
De Schepen voor gelijke kansen 
nodigt, samen met de adviesraad voor de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de 

Berchemnaren uit om deel te nemen aan de

van7 tot 13 maart  

   2016
In het licht van de Internationale Dag van de Vrouw 
van 8 maart zetten we alle generaties Berchemse 
vrouwen in de bloemetjes in al hun verschillende 
rollen en functies binnen het gezin en in de 
maatschappij. Naast geëngageerde acties en tijd voor 
bespiegeling pakken we ook uit met participatieve 
workshops gericht op het welzijn van de vrouw. 
Uiteraard zonder de vrouw te stigmatiseren of 
ze te reduceren tot een nietszeggend beeld van 
vrouwelijkheid. Te veel vrouwen hebben immers 
niet de mogelijkheid om voor zichzelf op te komen 
of eigenen zich niet voldoende dat recht toe.
Zolang de gelijkheid tussen man en vrouw geen 
werkelijkheid is, moeten we vrouwen vieren. En één 
enkele dag is daarbij lang niet voldoende!

Stéphane Tellier
Schepen voor Gelijke kansen

Schepen voor Gelijke kansen
Gemeentehuis - Koning Albertlaan 33 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
02/563 59 09 - jroland@1082berchem.irisnet.be (dinsdag, woensdag en 
vrijdag in de ochtend en op donderdag de hele dag)

Met de steun van het College van Burgemeester  
en Schepenen van Sint-Agatha-Berchem



PARTICIPATIEVE 
WORKSHOPS
* Maandag 7 maart om 19.00 uur  

in de gemeentelijke Feestzaal (Koning Albertlaan 33): 
Workshop rond Aromatherapie: Verzorging met etherische oliën,  
met dr. Sophie Habets
Informatie en inschrijvingen: Wijkgezondheidscentrum Kattebroek - 
mevr. Brigitte Meire, mmkattebroek@skynet.be, 02/469.10.17
Entree: Gratis

* Dinsdag 8 maart om 10.00 uur  
in Villa Pirsoul (J. Mertensstraat):
Workshop rond Relooking en kleuren, met mevr. Nathalie Vrydagh
Informatie en inschrijvingen: 0473 60 54 82
Entree: 5 EUR

* Dinsdag 8 maart om 19.00 uur 
bij B.Sports (Basilieklaan 14):
Meditatiesessie, met mevr. Emanuelle Ormancey
Informatie en inschrijvingen: 0491/36 71 71
Entree: 5 EUR - Enkel in het frans

* Woensdag 9 maart om 19.30 uur 
in het Sportcomplex (Lusthuizenstraat 1):
Zumbasessie, met Carla Dance
Informatie en inschrijvingen: 0498/59 46 05
Entree: 5 EUR

* Donderdag 10 maart van 09.30 tot 13.00 uur 
in het Wijkgezondheidscentrum Kattebroek (Koning Albertlaan 24):
Kookworkshop «Evenwichtige recepten»,  
met mevr. Stéphanie Tylleman
Informatie: Mevr. Sylvie Legrain, 02/469 10 17
Inschrijvingen ter plekke vanaf 1 maart
Entree: 6 EUR

* Donderdag 10 maart van 13.30 tot 15.30 uur  
in Villa Pirsoul (J. Mertensstraat):
Sessie «lach-yoga», met mevr. Françoise Singer
Informatie: 0479/31 48 13
Inschrijvingen: Mevr. Maud Vanderkerken, 
mvanderkerken@1082berchem.irisnet.be, 02/464 04 86
Entree: 5 EUR - Enkel in het frans

* Zondag 13 maart om 10.00 uur
Verkenningstocht door de straten van Sint-Agatha-Berchem:  
De plaats van de vrouw in de openbare ruimte? 
Vertrek om 10.00 uur aan het Gemeentehuis (Koning Albertlaan 33) 
Informatie en inschrijvingen: Mevr. Lucrèce Monneret,  
lucrece.monneret@pac-g.be, 02/545 79 22 
In samenwerking met PAC Bruxelles
Gratis V.

U
. :

 S
té

ph
an

e 
Te

lli
er

, K
on

in
g 

A
lb

er
tl

aa
n 

33
, 1

08
2 

Si
nt

-A
ga

th
a-

B
er

ch
em

* Vrijdag 11 maart om 19.30 uur  
bij B.Sports (Basilieklaan 14):
Rondetafelgesprek over de inzet van gelijkheid
«Man, Vrouw: wie neemt welke plaats in?»
Officiële inhuldiging van de Adviesraad voor de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen met mevr. Viviane Teitelbaum, 
Voorzitster van de Franstalige Vrouwenraad van België 
en mevr. Katia Van den Broucke, Gemeenteraadslid
Vrije toegang - info: 0473/218 228


