
6 maart 2017               

 

Perscommuniqué: 

Veertiendaagse van de vrouw in Sint-Agatha-Berchem 

 

De Schepen voor Gelijke Kansen nodigt de inwoners van Berchem uit voor de 1ste “Veertiendaagse 

van de vrouw”, die doorgaat van 8 tot 22 maart. 

Sinds 1977 - jaar waarin de VN de dag officieel bekrachtigde - is 8 maart de  "Internationale Dag van 

de Vrouw". "In landen waar mannen en vrouwen op voet van gelijkheid worden behandeld, kan een 

sterkere economische groei worden opgetekend" claimt Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de 

Verenigde Naties. "Ondernemingen die in de rangen van hun leidinggevenden vrouwen tellen, zetten 

betere resultaten neer. […]. Het staat dan ook als een paal boven water dat gendergelijkheid iedereen 

voordelen biedt.”  

In het licht van de Internationale Dag van de Vrouwenrechten van 8 maart wil Stéphane Tellier, 

schepen, alle Berchemse vrouwen in de bloemetjes zetten, en meteen ook de mannen 

responsabiliseren.  

Concreet bieden we een aantal bezinningsmomenten en ook heel praktische activiteiten aan, zoals 

een initiatie zelfverdediging, workshops herstellingen en klussen, of nog,  een kookworkshop met 

een Berchemse chef... 

 

UITNODIGING 

De openingsreceptie op woensdag 8 maart om 20 u vormt het begin van een reeks activiteiten 

waarmee we iedereen bewust willen maken van de genderongelijkheid die er tot op vandaag binnen 

onze samenleving  bestaat. 

Afspraak voor deze feestelijke opening in de Raadzaal, Koning Albertlaan 33.  

Inschrijving: 0473/21.82.28 – stellier@berchem.brussels 

 

Genderstereotypen, getuigenissen van vrouwen die zich inzetten op het vlak 

van burgerschap, het lichaam van de vrouw binnen de maatschappelijke 

realiteit,... dit zijn een voor een thema’s die, voor zowel vrouw als man, tijdens 

de Veertiendaagse van de vrouw aan bod komen.   

 



Op het programma  

Op donderdag 16 maart om 19 u is er in samenwerking met “Présence et Action Culturelles" de 

workshop “Bestrijden van genderstereotypen”. Daarin wordt bij deze stereotypen en bij de vraag hoe 

ze te bestrijden stilgestaan. De workshop gaat door in het Franstalige culturele centrum "Le 

Fourquet".  Meer weten en reserveren? 0496/07.21.40 of olivier.deprins@pac-g.be en 

lucrece.monneret@pac-g.be  

Op vrijdag 17 maart om 20 u wisselen een aantal vrouwelijke actoren betrokken bij het burgerleven 

van de vrouw van gedachten tijdens hun “Vrouwengetuigenissen”. Met Isabelle Pieman (inwoonster 

van Berchem en kampioene kunstrijden op de schaats), Dr. Djamani Tshabu (arts verbonden aan 

medisch huis  Kattebroek), Sabrina Baraka (onderneemster) en Agnès Vanden Bremt (politica, 

Schepen van Sint-Agatha-Berchem). Raadszaal van het Gemeentehuis. Meer weten en reserveren? 

Stéphane Tellier (0473/21.82.28 – stellier@berchem.brussels). 

Op zaterdag 18 maart schieten we echt in actie met een initiatie zelfverdediging in de geest van de 

vechtsporten (in samenwerking met Budo Club Berchem). Afspraak om 15.30 u in de dojo van het 

sportcentrum (Lusthuizenstraat). Meer weten en reserveren? Alain Berckmans, (0475/91.09.01 – 

alain.berckmans@bunbukan.be)  

Kom op zondag 19 maart om 15 u naar het Repair Café, voor een initiatie herstellingen en klussen, in 

het Gemeenschapscentrum “De Kroon”. Meer weten? Frédéric Vignaux (0479/358.312)  

Dinsdag 21 maart is er om 19 u de participatieve kookworkshop met chef Emmanuel Chabotteaux in 

Villa Pirsoul. Eenvoudige, goedkope en gezonde recepten. Meer weten? Emmanuel Chabotteaux 

(0495/32.45.79). Bijdrage in de kosten: 15 € 

En ter afronding van deze 1ste Veertiendaagse van de vrouw, een debat rond “Mijn lichaam behoort 

mij toe” met Valérie Piette en Fabienne Bloc, auteurs van het boek “Jouissez sans entraves ?”. 

Woensdag 22 maart om 20 u in Villa Pirsoul. Meer weten en reserveren? Stéphane Tellier: 

0473/21.82.28 – stellier@berchem.brussels. Gratis ingang. 

Meer weten? Jade Roland- jroland@berchem.brussels – 02/563 59 09 

Het volledige programma vind je op www. berchem.brussels 

Bijkomende inlichtingen?  

Joël RIGUELLE 

Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem 

0475/82.37.79 - joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be 

Stéphane TELLIER 

Schepen voor Gelijke kansen 

0473/21.82.28.– stellier@1082berchem.irisnet.be 

Mireille WALSCHAERT 

Verantwoordelijke voor de dienst Communicatie 

02/464.04.85 - 0493/74.26.73 

mwalschaert@1082berchem.irisnet.be  


