Women After Work
Wat is Internationale Vrouwendag?

Vrijdag 8 maart 2019
vanaf 17.00 uur

Op 8 maart 1908 legden vrouwen in de
textielindustrie in New York voor het eerst het
werk neer. Ze eisten een werkdag van acht
uren, betere arbeidsomstandigheden en
kiesrecht voor de vrouwen.
Sindsdien ‘vieren’ vrouwen op vele plaatsen
in de wereld, elk jaar opnieuw op 8 maart. We
vieren op deze dag de verworven rechten en
zetten de gemeenschappelijke strijdpunten van
vrouwen in de verf.

Doet Willebroek ook mee?
Op Internationale Vrouwendag willen we, ook
hier in Willebroek, de aandacht vestigen op de
vrouw. Want hoe je het ook draait of keert, de
vrouw is een manusje-van-alles: het huishouden,
de kinderen, werken én sporten …

Bibliotheek Willebroek
Schoolweg 1a, Willebroek
Alle activiteiten zijn volledig gratis.
Voor de workshop duurzame verzorgingsproducten en het optreden van Veerle Malschaert
schrijf je in via cultuur@willebroek.be of via
webshop.willebroek.be.
Kan je toch niet komen? Annuleer dan je ticket,
zodat andere mensen mee kunnen genieten.
Meer info: www.willebroek.be/womenafterwork

Kom op vrijdag 8 maart na jouw werk naar de
bibliotheek voor een unieke Women After Work
en neem je partner en kinderen mee. Kinderanimatie wordt voorzien in de kinderafdeling.
Schuif die dossiers aan de kant en kom
heerlijk ontspannen. Geniet van hapjes en
drankjes, verschillende workshops voor klein en
groot, een infomarkt van Willebroekse
verenigingen en organisaties en bijzondere
moeder-dochterverhalen. Afsluiten doen we met
een heerlijke stand-up comedyshow van
Veerle Malschaert: "Weg met de clichés".

Women After Work
8 maart 2019

*mannen en kinderen ook welkom!
Goesting
in gezond

#dasWillebroek

Willebroek

Programma
17.00 - 18.30 uur

Workshop duurzame verzorgingproducten
Leer je huid, een grote schat, op een gezonde,
natuurlijke manier verzorgen. Je gaat naar huis met een
lippenbalsem, deodorant en een natuurlijke blush. De
recepten zijn eenvoudig zodat je thuis zelf aan de slag
kan gaan. Deze workshop wordt gegeven door 'Ziezo
eco! Atelier op pootjes'.
Wat breng je mee?
Een digitale weegschaal (heb je dit niet? Dan kan je
samen werken met iemand anders), kleine mengkommetjes ter grootte van een soepkom, klein kloppertje,
eventueel kleine confituurpotjes of oude potjes van
schmink en enkele plastieken lepels.
Gratis, maar inschrijven is verplicht:
• 03 866 92 00
• cultuur@willebroek.be
• webshop.willebroek.be

17.00 - 19.30 uur

Infomarkt Willebroekse verenigingen
Bezoek de uiteenlopende infomarkt met
verschillende verenigingen en organisaties van
eigen bodem. Beleef tegelijkertijd een workshop rond
de gezonde brooddoos door Gezinsbond Blaasveld.

Goesting in gezond
Tijd voor jezelf! Tijdens een verwenmoment
geniet je van een ontspannende
voetmassage of nek- en schoudermassage.
Ook je partner is welkom, we leren jullie
graag wat massagetechnieken aan.
Inschrijven doe je ter plaatse aan
het infopunt!

Meeting point over gendergelijkheid (16+)
Op dit meetingpoint worden jongeren door vzw Bazz
ter plaatse uitgenodigd en uitgedaagd. Aan de hand
van stellingen discussiëren we rond het thema gender.
Je maakt kennnis met visies van andere jongeren en je
wordt door deskundigen uitgedaagd om je eigen standpunt te herbekijken, verdiepen en/of nuanceren.
Relaties, rolpatronen, gelijkheid tussen mannen en
vrouwen, seksualiteit en LGTB’s … Stiltes worden
doorbroken en vooroordelen maken plaats voor begrip
en respect.
Inschrijven is niet nodig, afspraak om 17.00 uur aan
het infopunt!

18.30 - 19.30 uur

'Moeders en dochters van Willebroek'
Met het storytellingproject ‘Moeders en dochters’ wil
Vormingplus verhalen van Willebroekse vrouwen over
het moeder en dochter-zijn optekenen en naar buiten
brengen. Ze brengen jullie graag het work-in-progress
van enkele deelnemende Willebroekse vrouwen.

20.00 - 21.30 uur

Veerle Malschaert: Weg met de clichés!
It takes two to tango …
Vrouwen en drama’s?
Big boys don’t cry!
Clichés zijn passé …
Het tij keert, ik voel het!
Vrouwen en snorren?!
Mannen en rokken?
Testosteron en eierstokken
"Vrouwen kunnen niet parkeren en mannen niet
multitasken. Vooroordelen over mannen van Mars en
vrouwen van Venus zijn hardnekkig. Hoog tijd om de
hokjes af te breken!"
Veerle Malschaert brengt de one woman comedy
show ‘Weg met de clichés!’
Gratis, maar inschrijven is verplicht:
• 03 866 92 00
• cultuur@willebroek.be
• webshop.willebroek.be
Zijn er nog plaatsen vrij? Dan kan je ter
plaatse nog inschrijven.

