Uitnodiging werkontbijt
Internationale Vrouwendag 2019
Geachte dames,
U heeft het wellicht al in uw agenda staan: 8 maart is Internationale Vrouwendag!
Binnen de Bommelerwaard willen wij daar graag aandacht aan besteden. Wij
nodigen u daarom uit voor een werkontbijt.
Dit jaar is het thema van Vrouwendag ‘Heldinnen’
Voorbeelden en rolmodellen. Vrouwen die ons inspireren, dichtbij of ver weg.
Opvallende of bescheiden vrouwen, vrouwen van vroeger of van nu. We kennen ze
allemaal, want in elke stad en in elk dorp zijn heldinnen te vinden. Vrouwen die
ondernemend zijn, die het verschil maken in het groot of in het klein, op welk terrein
dan ook.
Tijdens het werkontbijt deelt lokale ondernemer Mariet Kamphuis haar ervaringen
en ontmoeten ondernemende vrouwen uit de Bommelerwaard elkaar.
Ik zie ernaar uit u te ontmoeten op 8 maart!
Met vriendelijke groet,
Anita Sørensen, wethouder
Programma
08:30 - 08:45 uur
08:45 - 09:15 uur
09:15 - 09:20 uur
09:20 - 10:15 uur

10:15 - 10:45 uur

Inloop
Ontbijt
Welkom door Heleen van der Heide
(voorzitter Stichting Kompas) en
wethouder Anita Sørensen
Presentatie door en gesprek met
Mariet Kamphuis
(lokale ondernemer, makelaar en actief bij vrouwenunie NUVON)
Informeel napraten

Programma
Ontbijt in het gemeentehuis en presentatie in de
Bibliotheek, beiden Kerkstraat 45 in Kerkdriel.
Aanmelden
Aanmelden kan tot 1 maart 2019 bij het bestuurssecretariaat,
Trudi van Heumen via trudi@maasdriel.nl
Laat ons bij uw aanmelding ook weten wie uw heldin of
voorbeeldvrouw is!
Er is plaats voor maximaal 70 deelnemers.
Deelname aan het werkontbijt is gratis.
Middag- en avondprogramma
Wij organiseren het werkontbijt in Kerkdriel in samenwerking
met Stichting Kompas. Kompas organiseert i.s.m. andere
organisaties ook een inspirerend middagprogramma in de
Poorterij in Zaltbommel, van 12:30-23:00 uur.
Kijk op www.kompasbommelerwaard.nl voor meer informatie.
Openingstijden:

Maandag t/m Woensdag		
Donderdag			
Vrijdag			

9.00 - 16:30
9.00 - 19:30
9.00 - 12:30

Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Bel: 14 0418
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

