7 maart: In het kader van internationale vrouwendag: Wandeling en goed gesprek
10:30 uur op diverse locaties in het land. Op blz 2 staat de gesprekskaart.

Maastricht
’s-HertogenboschTilburg
Breda
Eindhoven

Kasteel Maurick,
Maurick 2 Vught

Peggy van Erp
denboschtilburg@vvao.nl
Zelf wandelen, tip voor route
Zelf wandelen, uitnodiging is doorgezet.

Afdeling Delft

Margreet Hogeweg

Afdeling Leiden

Singelpad , 6.2 km.

Vanda Saarloos

Afdeling Utrecht

Maximapark,

Trudie van de Kant

Afdeling Zwolle

Duinen te druk,
kingma
In tweetallen lopen,
route en afstand naar
keuze.

Doortje Wynia,

Afdeling Deventer
Apeldoorn< liever op
maandag.

Wageningen
Friesland

Leeuwarden

Alice de Bie - Meijerink
Starttijd 10:30 uur. De wandellocatie is in
Natuurpark Berg & Bos, Apeldoorn. Bij
Annemarie Doornbos kunnen mensen zich
aanmelden
Korte wandelclub wandeld zelf.
Gerda Noordhoek
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1) Waardoor werd je in deze crisis
uit balans gehaald en hoe kon
je je herstellen.
2) In de post werd er gesproken
over vrijdenkende vrouw In
hoeverre is je huidige denken
vrij? Wat weerhoud je daarin?
3) Stem je gericht op een
vrouwelijke kandidaat tijdens
de verkiezingen? Waarom wel/
niet?
4) Hoe zou de aanpak van Corona
er uit zien met meer
vrouwelijke waarden?

In deze corona tijd zijn
er veel vaste ijkpunten los gelaten.
Dat kan onzeker voelen maar kan
ook een kans zijn om dingen op
een andere manier te gaan doen,
met wat meer vrouwelijke
waarden. Hierbij vinden jullie vier
vragen die een aanleiding kunnen
zijn voor een goed gesprek.

5) Waardoor werd je in deze crisis
uit balans gehaald en hoe kon
je je herstellen.
6) In de post werd er gesproken
over vrijdenkende vrouw In
hoeverre is je huidige denken
vrij? Wat weerhoud je daarin?
7) Stem je gericht op een
vrouwelijke kandidaat tijdens
de verkiezingen? Waarom wel/
niet?
8) Hoe zou de aanpak van Corona
er uit zien met meer
vrouwelijke waarden?

In deze corona tijd zijn
er veel vaste ijkpunten los gelaten.
Dat kan onzeker voelen maar kan
ook een kans zijn om dingen op
een andere manier te gaan doen,
met wat meer vrouwelijke
waarden. Hierbij vinden jullie vier
vragen die een aanleiding kunnen
zijn voor een goed gesprek.
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