
 

Uitnodiging Internationale vrouwendag 

Volg je discussies over gelijke rechten voor vrouwen op de voet? Wil je economisch zelfstandig zijn 

en vraag je je af hoe je dat aanpakt? Of vind je het gewoon leuk om te netwerken met vrouwen uit 

de regio en te luisteren naar bijzondere muziek gemaakt door vrouwen met verschillende culturele 

achtergronden? Kom dan naar de viering van internationale vrouwendag in Haarlem: 

Zondag 8 maart, 13.00-22.00 uur 

Op internationale vrouwendag verandert het Patronaat in het Matronaat. Een bijzondere en 

gevarieerde dag vol discussie, inspiratie, workshops, muziek, culinaire verrassingen en vermaak. 

Georganiseerd door en voor vrouwen.  

 

Inspirerend sprekers, workshops en muziek! 

Prof. dr. Janneke Plantenga houdt een keynote speech over economische zelfstandigheid, 

deeltijdwerk en kinderopvang en gaat in discussie met de aanwezigen. De Syrische feministe Dareen 

Hasan Halimah vertelt over haar films. Je kunt deelnemen aan verschillende workshops en luisteren 

naar muziek van het Vrouwenkoor Malle Babbe, Alia Issa en dochters, Cheyenne Howell, Fredie 

Kuiper en Suzanne Groot. Wethouder Marie-Thérèse Meijs, onder andere verantwoordelijk voor 

diversiteitsbeleid, opent de bijeenkomst en aan het einde van de dag krijgt zij actiepunten mee. En 

natuurlijk is er een borrel, foodmarkt en met DJDaanModern sluiten we de dag feestelijk af! 

Kom je ook? 

Kaartjes: voorverkoop ticketmaster € 5,-. Klik hier om meteen te kopen.  Inclusief koffie en thee. 

Locatie: Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem. Zaal open: 12.30 uur. 

Meer informatie op facebook: ‘Internationale Vrouwendag 8 maart 2020 Haarlem’.   

 

Bij deze viering van internationale vrouwendag voor Zuid Kennemerland zijn de volgende organisaties 

betrokken: de autonome vrouwenbeweging, DOCK HAARLEM, de Gemeente Haarlem, de Rooie 

Vrouwen, ZONTA Kennemerland en de lokale afdelingen van PvdA, D66, Groenlinks en CDA. 

                

 

 

 

 

https://www.ticketmaster.nl/event/256123?brand=nl_patronaat
https://www.facebook.com/Vrouwendag-2020-Haarlem-101973771368408/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDf0wP_QmbTl3gB5nSCbcMAIlk-bGXAccOEbtddyDJgWKuhcGk2fg9VuOnCRs-6zSy29-N8w8PPLscL


 

Programma   

Zaal open: 12.30 uur 

Tentoonstelling van foto’s Sjan Bijman  

13.00 uur  Opening door wethouder Marie-Thérèse Meijs       

13.20 uur  Vrouwenkoor Malle Babbe   

13.40 uur ‘Keynote’ van prof.dr. Janneke Plantenga  

economische zelfstandigheid, deeltijdwerken en kinderopvang 

14.00 uur Discussie met de zaal onder leiding van  Margreet van den Bos 

14.20 uur Dareen Hassan Halimah  

14.40 uur  Muziek van Alia Issa en dochters,        

15.00 uur  Parellelsessies in verschillende zalen en ruimtes: 

• Farida Azimulla MKB Nederland: rol van de vrouw in de inclusieve economie

  

• Training weerbaarheid   

• Film kijken en maken over verwachtingen  

 

15.45 uur Cheyenne Howell zingt 

16.00 uur Parallelsessies in verschillende zalen en ruimtes: 

• Sandra Doevendans over economische zelfstandigheid/ gratis kinderopvang

  

• Dichteres Sylvia Hubers leest voor uit eigen werk 

• Training zelfverdediging   

 

16.45 uur Samenvatting actie- en discussiepunten van deze dag - Mini Schouten 

17.15 uur Fredie Kuiper en Suzanne Groot  zang en viool 

(vanaf) 17.00  Foodmarket in de hal  

19 00. – 22.00  Feest met DJ DaanModern in de kleine zaal  

met in de pauze 20.00 – 20.30 Mo’s Mix   


