
  

 

  

 

 

Agenda  2017 en januari 2018 

 

 

12 dec.12.30 uur AB vergadering   

             13.45 uur inloop en thema                  

    ”Wereld Religies” 

   PVR kantoor Waalwijk 

18 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst  in 

 PVR kantoor in Waalwijk 

            13.30 uur inloop/koffie 

  14.00 uur lezing ” East meets 

                    West ” en gezellig 

                    netwerken ! 
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 Van het PVR-bestuur                                     

Het drukke seizoen met Sinterklaas, Kerst en 
Oud en Nieuw komt er weer aan. 

Maar in december heeft het PVR bestuur nog 
een AB vergadering en een thema gepland op 
12 december voor alle vrouwen van de 
aangesloten organisaties. Zie verderop de 
uitnodiging. 

Verder vind je nog het verslag van de 
succesvolle  Provinciale Vrouwendag van 9 
november in het Provinciehuis, geschreven 
door Anja van der Schoot van ZET. Maar liefst 
meer dan 300 Brabantse vrouwen kwamen hier 
naar toe! 

Volgend jaar op 18 januari organiseren we 
weer een Nieuwjaarsbijeenkomst met een 
thema en een gezellig samenzijn voor alle 
besturen en vertegenwoordigers van de 
aangesloten organisaties en hun introducees. 

Noteer de datum vast in je nieuwe agenda! Je 
ziet het voorlopig programma verderop. 

Het PVR bestuur wenst alle vrouwen een 
gezellige tijd met de feestdagen en vast de 
beste wensen voor een inspirerend, gezond en 
actief 2018! 

 

    Yolande Houben, vicevoorzitter 

www.vrouwen.net/pvr-nb 
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 www.vrouwen.net/pvr-nb 

Aan alle Brabantse vrouwen aangesloten bij de 
Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant. 

 

           Uitnodiging   Thema bijeenkomst   12 december 2017 

                           “WERELDRELIGIES“ 

      Locatie         Mgr. Prinsenstraat 7, 5142 SP Waalwijk  

       Programma    

   13.45                inloop met koffie/thee 

              14.00                welkom door Ria Demmers, voorzitter  

Vervolgens  zal  dhr. Rob van Eck u meenemen in een historisch perspectief 
door de 5 grote  wereldgodsdiensten De historie komt tot leven middels 
schitterende foto’s en bewegend beeld. 

Pauze 

Wereldreligies in de huidige tijd. We bezoeken de mooiste tempels, kerken, 
en religieuze plaatsen van de 5 grote religies. 

AFSLUITING  ROND 15.45 UUR 

 

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, 

 

Het is wel nodig dat u aan onze secretaris Liesbeth Oldenkotte  laat weten    
voor 9 december of u aanwezig bent  via  e-mail:  l.oldenkotte@hotmail.com 

 

 

 

mailto:l.oldenkotte@hotmail.com
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Verslag Provinciale Vrouwendag  9 nov. 2017 

“ Wat is (on)gezond?” 
We willen zo lang mogelijk fit en gezond blijven. Maar hoe doe je dat? We 
worden overspoeld met allerlei adviezen van gezondheidsgoeroes. Het is 

vaak moeilijk om de feiten van de fabels te onderscheiden.  

De Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR) heeft voor de  
Provinciale Vrouwendag op 9 november 2017 in het Provinciehuis experts 

uitgenodigd om hun kennis over een gezonde leefstijl te delen. Ria 
Demmers, voorzitter van de PVR, opent de dag en gedeputeerde Henri 

Swinkels verwelkomt de ruim 300 aanwezigen in het Provinciehuis. 
Dagvoorzitter Trees Pacilly introduceert de deskundigen.  

 

Ellen Kampman over voeding en gezondheid 

Ellen Kampman is als hoogleraar Voeding en Ziekte 
verbonden aan de Wageningen University. Zij onderzoekt 
onder andere de rol van voeding ter preventie en overleving 
van kanker.  

We worden tegenwoordig overspoeld met allerlei nieuws over ongezonde voeding, 
zegt Ellen Kampman. “Maak je daar niet druk over, want veel ervan is niet waar1.” 
Zelf gaat ze uit van wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten bewezen 
zijn.    

Kanker en leefstijl 

In Nederland krijgt een op de drie mensen kanker. Bij vrouwen komt borstkanker het 
meest voor, bij mannen prostaatkanker. Kanker kun je krijgen door een samenspel 
van verschillende factoren: leefstijl in combinatie met erfelijke gevoeligheid en 
gewoonweg pech. Slechts een klein gedeelte, 5-10%, is toe te schrijven aan 
erfelijkheid. Hier heb je geen invloed op. Het goede nieuws is dat je het risico op 
kanker kunt verkleinen door een gezonde leefstijl. “Een derde van de meest 
voorkomende kankersoorten wordt bepaald door wat we eten en hoeveel we 
bewegen.” 

                                            
1 Ellen geeft de tip om eens te kijken naar het programma Zondag met Lubach waarin hij dieetgoeroes op de 

korrel neemt: https://youtu.be/itjgXvehN_E 

 

https://youtu.be/itjgXvehN_E
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Richtlijnen om risico te verkleinen: 

 Lichamelijk actief: 30 minuten per dag of meer  
  Vlees: minder dan 5x per week rood vlees  

  Gewicht: BMI < 25, weinig vet op de buik  

  Alcohol: vrouwen minder dan 1 en mannen minder dan 2 glazen per dag  

  Fruit: 2x per dag of meer  

  Groenten: 2 groente lepels per dag of meer  

  Voedingssupplementen2 om kanker te voorkomen: nee  

Op de website www.voedingenkankerinfo.nl vind je meer informatie. Er staan ook 
gezonde recepten op. Onder andere van Bob Hutten, de volgende spreker. 

Bob Hutten  

Bob Hutten is directeur van cateraar Hutten en initiatiefnemer van 
de Verspillingsfabriek3. Hutten maakt onder andere 
gespecialiseerde voeding voor zorginstellingen. Ook de lunch van 
deze Vrouwendag wordt verzorgd door Hutten.  

 

Als met het ouder worden de mogelijkheden afnemen is het belangrijk om ambitie te 
blijven houden. Hiervoor kun je een geluksschilderij maken. Je visualiseert met 
plaatjes wat je graag zou willen. Dit wordt opgeslagen in de hersenen wat ervoor 
zorgt dat je meer gaat focussen op deze leuke dingen. 

  

Tips voor gezonde voeding  

 Eet zoveel mogelijk onbewerkt voedsel. 
 Gebruik veel vezels. 
 Korte kook en baktijden. 
 Geen verbrand voedsel. Let op met barbecue 
 Lang houdbaar voedsel. Liever niet. 
 Dunne sauzen. 
 Let op met frisdrank ook met suikervervangers. 
 Geen jus d’orange. Eet hele sinaasappel op. 
 Geen snacks. 
 Wit brood beter niet. 
 
 
 

                                            
2 Voor meer informatie zie: https://supplementinfo.nl 

 

3 Voor meer informatie zie: www.deverspillingsfabriek.nl 
 

http://www.voedingenkankerinfo.nl/
https://supplementinfo.nl/
http://www.deverspillingsfabriek.nl/
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Chantal Walg over positieve gezondheid 

 Chantal Walg is auteur van het boek ‘Waarom doen we eigenlijk 
wat we doen binnen de gezondheidszorg?’. 

Het boek en deze lezing gaan over het centraal stellen van 
gezondheid in plaats van ziekte en over denken vanuit 
gezondheid in plaats van vanuit het systeem, het zorgstelsel. 

 

Wanneer ben je gezond? 

We kijken naar een aangrijpend filmpje over Nick Vujicic, geboren zonder armen en 
benen. Op zijn zeventiende begon hij zijn eigen non-profitorganisatie Life Without 
Limbs. Na zijn studie aan de universiteit wordt Vujicic een veelgevraagd spreker die 
anderen motiveert. Hij is getrouwd en vader van twee zonen. 

Met een kwaal of een aandoening kun je toch gezond zijn. Dit is in tegenspraak met 
de gangbare definitie over gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie: 
“Gezondheid is een volledige toestand van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.” 

Salutogenese 

Salutogenese (gezondheidsleer) legt de focus op kracht in plaats van op klacht (het 
gezondheidsprobleem). Voor de gezondheid is het belangrijk om : 

 Je situatie te begrijpen. 
 Het gevoel hebben dat je iets kunt doen. 
 Zingeving ervaren. 
Verwarring, machteloosheid, zinloosheid zijn slecht voor je gezondheid.  

Blue Zones : Sardinië, Okinawa, Ikaria (Griekenland), Loma Linda (Californie) 

en Nicoya (Costa Rica) 

Blue Zones zijn gebieden in de wereld waar mensen heel oud worden zonder 
chronische ziekten. Het blijkt dat deze gebieden overeenkomen in: 

 Plantaardig eten  

 Natuurlijk bewegen 

 Opstaan met een doel (levensplan) 
 Vrienden en familie om je heen 

 
Positieve gezondheid, van wens naar werkelijkheid. 

Machteld Huber introduceerde in 2012 het concept positieve gezondheid in 
Nederland. De definitie van positieve gezondheid luidt: “Het vermogen om je aan te 
passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele 
uitdagingen van het leven”.                                                                                                                
In vergelijking met de oude definitie voegt ze nieuwe dimensies toe voor een gezond 
leven: dagelijks functioneren, zingeving en kwaliteit van leven. Met onderstaand 
model kun je zelf je gezondheid testen en dit bijvoorbeeld als hulpmiddel gebruiken 
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voor een gesprek met de huisarts.                                                                                 
Zie www.mijnpositievegezondheid.nl voor uitleg van de test. 

 

Positieve gezondheid betekent de zorg verdraaien: Anders inrichten, anders denken, 
anders doen. In plaats van lijden aan een ziekte gaat het over leiden van het leven. 

 

Op de website van de PVR, http://pvr-nb.vrouwen.net/, vindt u de presentaties van 
Ellen Kampman en Chantal Walg.  

 

Nagekomen mededeling Ellen Kampman: 

Ik zou nog even uitzoeken hoe het met jicht zit. Ik heb niet zozeer 
gevonden dat jicht een ziekte van hoog opgeleiden is, maar wel dat het 

een ziekte is die voor een deel van de risicofactoren overeenkomt met 
hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten. Hierdoor zal, hoewel er 

tot nu toe weinig goed onderzoek naar gedaan is, ook hier de Richtlijnen 
Goede Voeding gelden om het risico te verlagen en het terugkomen van 

de symptomen te verminderen. 

http://www.mijnpositievegezondheid.nl/
http://pvr-nb.vrouwen.net/
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Vooraankondiging Nieuwjaarsbijeenkomst op het PVR kantoor te 
Waalwijk op donderdag 18 januari voor alle besturen en 
vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties en 
genodigden. 
 
Tijd: 13.30 uur   koffie/thee 

14.00 uur inleiding : “East meets West”    
door drs. Ingrid van Leeuwen 

" East meets west":  aan de hand van de thee wordt een "culturele reis" gemaakt 
vanuit China naar Engeland. 

Hierbij komt ook de relatie  "thee,  literaire salon  en  vrouwen-emancipatie"  naar 
voren 

 14.45 uur  Pauze met thee en lekkers 

 15.15 uur     Vervolg lezing 

 15.45 uur Einde 

 

 Nieuwsbrief van de Nederlandse Vrouwenraad, 30 november 2017 

 

In deze nieuwsbrief: Verslag van onze Algemene Ledenvergadering, 

Vrouwenvertegenwoordigers 2018 en 2019 voorgedragen, Toolkit Kies een Vrouw 

Gemeenteraad, Reünie van Vrouwenvertegenwoordigers, Nieuwe berichten van onze 

voorzitter Nenita La Rose en meer... 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering november 2017 

Zaterdag 25 november was de algemene ledenvergadering van de NVR. 

De lidorganisaties kwamen bijeen om de stand van zaken bij de NVR te 

bespreken en de vrouwenvertegenwoordigers officieel te benoemen. 
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Meer informatie...  

 

Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018, 

Clarice Gargard inkomende 2019 

Bij de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 25 november zijn 

Willemien Koning als Vrouwenvertegenwoordiger 2018 en Clarice 

Gargard als inkomende Vrouwenvertegenwoordiger 2019 gekozen. Meer 

informatie...  

 

Toolkit Kies een Vrouw gemeenteraad 

De NVR heeft een toolkit ontwikkeld voor de gemeenteraadsverkiezingen 

van 21 maart 2018 om organisaties te helpen bij het organiseren van een 

bijeenkomst. Meer informatie...  

 

Reunie van vrouwenvertegenwoordigers 

Vrijdag 17 november was de reünie van de vrouwenvertegenwoordigers. 

Het was georganiseerd door de NVR en UN Women Nederland. Er waren 

19 vrouwenvertegenwoordigers aanwezig om verhalen uit te wisselen. 

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. Meer informatie...  

 

Nieuwe trainers getraind voor De Nieuwe Toekomst 

Op vrijdag 27 oktober en 3 november zijn er 13 nieuwe trainers voor De 

Nieuwe Toekomst getraind. Deze trainers gaan in hun gemeente aan de 

slag om nieuwe groepen deelnemers aan De Nieuwe Toekomst te 

trainen. Meer informatie...  

 

Bericht van de voorzitter Nenita La Rose 

Onze nieuwe voorzitter Nenita La Rose is bezig met een 

verkenningsronde langs de lidorganisaties en partners. Lees hier haar 

verhalen. Meer informatie...  

Gender Equality Index 2017: Geweld 

Op 21 november is de Gender Equality Index over geweld uitgebracht 

door het European Institute of Gender Equality (EIGE). De EU scoort 

http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3502
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3499
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3499
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3489
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3485
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3481
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3351
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gemiddeld 27.5 op 100. NL scoort 31.5 punten. Hoe hoger de score hoe 

slechter de situatie. NL scoort dus slechter dan het EU gemiddelde. Meer 

informatie...  

 

Nederland keldert op ranglijst gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen 

Nederland is dit jaar maar liefst 16 plaatsen gekelderd op de ranglijst voor 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen; van de 16e naar de 32e plaats. De 

ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is toegenomen, concludeert het 

World Economic Forum. De NVR is teleurgesteld. Meer informatie...  

 

Waarom de loonkloof 16.1% is en niets lager dan dat  

Onze vrijwilliger Sanne Kanters heeft voor ons alles op een rijtje gezet 

over Equal Pay en de loonkloof. Lees hier haar stuk over de cijfers en de 

loonkloof. Meer informatie...  

 

#metoo  

Onze vrijwilliger Sanne Kanters zag de #metoo en heeft voor ons alles op 

een rijtje gezet. Lees hier haar stuk over de discussie en de 

maatschappelijke gevolgen van #metoo. Meer informatie...  

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden. 

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR 

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl 

 

Colofon 

PVR Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Provinciale VrouwenRaad 

(PVR) Noord-Brabant, de koepel van Brabantse vrouwenorganisaties. 

Redactieadres: yhouben@planet.nl                                                                              

Kantoor: PVR NB: Mgr. Prinsenstraat 7,  5142 SP Waalwijk, tel: 0416-343444                                                 

e-mail: pvr-nb@kpnplanet.nl             website: www.vrouwen.net/pvr-nb                                       

Kopij voor Nieuwsbrief  26 graag inleveren voor 19  december 2017 

 

http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3501
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3501
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3475
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3495
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3478
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=505&code=1409692312
mailto:info@de-nvr.nl
mailto:yhouben@planet.nl
mailto:pvr-nb@kpnplanet.nl
../PVR%20Nieuwsbrief%2024/www.vrouwen.net/pvr-nb
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Dagelijks Bestuur 

Voorzitter:             Ria Demmers, Herman Boerhaavelaan 7, 5165 EG Waspik 

tel: 0416-853417; 06-24673716                                                                                         

Secretaris:                      Liesbeth Oldenkotte, Delmerweg 8, 5037 EX Tilburg              

tel: 013-4680089            l.oldenkotte@hotmail.com 

 Penningmeester:           Addy Bergers, Indigohof 4, 4904 LZ Oosterhout                           

tel: 0162-429388                                                                                                                         

Vice-vz en Nieuwsbrief: Yolande Houben, Artesiestraat 2, 5144 CT Waalwijk         

tel: 0416-337319 

mailto:l.oldenkotte@hotmail.com

