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Aanloop tot de verkiezingen op 17 maart 2021

Beste vrouwen,
Tja, het is geen leuke tijd, vooral omdat we niet weten wanneer de vaccins komen en wanneer iedereen
aan de beurt is voor een prik. Als eersten zijn straks de 90+-ers aan de beurt, daarna 85 tot 90 jarigen, en zo
verder. En daarna na drie(?) weken de volgende prik.
Het kan dus nog wel lang duren voordat we elkaar weer kunnen ontmoeten zolang de regels nog niet
versoepeld zijn en de horeca weer open is.
Intussen gaat het leven door en zijn er binnenkort verkiezingen.
Speciale aandacht voor de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart
Het was altijd gebruikelijk om voor verkiezingen een themamiddag te organiseren.
Dat gaat deze keer niet lukken.
Wat hebben we de laatste jaren zoal gedaan?
- Themamiddag over de Tweede Kamerverkiezingen op 6 maart 2017.
- Themamiddag Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2018, zie verslag.
Nenita la Rose kwam aan het eind van de middag nog even langs, zij staat op de lijst van de PvdA, en zit nu
in de gemeenteraad. Ze is ook voorzitter van de NVR, de Nederlandse VrouwenRaad.
- Bezoek met rondleiding aan het Provinciehuis in Haarlem vanwege de verkiezingen van de
Provinciale Staten en Eerste Kamer. Hier was tevens een tentoonstelling in het kader van 100 jaar

vrouwenkiesrecht, 13 maart 2019.
- Themamiddag over de Europese verkiezingen, 8 mei 2019 door Arina Angerman.
'50:50 voor een feministisch Europa'
Speciale aandacht voor vrouwelijke lijsttrekkers.
In de aanloop tot de verkiezingen zullen we de zes vrouwelijke lijsttrekkers volgen, een geheel nieuwe
ontwikkeling in de Nederlandse politiek. Hoe wordt hierop gereageerd?
Sigrid Kaag en Lilian Ploumen hebben al de nodige tegenwerking gehad, zoals bv bleek uit onze vorige mail
uit de column van Loes Reijmer. Zullen ze kiezers trekken? Hoe doen ze het?
Hoe gaat het in het buitenland, zoals in Noord Europa, met zes vrouwelijke leiders van acht landen?
Welke extra capaciteiten worden er van vrouwen verwacht? Hoe groot zal hun incasseringsvermogen zijn?
Het voorstel is om elke week actuele informatie en enkele diepgravende beschouwingen hierover rond te
sturen. En om aandacht te besteden aan de actie: ‘Kies voor een vrouw’
Met hartelijke groet,
Namens het bestuur M & M
Op de volgende pagina nog enkele verlate reacties
NB. Niet alle reacties zijn opgenomen
De tekening is gemaakt door Corina
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Verlate nieuwjaarswens van ons enthousiaste nieuwe lid Corina

Reactie op de oproep voor deelname aan het onderzoek; vier vrouwen hebben zich opgegeven.
Geachte mevrouw Jurrien,
Via het netwerk 50+ vrouwen werd ik vandaag benaderd of ik deel wil nemen aan uw onderzoek naar het
welzijn van ouderen. Goed dat u daar de ouderen zelf bij betrekt. Ik heb daar belangstelling voor.
Dit is wel afhankelijk van de te leveren belasting, daar ik als post corona patiënt nog herstellende ben.
Ik wacht uw reactie rustig af. En wens u veel succes met uw onderzoek.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Mithra den Dulk
PS En Wouwvrouwen, bedankt voor het doorsturen. Jullie zijn toch maar kranige dames, dat moet gezegd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enkele van de vele reacties op de Elfstedentochtvrouwen die alsnog in het zonnetje werden gezet bij M.
Liesbeth Kooyman, 21 jan. 2021
Daar mijn tv stuk is had ik dit gemist. Ik heb met veel plezier gekeken. Ben zelf een fanatiek schaatser
geweest, probeerde een keer zwart te rijden tijdens de tocht van 1986, maar ze haalde me er al snel af
even voorbij Leeuwarden, want je draagt geen nummer. Toen Paping won was ik jarig, mijn oudere broer
deed toen mee. Zat in de kopgroep maar kreeg last van zijn ogen, een soort sneeuwblindheid. Het was
verrekte koud toen. Ik ben nu 70 en nog steeds heel sportief. Ik volg het schaatsen nog steeds. Hartelijke
dank voor het sturen van dit item. Vriendelijke groet ,Liesbeth Kooyman.
Nona, 19 jan. 2021
Ik ben dat gaan zien. Het riep bij mij ook veel herinneringen op!
1963 in Dokkum, alleen maar Reinier Pap G met een baard vol ijspegels en als 15 jarige aan de Pall Mall
sigaretten geholpen.
Ook ik schaatste ooit de 1- merentocht; niet met vader of broer, maar met mijn nu al overleden 3 jaar
oudere zus. Ik weet nog dat dat ver was.
Mij moet verder nog van het hart dat m.i. niet alleen de Friese Elfstedentocht vrouwen veronachtzaamde,
maar dat genderongelijkheid de stand van zaken was, zeker ook in mijn aannemersfamilie en wat te denken
van het protestante lied ‘De heer is God en niemand meer’?
Een in Brabant opgegroeide vriendin zei me: dat was bij ons ook zo’

