 
innerlijke kracht”.  
In het avondprogramma, van 19.30 uur tot 22.30 uur, is er de lezing van Joke 
Zuidema met als titel “Eva, de ultieme zondebok.” Eva is in de traditie tot 
ultieme zondares gemaakt. Maar wie is Eva nu eigenlijk? Een hulpje voor de 
man? Een verleidster? Haar naam betekent “leven”. En dat geeft een heel 
andere invalshoek voor een beeld van deze oervrouw, onze voormoeder.  
Na de pauze is er een optreden van Mieke met “Muziek die bij u past” 
De entree bedraagt € 3, - voor de middag of de avond. Komt u èn ’s 
middags èn ’s avonds dan betaalt u slechts € 5, -.  
Voor meer informatie: Ine Rieteco, tel. 046-485 80 97 of Janny van der Laan-
Jongsma, tel. 046-485 11 18 
 
Heerlen, ad hoc werkgroep Internationale Vrouwendag  
Op 8 maart vanaf 15.00 uur speelt de film “4 maanden, 3 weken en 2 dagen” 
in het filmhuis en wordt er na einde geborreld in restaurant Glaspaleis. 
Vervolgens kunnen de deelnemers genieten van een Italiaans buffet in 
restaurant Glaspaleis.  



Kosten: € 4, - voor leden van het filmhuis en € 6, - voor niet-leden. Het buffet 
kost=e € 17,50 exclusief drank. 
Voor informatie en deelname Jikky Dincelek, jdincelek@home.nl  
 

Heerlen, stichting Time-Out 
Op- 8 maart organiseert stichting Wilskracht om 11.00 uur een tocht vanaf het 
station Heerlen naar het Glaspaleis in Heerlen met als leidend thema 
“Vrouwen, Geweld, armoede en onderdrukking.” 
Voor meer informatie Marietje Lemmens, marietjelemmens@gmail.com  
 
Landgraaf, werkgroep 8 maart viering 
Op 8 maart vanaf 19.30 vindt de jaarlijkse viering plaats in cafézalencentrum 
de Brandpoort in Landgraaf met de lezing “Armoede breed getrokken” door 
wethouder Kamps-Laeven en vindt vervolgens de uitreiking van de speld 
Landgraafse Vrouw van het jaar 2008 plaats en een optreden van 
zang/cabaretgroep Delicieus. 
Voor meer informatie Marlies Esser tel. 045-5322998 
 
Maastricht, stichting 8 maart 
In de week voorafgaand aan 8 maart organiseren verschillende instanties en 
organisaties vrouwenactiviteiten: 
Expositie van drie Zuid Amerikaanse kunstenaressen in Atelier Mondiale; het 
scholenproject “Be your true colour” verzorgd door het Mondiaal Centrum; 
de lezing “aanvullende behandelingen diëten bij kanker” door Resie Moonen 
in het Toon Hermans Huis; diverse workshops door het MVR Kenniscentrum; de 
documentaire “een os voor een baby” in Lumiere; De “International Women’s 
Dinner” voor studenten, tafelstraat13@ssc.unimaas.nl ; Discussieavond over 
My Body, schoonheidsidealen en de maakbare mens www.tafelstraat13.nl ; 
het Multicultureel vrouwenfeest in ’t Vrouweveld en de lezing over de positie 
van de Chinese vrouw van verleden tot heden, georganiseerd door de 
Chinese Vrouwenvereniging Nga Yin. 
Op zaterdag 8 maart is er van 10.00 uur tot 15.00 uur een feestelijk 
programma in Centre Ceramique met lezingen, dans, muziek 
verwenmassages en performances. 
Voor informatie 8maart@gmail.com  
 
Leveroy, stichting Venezuela werkgroep 
“Vrouwenrecht/onrecht” is het thema van Internationale Vrouwendag 2008 in 
Leveroy. Met medewerking van An Cuypers met een gedicht en met een 
inleiding op het thema door Marion Braad van ATD Vierde Wereld en een 
alternatieve modeshow. Vervolgens wordt de speld “Vrouw van het jaar 



2008” uitgereikt. De middag wordt afgesloten met de zanggroep Soetse. De 
middag vindt plaats op 8 maart vanaf 13.00 uur; entree is € 5, -  
Voor meer informatie stichting Venezuela werkgroep tel 0495-631555 
 
Meerssen, Vrouwenbond Rothem en Emancipatieplatform Meerssen 
Op 8 maart van 12.30 uur tot 16.00 uur vindt Internationale Vrouwendag 
plaats in gemeenschapshuis De Koel. 
Gastsprekers zijn Tony Jacob en Gertie Schroen met een optreden van 
dansgroep Bayanihan en er wordt een tombola gehouden. Toegang is gratis. 
De organisatie is volgens een roulatiesysteem dit jaar in handen van Annemie 
Timmers, voorzitter Vrouwenbond Rothem, tel. 043-3644732 en Marja Koster 
van de Emancipatieraad Meerssen 043-3641687.  
 
Roermond, Roermondse Vrouwenraad en Limburgse VrouwenRaad 
Op 8 maart van 9.45 uur tot 17.30 staat Internationale Vrouwendag in het 
teken van “Grenzeloos”. In het ochtendprogramma organiseert de Limburgse 
VrouwenRaad het congres “Stap over grenzen, dus meer Vrouwen aan de 
Top!!!” 
Dat er in Nederland veel te weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven te 
vinden zijn, daar zijn we het allemaal over eens.  
Dat ligt níet aan gebrek aan vrouwelijk talent of hoogopgeleide vrouwen. En 
het is wél slecht voor de economie en voor de samenleving. Met 
medewerking van Hester Macrander, dagvoorzitter, Monique Quint, 
voorheen burgemeester van Vaals, Tiny Rieken, directeur werving en 
selectiebureau Rieken en Oomen en Bertha Verhoeven, voormalig voorzitter 
van de Europese Metaalunie en huidig voorzitter van de KVK in Limburg. 
Vervolgens vindt er een lunchbuffet plaats in samenwerking met de 
Roermondse Vrouwenraad. Het middagprogramma heeft als thema 
“Topvrouwen in het maatschappelijk middenveld” met medewerking van 
Rohlee de Guzman van het COS. Ook zal voor de 11e keer de Mathilde 
Haanspeld uitgereikt worden aan Monique Wolters voor haar 
ontwikkelingswerk in West Afrika. De organisatie van de middag is in handen 
van de Roermondse Vrouwenraad. 
Voor meer informatie en/of aanmelding LVR 0475-332491 
lvr@limburgsevrouwenraad.nl  
 
Schinnen, de werkgroep Vrouwendag van de stichting Vrouwenraad 
Schinnen 
Met het thema “met hart en ziel Vrouw-zijn….!?” vindt voor de 18e keer de 
viering van de Internationale Vrouwendag plaats in Gasterie Noeber 
Beemden in Schinnen. Het middagprogramma wordt ingevuld met de lezing 
“Moeder en dochters doorheen de generaties” door Irene Godderij, 
theoloog en therapeut. Aansluitend wordt er in de Gasterie gezamenlijk 



gegeten. Het avondprogramma start om 20.00 uur met het toneelstuk 
“Wiezoa femilie? ” door Buchtens Wauwel Theater Blitz. 
Entree middagprogramma € 3, - avondprogramma € 3, - en de gezamenlijke 
maaltijd bedraagt € 15, -.  
Voor informatie en opgave Elise Welzen, tel. 046-4432857 
 
Venray, moedercentrum EVA 
Internationale Vrouwendag vindt dit jaar plaats op 8 maart van 13.00 tot 
16.30 uur in de foyer van de schouwburg in Venray met buikdansen, latin 
dance, de koren Tomorrow people en de Bandelieren, met zang van 
Henriette en Marij en Mantra zingen en muziek van Hakuna Matata. Centrale 
thema is “Kracht door zang en dans”. Anne Christien Liebrand zal de middag 
aan elkaar spreken. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie moedercentrum 0478-513005 
 


