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Niet goed 
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Klik hier 

voor de 

webversie 

Geachte griffier,

Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen aan alle raadsleden? Hartelijk dank! 

From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: woensdag 27 februari 2019 14:03:21
To: OW-Info
Cc:

Subject: FW: Nieuwsbrief februari 2019

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: Art.1 Midden Nederland [mailto:info@art1middennederland.nl] 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 16:07
Aan: Lugt, Arjen van der
Onderwerp: Nieuwsbrief februari 2019



UITNODIGING 21/03: CONFERENTIE 'GROEIEN DOEN WE SAMEN'

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie organiseren wij de conferentie 

‘Groeien Doen We Samen’. Wij vinden het belangrijk om als expertisecentrum onze kennis en ervaring te 

delen om discriminatie en ongelijke behandeling tegen te gaan. Tijdens de conferentie kunnen 

hulpverleners, experts, professionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden deelnemen aan diverse 

workshops en interessante netwerkcontacten opdoen. Via de link kunt u meer lezen over o.a. het 

programma en de workshops waaraan u kunt deelnemen. We hopen u te zien op 21 maart!

lees meer>

Kandidaten gezocht voor de Tolerantieprijs 2019! 

De Tolerantieprijs is voor mensen, bedrijven en organisaties die zich op een 

creatieve en inspirerende manier inzetten voor een verdraagzame samenleving. Met 

activiteiten die mensen verbinden op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en 

economie. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Bevrijdingsfestival Utrecht 

en ontvangt een geldbedrag van €5.000,-. Voordragen van kandidaten kan tot en 

met woensdag 27 maart a.s. via een online formulier. 



“HET IS OKE OM VRAGEN TE 

STELLEN. MAAR WEL MET 

BEDOELING OM ECHT IETS TE 

LEREN"

We werken, sporten, recreëren en leven samen 

met al onze verschillen. En dat levert nog 

weleens ongemak op. In deze serie onderzoekt 

verslaggever superdiversiteit Zoë Papaikonomou: 

hoe leren we ongemakkelijk te zijn met elkaar? 

Dit keer: ongemak op de werkvloer.

lees meer>

MINDER VAAK (M) OF (V) OP 

KIESLIJST: "KLINKT GOED, MAAR IS 

NIET HANDIG"

Politieke partijen vermelden op de kieslijst steeds 

minder vaak het geslacht van de kandidaten. 

Vaak met goede bedoelingen, bijvoorbeeld 

omdat ze genderneutraal willen zijn of omdat er 

online al veel over de kandidaten te vinden is.

lees meer>

“ALLEN DIE ZICH IN NEDERLAND BEVINDEN, WORDEN IN 

GELIJKE GEVALLEN GELIJK BEHANDELD. DISCRIMINATIE 

WEGENS GODSDIENST, LEVENSOVERTUIGING, POLITIEKE 

GEZINDHEID, RAS, GESLACHT OF OP WELKE GROND DAN 

OOK, IS NIET TOEGESTAAN.”

CAROLINE DIJKHUIZEN: "TEGEN ONS 

WERD GEZEGD DAT WE NIET 

GESCHMINKT HOEFDEN TE WORDEN, 

OMDAT WE TOCH AL ZWART WAREN"

Ze leek niet op haar ouders, niet op haar broers 

en niet op haar klasgenoten: als kind vond 

zangeres Carolina Dijkhuizen het soms moeilijk 

erbij te horen. Een gevoel dat haar ook in de 

showbizz weleens bekruipt.

lees meer>

GEMEENTEHUIS VEENENDAAL NOG 

DIT JAAR BETER TOEGANKELIJK: 

"HELEMAAL TOP!"

Een rolstoellift, een bord dat je in audio vertelt 

waar je heen moet en steunbeugels in de 

toiletten. Zo moet het gemeentehuis van 

Veenendaal nog dit jaar toegankelijker worden. 

Sinds een jaar probeert Team Tikkie 

Toegankelijk de toegankelijkheid voor mensen 

met een beperking op de kaart te zetten. En met 

succes!

lees meer>

Op 10 december jl. organiseerden wij het Utrechtse Mensenrechtendiner in Het Huis 

Utrecht op de Internationale Dag van de Mensenrechten. Bekijk nu de aftermovie! 



DOE MEE MET DE NEDERLANDSE 

GEBARENCHALLENGE 2019!

De GebarenChallenge is een online 

gebarencursus van precies 1 jaar. Zo leer je het 

jaar rond ook alle gebaren van de seizoenen en 

feestdagen. In totaal leer je ruim 500 gebaren, 

maar we pakken het relaxed en stap voor stap 

aan. Elke week verrassen we je met 10 gebaren 

rond een nieuw thema en heuse 

gebarenzinnetjes waar je gewoon heel blij van 

wordt!

lees meer>

ACTIE 'HOUD DE STOEP VRIJ' VAN 

START IN UTRECHT

De actie ‘Houd de stoep vrij’ is vrijdag van start 

gegaan met een flyercampagne. De campagne 

moet mensen motiveren om niet zomaar fietsen, 

borden of andere objecten op de stoep neer te 

zetten. Mindervaliden en mensen met een 

kinderwagen hebben daar namelijk regelmatig 

last van.

lees meer>

AGENDA

08/03/2019 Internationale 

Vrouwendag

21/03/2019 Internationale 

Dag tegen Racisme en 

Discriminatie

21/03/2019 Conferentie 

‘Groeien Doen We 

Samen’

MELD 
DISCRIMINATIE 
OF ONGELIJKE 
BEHANDELING

VACATURES

• Stagiair(e) 

communicatie
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