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Rondzendbrief mei - juni 2022

Beste vrouwen,
Themamiddagen
De themamiddag wonen van 9 mei over sociale woningbouw was goed bezocht en geanimeerd.
Waarschijnlijk komt er nog wel een verslag van de werkgroep.
De feminismegroep bereidt een themamiddag voor in het najaar over grensoverschrijdend gedrag bij
oudere vrouwen. Wat bedoelen we daarmee, wat verstaan we eronder. Intimiderend gedrag, dwingend
gedrag, etc.

Oproep voor deelname aan de feminismegroep
Wil je ook geïnspireerd raken/blijven door het feministische gedachtegoed?
Kom dan kennismaken met de Feminismegroep van de WOUW op woensdagmiddag 1 juni.
Wij komen om de zes weken bij elkaar om zelfgekozen thema's te bespreken. Het gaat er bv over hoe wij
ons als oude(re) vrouwen verhouden tot eigen oud worden, actuele vrouwenthema's, zingeving,
intergenerationele relaties, interessante teksten die ons aanspreken. Een enkele keer treden we ook naar
buiten door een brief te schrijven over een onderwerp wat ons na aan het hart ligt en om daarmee invloed
uit te oefenen op de discussie en/of beleid. Vaak blijven sommigen nog wat na kletsen met een glaasje wijn
erbij. Zelf vinden we het fijne middagen, vol inhoud en gezelligheid.
Ben je geïnteresseerd, mail dan naar wouw.amsterdam@gmail.com. Dan krijg je een uitnodiging voor 1 juni
voor kennismaking en een recent artikel over ‘Het einde van de emancipatie’ wat we ook zullen bespreken.
Je kunt ook alvast kennismaken en je oriënteren bij de Carrousel van 22 mei tijdens de koffie.
Met vriendelijke groet,
Marjan Nieuwenhuis
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Mei - Juni 2022

Zo 22 mei

Koffie ochtend

10.30 tot 12.00 uur

Carrousel - Weteringcircuit

Ma 30 mei

Werkgroep Wonen

14.00 tot 16.00 uur

d’Oude Stadt, Kerkstraat 123

Wo 1 juni

Feminismegroep

14.00 tot 17.00 uur

Bij Annet, nieuwe vrouwen welkom,
Opgave via wouw.amsterdam@gmail.com

Wo 22 juni

Koffie ochtend

10.30 tot 12.00 uur

Carrousel - Weteringcircuit

