
  

 

  

 

 

Agenda  2017 

 

11 sept. Prinsjesdag in Nieuwpoort 

     Den Haag 13.30-17.00 uur 

26 sept. AB vergadering 10 uur 

     in Tilburg 

28 sept. Sociale Veerkrachtdag 

     Koepelhal Tilburg 

9 nov.     Provinciale Vrouwendag 

    Thema: ”Wat is gezond?” 

    11-15.15 uur in de Bois le  

    Duczaal, Provinciehuis 

    Den Bosch  

12 dec. AB vergadering  
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 Van het PVR-bestuur 

 Na een heerlijke vakantie met zeer wisselend 
weer nu weer aan de slag! 

Voor de vakantie kregen we nog het bericht dat 
het projectvoorstel  ”Weg uit de Armoede” van 
PVR en BUS door de provincie is goedgekeurd en 
dat we tot 31 mei 2018 een subsidie hebben 
ontvangen om dit project uit te voeren. De PVR 
zal met name de positie van vrouwen in armoede 
bekijken, wat werkt goed om ze uit de armoede te 
krijgen? Projectleider is Gerard van Halen, 
voorzitter van BUS. 

We kregen een uitnodiging van het 
Vrouwenpodium om op 11 september mee te 
praten over zaken, die aan de orde komen op 
Prinsjesdag. Zie verderop de uitnodiging.  

Op 28 september nodigt de Provincie ons uit op 
de Sociale Veerkrachtdag in Tilburg. Zie verderop 
de uitnodiging. 

Op 14 september heeft een overleg plaats met 
Vrouwen van NU in Eindhoven over een 
eventueel te organiseren dag in 2018 : 
”Veerkracht voor Vrouwen”. 

De NVR Nieuwsbrief met  o.a. een oproep voor 
een Vrouwenvertegenwoordigster is zeer 
informatief en daarom hier weergegeven. 

De  traditionele Provinciale Vrouwendag van de 
PVR gaat dit jaar over gezondheidsrisico’s 
verkleinen, voeding en positieve gezondheid. 

Zie verderop de uitnodiging. We hopen weer zeer 
veel vrouwen te zien op deze jaarlijkse happening 
van de PVR! 

Yolande Houben, vicevoorzitter 

www.vrouwen.net/pvr-nb 
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www.vrouwen.net/pvr-nb 

Aan alle  Brabantse vrouwen 

Uitnodiging   Provinciale Vrouwendag  9 november 2017        

                          ‘ Wat is gezond ?’ 

                      Bois le Duc zaal  provinciehuis  ‘s-Hertogenbosch                                  

                        

Globaal programma 

10.30 uur       ontvangst en koffie/thee 

          opening door mevr. Ria Demmers, voorzitter PVR 

welkom door dhr. Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie 

  Lezing           prof.dr.Ir. Ellen Kampman, 

    hoogleraar  Wageningen voeding en ziekte   

    “Hoe gezondheidsrisico’s verkleinen?”  

    Bob Hutten, cateraar  

    “ Het gebruik van voeding”  

13.00 uur lunch en mogelijkheid elkaar te ontmoeten  

Lezing           drs. Chantal Walg, gezondheidswetenschapper   

‘Positieve gezondheid, Van wens naar werkelijkheid’              

   (na iedere  presentatie gelegenheid tot het stellen van vragen) 

    15.15 uur      Afsluiting Provinciale Vrouwendag 

 

In de volgende Nieuwsbrief meer informatie over hoe je je kunt opgeven voor deze 
Provinciale Vrouwendag. 
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 UITNODIGING PRINSESJESDAG  

11 september 2017  
Tijd: 13.30 – 17.00 uur  

Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag  

 

Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt!  

 

Het Vrouwenpodium is een initiatief van de FNV, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en 

migrantenorganisaties met als doel in de landelijke politiek meer aandacht te generen voor de positie 

van vrouwen en de onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden. Een van de activiteiten die in dit kader 

wordt georganiseerd in aanloop naar Prinsjesdag en de Rijksbegroting, is Prinsesjesdag. Een dag 

waarop het maatschappelijk middenveld emancipatie en de politiek elkaar ontmoeten en in gesprek 

gaan.  

Het thema van dit jaar is Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt.  

Wat is uw idee hierover? Praat mee met de paneldiscussie.  

De vraag is: hoe moet de arbeidsmarkt van de (nabije) toekomst zijn ingericht, wil er sprake zijn van 

een arbeidsmarkt die genderproof, dynamisch en inclusief is. Een arbeidsmarkt die het potentieel van 

alle mensen – ongeacht leeftijd, sekse, etniciteit, (on)beperking – benut; die scherpe polarisaties tussen 

vaste en flexibele banen weet te voorkomen. En bovendien een arbeidsmarkt die vrouwen én mannen 

in staat stelt om naast hun betaalde arbeid zorgtaken te verrichten.  

Professor dr. Joop Schippers (Universiteit Utrecht), hoogleraar arbeidseconomie, zal de key note lezing 

verzorgen. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens zal er een 

paneldiscussie plaatsvinden met de politiek en het maatschappelijk middenveld onder leiding van Irene 

Janssen. Hierbij krijgt het publiek de gelegenheid om mee te praten. De middag wordt afgesloten met 

een korte samenvatting van de bijeenkomst waarna er tijd is om met elkaar na te praten en te 

netwerken. Van de uitkomst van Prinsesjesdag wordt een publicatie gemaakt die wordt aangeboden 

aan politici en vrouwenorganisaties. Dus benut deze kans om input te leveren en kom!  

 

Programma:  

13.30-14.00uur: Inloop  

14.00-14.05uur: Welkom door dagvoorzitter Dieny Scheffer  

14.05-14.45uur: Professor dr. Joop Schippers  

14.45-15.00uur: Intermezzo  

15.00-16.00uur: Paneldiscussie onder leiding van Irene Janssen  

16.00-16.15uur: Afsluiting  

16.15-17.00uur: Netwerken met een drankje  

 

Kom ook en praat mee!  

Aanmelden verplicht via: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmelden  

 

 

 

 

http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmelden
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Sociale Veerkrachtdag 28 september 
2017 

 ‘Vandaag Verandert’ is het centrale thema van de Sociale Veerkrachtdag op donderdag 

28 september 2017. 

 

Samen maken we ons sterk voor een Brabant waarin iedereen mee kan doen. Voor nu en zeker ook 

voor in de toekomst.  

Daarom gaan we tijdens de Sociale Veerkrachtdag samen aan de slag. We starten met een lunch 

waarna dagvoorzitter Carly Jansen het gesprek aan gaat over een Kwetsbaar en Krachtig Brabant en 

de Impact van Verandering. Dit doet zij o.a. met Henri Swinkels, Annemieke van der Zijden (directeur 

GGD West-Brabant) en Patrick Anthonissen (co-founder Young Impact). 

Break-outsessies 

Na dit gezamenlijke deel kunnen de deelnemers kiezen uit de diverse Break-out sessies. Zoals 

interactieve presentaties over o.a. de Veerkrachtige Stad, een Inclusieve Arbeidsmarkt en Positieve 

Gezondheid. Ze kunnen ook actief deelnemen aan de sessies over Social Design Methodieken, de 

Veerkracht Game of het meten van de Impact van hun initiatief.  

Wil je meer informatie over deze dag, de Break-out sessies of wil je je aanmelden? Kijk dan op 

onze site 

LOCATIE  is De Koepelhal in de Spoorzone in Tilburg. 

http://www.brabant.nl/Subsites/Sociale-Veerkracht/Kennis/Sociale-Veerkrachtdag.aspx
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NVR Nieuwsbrief, 9 augustus 2017 

 

Gezocht: vrouwenvertegenwoordiger 2018! Solliciteren kan tot 18 september. Win kaarten voor Prinsesjesdag 11 

september. Vrouwen, stel je kandidaat voor de gemeenteraad! Laat jongens vooral mens zijn. Er komt een onderzoek 

naar de effecten van De Nieuwe Toekomst. En veel meer... 

 

18 september 2017 

Gezocht: vrouwenvertegenwoordiger 2018! 

Gezocht: Vrouwenvertegnwoordiger 2018. Ben jij degene die in 2018 

de stem van de Nederlandse vrouw laat horen in New York en de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreekt? Meer 

informatie...  

Vrouwen, ja jij, stel je kandidaat! 

Beste vrouwen, stel je kandidaat voor de gemeenteraad. Het percentage vrouwen in de gemeenteraad moet omhoog. 
Waarom word jij geen gemeenteraadslid? Meer informatie... 

 
Laat jongens vooral mens zijn 

Op 25 juli 2017 werd de campagne van SIRE gelanceerd met als titel: 'laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?'. Jens 
van Tricht (Emancipator) schreef daarop een kritisch stuk waarom we jongens toch vooral mens moeten laten zijn. De 
NVR ondersteunt deze kritische noot. Meer informatie... 

 
Bericht van de voorzitter Nenita La Rose 

Onze nieuwe voorzitter Nenita La Rose is bezig met een verkenningsronde langs de lidorganisaties en partners. Lees 
hier haar verhalen. Meer informatie 

 
Onderzoek naar de effecten van het project ‘De Nieuwe Toekomst’ 
Atria kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis gaat de komende 4 jaar onderzoek doen naar de effecten van 
het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie 

 
Zwangere zelfstandigen ontlenen rechten aan VN-vrouwenverdrag 

ZZP vrouwen die tussen 2004-2008 een kind kregen, moeten alsnog een uitkering ontvangen voor de 16 weken rond de 
bevalling. Dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op donderdag 27 juli 2017 in een 
tussenuitspraak. Meer informatie.. 
 

FNV Vrouw zoekt voorvrouwen voor armoedeproject 

Onze lidorganisatie FNV Vrouw zoekt voorvrouwen voor een armoedeproject. Wil jij de gemeente adviseren bij een 
beter armoedebeleid voor vrouwen? Lees dan even verder! Meer informatie... 

 
Mariet Verhoef-Cohen president van Soroptimist International en krijgt koninklijke 
onderscheiding 

Tijdens haar inauguratie als president van Soroptimist International 2017-2019 op 29 juli is de Nederlandse Soroptimist 
Mariet Verhoef-Cohen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Meer informatie... 
 

http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3389
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3389
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3383
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3372
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3351
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3374
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3376
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3385
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3381
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Elke gift is welkom 
Sinds 1898 zet de NVR zich in voor gelijke rechten voor vrouwen en hun volwaardige participatie. U kunt ons onder 
andere steunen met een financiële donatie en/of legaat. Meer informatie... 

 

 
COLOFON 
 
PVR Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Provinciale VrouwenRaad (PVR) 

Noord-Brabant, de koepel van Brabantse vrouwenorganisaties.  

Redactieadres: yhouben@planet.nl  Kantoor: PVR NB: Mgr. Prinsenstraat 7,                    

5142 SP Waalwijk, tel: 0416-343444                                                         .                                                                                                              

e-mail: pvr-nb@kpnplanet.nl             website: www.vrouwen.net/pvr-nb                                       

Kopij voor Nieuwsbrief  24 graag inleveren voor 30 september 2017 

 

                             Dagelijks Bestuur 

Voorzitter:           Ria Demmers, Herman Boerhaavelaan 7, 5165 EG Waspik 

tel: 0416-853417; 06-24673716                                                                                         

Secretaris:                    Liesbeth Oldenkotte, Delmerweg 8, 5037 EX Tilburg              

tel: 013-4680089         l.oldenkotte@hotmail.com 

 Penningmeester:          Addy Bergers, Indigohof 4, 4904 LZ Oosterhout                        

tel: 0162-429388                                                                                                                         

Vice-vz en Nieuwsbrief: Yolande Houben, Artesiestraat 2, 5144 CT Waalwijk         

tel: 0416-337319 
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