Stichting DAS Vrouwen
DAS Vrouwen heeft als doelstelling te zorgen voor een
volwaardige participatie van vrouwen in het DAS-gebied
(Deurne, Asten en Someren) aan het maatschappelijk leven.
Wij willen bijdragen aan het algemeen maatschappelijk welzijn
van vrouwen.
In het bestuur van DAS Vrouwen hebben vrouwen uit de drie
gemeenten zitting.
Samenstelling Stichting DAS Vrouwen:

organiseert voor de 2e keer op

Maandag 8 maart 2010 19.45 uur
Internationale Vrouwendagviering
Deurne-Asten-Someren

L. Derkx, voorzitter
L. Fransen, secretaris
H. van Someren, penningmeester
F. Bakker, werkgroep 8 maart
T. Heijligers, werkgroep 8 maart
M. Verkampen, werkgroep 8 maart
B. Joosen, werkgroep politiek
J. Swinkels, werkgroep politiek
A. Urlings, werkgroep politiek
E. Groot Nibbelink, PR/website
S. Bouwmans, ondersteuning Onis Welzijn
Wij zijn altijd blij met vrouwen die zich aanmelden om zitting te
nemen in één van de werkgroepen!
Contact: info@dasvrouwen.nl
Onze website: www.dasvrouwen.nl
Voorverkoop kaarten: via info@dasvrouwen.nl
De kaarten in de voorverkoop kosten € 5,00 en zijn inclusief 1
consumptie en een gratis goody bag!
Kaarten aan de zaal € 6,50 inclusief 1 consumptie, gratis goody
bag alleen zolang de voorraad strekt

Cultuurcentrum Martien van Doorne
Martinetplein 1, 5751 KM Deurne
Zaal open vanaf 19.00 uur
Voorverkoop: € 5,00 Aan de zaal: € 6,50

Over Diane van Zwet

Programma

Diane van Zwet is vanaf haar 23e betrokken bij de plaatselijke politiek en
op dit moment hoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling bij
de gemeente Asten. Zij heeft nu al een boeiende carrière achter de rug,
variërend van de commerciële dienstverlening tot beleidswerk
(Deurne, 1998-2002,Heeze-Leende 2002-2004) een wethouderschap van 9
maanden in Heeze-Leende en het runnen van een eigen adviesbureau.
Wat haar politieke ervaring betreft: ze is 4 jaar commissielid geweest en
heeft 12 jaar achterban ervaring.
Sinds kort is zij voorzitter van de Raad van Bestuur van de welzijnsstichting
‘Paladijn’.

19.45 uur

Opening door de voorzitter
Lisette Derkx

19.50 uur

Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen
2010 door Diane van Zwet

“Uit mijn Deurnese tijd is de liefde voor de 8 maart viering ontstaan. Mijn
hele leven lang al heb ik gepromoot dat ook vrouwen een besturende/
leidinggevende baan kunnen combineren met een gezin. Ik heb een
warm hart voor vrouwen met lef en ben altijd op zoek naar het creëren
van kansen voor vrouwen."

Voorstellen van de nieuwe vrouwelijke
gemeenteraadsleden
Kort debat over enkele actuele stellingen o.l.v.
Diane van Zwet

Over Redondo Musicá:
Muziek maakt mensen los! Na een energieke warming-up worden samba
ritmen op percussie-instrumenten gespeeld, De ritmen worden
opgestapeld tot een swingend geheel. Het samenspelen is meer dan
alleen een leuke groepsactiviteit om te ontspannen. Deelnemers vormen
een muzikaal team en zetten een groot ritmisch spektakel neer. Ontdek
de kracht van samen muziek maken!

Alaor Soares
Na het conservatorium in São Paulo/Brazilië werkt Alaor
vele jaren als uitvoerend musicus. In 1991 verruilt hij
Brazilië voor Nederland en wordt uitgenodigd als
docent Braziliaanse Muziek aan het Rotterdams
Conservatorium. Met Redondo legt hij zich volledig toe
op het geven van workshops en trainingen in
teamverband. Alaor is regelmatig te zien als
drummer/percussionist op de Nederlandse podia en in theaters of
concertzalen. Met zijn slagwerkformatie Batucando treedt hij wekelijks op.
Zie ook www.redondo.nl

Pauze
21.15 uur

Redondo Musicá:
Swingende workshop onder leiding van Alaor
Soares

22.15 uur

Sluiting

22.30 uur

Optreden door Redondo Musicá in de foyer

