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In 2010 vieren we het honderdjarig bestaan van de Internationale Vrouwendag.
Internationale Vrouwendag is sinds 1985 georganiseerd
door een 8 maart comité van vrouwen uit de IJmond.
De eerste viering was in slot Assumburg.
Sinds 1989 is het Vrouwenoverleg Heemskerk betrokken bij de vieringen,
die wisselend in Beverwijk en Heemskerk werden gehouden.
In 1994 en 1999 werd 8 maart uitbundig gevierd in slot Assumburg.
In 1999 was het thema: Eeuw In, Eeuw Uit.
Vanaf dat jaar was de organisatie in handen van het Vrouwenoverleg
Heemskerk meestal in samenwerking met buitenlandse vrouwen.
Het Vrouwenoverleg heeft besloten om dit jaar voor het laatst
de Internationale Vrouwendag te organiseren.
Voor deze slotviering op 8 maart 2010
maken we wederom gebruik van Assumburg.
De cirkel is daarmee rond.

1910-2010
100 jaar
Internationale Vrouwendag
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Hieronder een selectie uit de vele onderwerpen van de 26 vieringen
in Heemskerk/Beverwijk van 1985 t/m 2010.
Solidariteit onder vrouwen, herverdeling van betaald en onbetaald werk,
3 generaties vrouwen, vrouwenstrijd, vrouwen voor vrede,
alfabetisering van vrouwen, vrouwen in en uit de pers,
veiligheid wereldwijd, veilig inrichten woonomgeving,
discriminatie, racisme, multiculturele samenleving,
1990-maatregel en economische zelfstandigheid,
vrouw en werk, culturele achtergrond, educatie,
rol van mannen in het emancipatieproces,
millenniumdoelen, vrouwen en Islam,
positie vrouwen internationaal.
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Betekent deze laatste viering door het Vrouwenoverleg
dat wij van mening zijn dat de emancipatie is voltooid?
Nee, want er zijn nog steeds veel vrouwen op de wereld
die niet vrij zijn om hun eigen leven in te richten.
Daarom blijft solidariteit van alle vrouwen op hun eigen manier nodig.

DE KRACHT VAN
VROUWEN
Slot Assumburg
Heemskerk
8 maart 2010
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*Lezing door Drs.Marie Jeannette de Vries,
Antropologe en eigenares van het Godinnenmuseum in Uitgeest.

Van Moeder Aarde naar Vader Hemel

De gevolgen daarvan voor vrouwen.
Vanaf de vroegste tijden werd het goddelijke als vrouwelijk beschouwd.
Moeder Aarde vormde de spil van het bestaan. Hoe zijn we van dit
”Moederland” terecht gekomen in een ”Vaderland”?
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*Forum: Wat is bereikt?
Aan de hand van onderwerpen van 8 maart vieringen van 1985 tot 2010
in Heemskerk/Beverwijk geeft een forum van vrouwelijke politici commentaar
over wat is bereikt en waarvoor nog moet worden gestreden.
Gespreksleidster: Ria Smits.

1♀♀
*Tussen de programmaonderdelen kunnen organisaties
vanaf de Groene Zeepkist informatie verstrekken over hun activiteiten.
*Er is een tentoonstelling met quiz over:

PROGRAMMA
15.00 uur: Inloop
15.30 uur: Opening door Ien van den Heuvel
16.00-17.00 uur: Lezing
“Van Moeder Aarde naar Vader Hemel”
door Marie Jeannette de Vries.
Verschijning van godinnen van eigen bodem
17.00 uur: Tijd voor ontmoeting en Groene Zeepkist
18.00–19.00 uur: Gezamenlijke maaltijd
19.15 uur: Afrikaanse zanggroep KUZOLA
o.l.v. Toini Tune

Sterke Vrouwen.
*Foto’s en plakboeken doen het verleden herleven.
*Vanaf 17.00 uur is de bar open.
*Alle vrouwen welkom
Toegang 7.50 Euro
Indien op tijd aanwezig: maaltijd gratis.
Zie ook: www.vrouwenoverlegheemskerk.nl.

20.00 uur: Forum
“Wat denken de vrouwelijke politici van nu
over de onderwerpen van toen?”
21.00 uur: Vrolijke zang en dans
op djembé-klanken met KUZOLA
22.00 uur: Sluiting

