Internationale Vrouwendag 2010
Internationale Vrouwendag wordt in
Veghel al jaren met succes gevierd.
Dankzij een uitstekend organisatieteam kunnen we ook nu weer een
interessant programma aanbieden,
waarbij u van harte wordt
uitgenodigd. Iedereen is welkom,
jong, oud, wel of niet georganiseerd.
Ook mannen zijn van harte welkom.
Programma
19.00 u: Zaal open/Ontvangst
19.30 u: Opening door Ferda Angay,
voorzitter Stichting
Internationale Vrouwendag
19.40 u: Lezing door
Annemarie Oster
20.40 u: Pauze
21:10 u: Optreden jongerenkoor
Jokola
21.30 u: Uitreiking Vrouw Actief
Prijs
22.00 u: Optreden volksdansgroep
Anadolu
22.15 u: Sluiting

Ontvangst en opening
De presentatie zal in handen zijn van
de voorzitter van de Stichting
Internationale Vrouwendag,
Ferda Angay.

Annemarie Oster
Annemarie Oster werd in 1942 geboren in Den
Haag. Ondanks dat zij de toneelschool volgde
ging zij een aantal jaren bij de VPRO werken als
omroepster waar zij ook haar eigen programma
“Door de ogen van Annemarie Oster”
presenteerde. Zij publiceert in verschillende
kranten, tijdschriften en programmabladen. Ook
stond zij met een serie op de achterpagina van
NRC/Handelsblad, waarin mannen werd
gevraagd “Hoe zij zich zouden voelen als
vrouw”. De laatste jaren schreef zij
voornamelijk columns als “Vrouw van de
Wereld” bij De Volkskrant en op de
achterpagina van HP/de Tijd “Lichtzinnige
Herinneringen”. Die columns leidden tot het
boek “Sjans” dat inmiddels meerdere malen is
herdrukt. In mei 2010 verschijnt haar nieuwe
boek “Een vrouw om achterna te reizen”.
Jongerenkoor Jokola
Jokola is het jongerenkoor van de
Lambertuskerk Veghel. Het koor is in 1970
opgericht en staat onder leiding van
Dan Loredan, de vaste dirigent en tevens pianist
van het koor. Het koor zingt vierstemmig en
heeft een eigentijds repertoire met liederen in
het Nederlands en Engels.

Volksdansgroep Anadolu
Stichting Anadolu is opgericht in 1989 om
jongeren de mogelijkheid te bieden
traditionele Anatolische volksdanslessen te
volgen. Anadolu (Anatolie) is de naam van
het Aziatische deel van Turkije. Het komt van
het Grieks en staat voor rijzende zon oftewel
oosten. Voor verschillende culturen is dit
schiereiland zeer belangrijk geweest, zoals de
Romeinen, Byzantijnen en Ottomanen. Voor
Stichting Anadolu vormen de verschillende
culturele invloeden uit Anatolie een
inspiratiebron op het gebied van volksdansen
en muziek.
Uitreiking ‘Vrouw Actief’ prijs
Om 21.30 uur zal de Vrouw Actief Prijs
worden uitgereikt door wethouder
Riny van Rinsum, samen met de voorzitter
van de Stichting Internationale Vrouwendag.
Deze prijs is ontworpen door Jan Hooimeijer
en gemaakt in samenwerking met Instituut
Pieter Brueghel te Veghel.

Amnesty International
Evenals andere jaren zal Amnesty
International aanwezig zijn. Helpt u ook
mee om het lot van onderdrukte mensen te
verzachten?
Stichting Status/Vluchtelingenwerk
Stichting Status/Vluchtelingenwerk zal
aanwezig zijn met een stand waar u
informatie kunt krijgen over deze
organisatie.
Stichting Vivaan
Stichting Vivaan geeft informatie over
activiteiten voor vrouwen.
Bibliotheek Veghel
De bibliotheek zorgt voor een presentatie
van boeken en andere materialen die
aansluiten bij het thema.
Wereldwinkel
Wereldwinkel geeft uitleg over haar
activiteiten en het begrip kleinschalige
ontwikkelingshulp.
Opvoedwinkel/Centrum Jeugd en Gezin
Deze organisatie geeft adviezen
op het gebied van opvoed- en
opgroeivraagstukken betreffende jongeren
van 0 tot 19 jaar.
Netwerk Palliatieve Zorg voor
allochtonen (in oprichting)
In de informatiestand geeft men uitleg over
de doelstelling: het verbeteren van de
kwaliteit van palliatieve zorg aan
allochtonen.

Stichting Internationale Vrouwendag Veghel
Informatie:
Ferda Angay
tel: 0413-351941
(na 18.00 uur)
Riny v.d. Hurk
tel. 0413-350885
Dorien Jansen
tel. 0413-319092
Gladys Makhanlal
tel: 0413-362416
Anita Ketelaars
tel: 0413-850265
Henny van Liempt
tel. 0413-366047
Annie van Doorne
tel. 0413-341406
E-mail adres secretariaat:
Secra.Office@WXS.nl
Subsidiërende instelling:
Gemeente Veghel
Kaartverkoop vindt plaats vanaf 17 februari
op de volgende adressen:
Veghel: Het Uitpunt, Markt 1 tel: 0413-353540
www.uitinbrabant.nl/uib/veghel
Zalencentrum de Blauwe Kei tel: 0413-342555
www.blauwekei.nl
Zijtaart: Antoinette Kremers
tel: 0413-362650
Erp: Riky Derks
tel: 0413-211413
Keldonk: Annie vd Biggelaar tel: 0413-211876
Boerdonk: Toos vd Wetering tel: 0492-464579
Eerde: Gerdi Ketelaars
tel: 0413-367101
Mariaheide: Riny vd Hurk
tel: 0413-350885
Toegangsprijs:
€ 4,50 inclusief één consumptie
Datum: maandag 8 maart 2010
Plaats:
De Blauwe Kei, Stadhuisplein 7, Veghel
Tel: 0413-342555
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