
Stichting Vrouwen

van Weesp

Voorstel van de organisatie



ALGEMENE

DOELSTELLING

► Het stimuleren, bevorderen en

ontwikkelen van zelfredzaamheid,

zelfbewustheid, zelfbeschikking,

participatie en integratie van vrouwen

van verscheidene nationaliteiten in

Weesp en omliggende gemeenten.



ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

Het ontwerpen, verzorgen en aanbieden van

activiteiten op het gebied van kennisverwerving,

educatieve en sociaal – culturele ontwikkeling.

Het bevorderen van het bewustzijn van de positie en

de kracht van vrouwen binnen de moderne

samenleving.



Creatie Ochtend

► 2
e
 woensdag van de

maand 10:00 – 12:00



Digitaal Ochtend

► Vragen beantwoorden

over de audio- en

videocommunicatie

► 3
e
 woensdag van de

maand 10:00 – 12.00



Taallessen

► Taalcursus

Nederlands en Engels

voor beginners en

gevorderden 

► 6 x per week en

conversatieoefening



Fietsles  

► Elke zondagmiddag

► Van 12-13 uur.



Vrouwen Bewegen

► Groeps- wandel

en hardloop

09:00 – 10:00

► slechte weer,

► Walk of Life in

de aula van

19:00 – 20:00



Internationale vrouwendag 8 maart

► Elk jaar Vrouwen van

Weesp viert vrouwen

dag.

Internationle Vrouwen

dag staat elk jaar op 8

maart in het teken

van strijdbaarheid en

het gevoel van

solidariteit van

vrouwen overal ter

wereld,



Activiteiten

Individuele begeleiding 4
e
 woensdag van de maand 10:00 –

12:00

Meditatie Avond (online) Elke donderdagnamiddag 17:00 –

18:00

Praatgroep 1
e
 donderdagmiddag van de maand 13:00 – 15:00

Zwemles Avond In het zwembad Weesp Elke woensdagavond

18:45



BIJEENKOMSTEN

Twee keer per maand een bijeenkomst gehouden 1
e
 woensdag van de maand

Vrouwen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten. Tijdens die ontmoetingen

worden allerlei onderwerpen besproken om de integratie te bevorderen.

Vrouwen praten over allerhande onderwerpen die het leven in Nederland

aangaan:

de regelementen en wetgevingen; WMO, opvoeding van kinderen, huiselijke

geweld, jeugd en gezin, en EHBO.



Vrouwen van Weesp

IEDERE VROUW UIT WEESP IS VAN

HARTE WELKOM BIJ DE “VROUWEN

VAN WEESP”.

WEES SOLIDAIR MET DE “VROUWEN

VAN WEESP” EN KOMT NAAR DE

BIJEENKOMSTEN.



contact

Papelaan 99

1382 RK Weesp

Inloopspreekuur

maandag 13:00 – 15:00

woensdag 10:00 – 12:00

Mw. Fahima Popal

Tel. 06 - 43 98 15 82

SV.vW@hotmail.com

www.vrouwenvanweesp.nl


