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Beste Novaleden,
Hopelijk hebben jullie alle goede paasdagen gehad!
Deze Novateiten nodigen jullie van harte uit tot een aantal inspirerende bijeenkomsten.
Geïnteresseerd?
Reserveer dan snel de data en kijk in de betreffende bijlage aan deze mail voor een
aanmeldingsformulier en meer informatie!
Wij bevelen alle drie bijeenkomsten zeer bij jullie aan en hopen jullie gauw te zien en te spreken.

Hartelijke groet, Marianne, Marianne, Marjolein en Martina
1. Zaterdag 10 juni 2017: Algemene ledenvergadering NOVA
Op zaterdag 10 juni houden wij onze Algemene Ledenvergadering in Utrecht.
Vanaf 13.30 zijn jullie welkom. Voor het formuleren van onze ankerwaarden en onze visie geven
Tilly Kesting en Marjolein Lips een NOVA workshop ‘Map of Meaning’. Aansluitend volgt onze
jaarlijkse ALV, en zoals gebruikelijk sluiten wij gezellig af met een Diner.
Kijk in de bijlage van deze mail voor meer informatie en het aanmeldingsformulier (ook in delen
mogelijk) voor deze middag.
Meld je aub met behulp van dit formulier via de mail aan voor 31 mei 2017.

2. Zaterdag 20 mei 2017: “Goedaardige vrouwenkwalen, samen lossen we ze
op?”
De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie, NVF, houdt op zaterdag 20 mei tussen 9.30 en
18.00 een congres in Eindhoven. De NVF is een wetenschappelijke vereniging, die al ruim 25 jaar
bestaat met een bestuur gevormd uit artsen en apothekers.
Wij zijn hierop geattendeerd door Christine Catlender, apotheker en voormalig NOVA lid. Zij
beveelt dit congres dan ook van harte aan ons aan. De KNMP heeft het congres voor 5.5
nascholingsuren geaccrediteerd.
Zie de bijlage voor meer informatie en aanmelding.

3. Vrijdag 29 september tot 1 oktober 2017: ‘Women Pharmacists – Always

one step ahead’
Zoals in de laatste Novateiten aangekondigd, zal er dit jaar weer een internationale ontmoeting
van vrouwelijke apothekers zijn. De Oostenrijkse apothekers nodigen ons uit naar Wenen.
In samenwerking met onze collega’s uit Duitsland en Engeland en vanuit de NOVA is een
inhoudelijk aansprekend programma tot stand gekomen, ingebed in een leuk raamprogramma er
omheen. Om niets te missen, reis je het beste aan op vrijdag 29 september en reis je niet voor
zondag middag weer terug.
Kijk snel naar het programma in de bijlage en meld je aan. Let op de early bird rate voor 30 juni!
Voor vragen en het maken van reisplannen, neem contact op met Marianne van den Berg en
Martina Teichert onder info@vrouwelijkeapothekers.nl.

