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Liefde 
is van 
iedereen



    
 

10 oktober

• vlag ceremonie
 locatie Foreestenhuis. Grote Oost 43 Hoorn
 tijd 11.45 uur
 Verbinding, verkenning en viering. Wethouder Al Mobayed hijst de vlag.

10 oktober

• Share your story
 locatie Foreestenhuis. Grote Oost 43 Hoorn
 tijd 12.00 uur
 Verbinding, verkenning en viering: stel je open voor persoonlijke verhalen en persoonlijke vragen.

10 oktober

• lunchbuffet
 locatie Foreestenhuis. Grote Oost 43 Hoorn
 tijd 13.00 uur
 Eigen bijdrage van € 5,- (bij mooi weer in de Bijbelse tuin).

10 oktober

• regenboogviering
 locatie Foreestenhuis. Grote Oost 43 Hoorn
 tijd 14.00 uur 
 contact  Werkgroep Kleurrijk Verbonden; reserveren is nodig. Geef je keuze  

(share your story, lunch, viering, een combi of alles) door via:  

ruud.bennis@hotmail.nl. Ruud stuurt een bevestiging.

 Verbinding, verkenning en viering: oecumenische viering met live muziek, poëzie,  

 gebeden, liederen en verhalen rond het thema: Opstaan voor wat je lief is. 
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10 oktober

•  midgetgolf    Gezellige en bezige Midgetgolf;  
mogelijkheid tot eten na afloop

 locatie De Midget. Dorpsweg 146A, 1697 KJ Schellinkhout 
 tijd 16.00 - 18.00 uur
   Opgeven en contact: rjj.tijmens@outlook.com eigen bijdrage van € 4,- voor het midgetgolf

 mee eten na afloop voor eigen rekening.

11 oktober

• hijsen regenboogvlag door wethouder Al Mobayed
 locatie Gemeentehuis. Nieuwe Steen 1 Hoorn
 tijd 13.00 uur

12 oktober

•  in gesprek met jongeren Wel praten tijdens het eten!
 locatie Het Honk. Anjerstraat 1 Enkhuizen
 tijd 18.00 - 20.30 uur
  contact Vragen of opgeven via app bij: Kim 06-23678609 

Ben jij tussen de 13 en 21 jaar en heb je vragen over LHBTI voor jezelf of een ander, schuif dan 

aan bij ons aan tafel. Bij ons kun je je verhaal of vragen kwijt. We hebben alvast twee mensen 

uitgenodigd om mee te eten: Saskia Righthart van Gelder, vooral bekend van haar tattooshop 

met regenboogvlag en ze zet zich in voor een Regenboogpad in Enkhuizen. Naast Sakia eet ook 

Wil Groot mee: hij heeft in 2007 een groot onderzoek naar Hiv / AIDS gedaan in Afrika en heeft 

daar een weeshuis opgericht.  

14 oktober

•  roze brunch met muziek Regenboog 50+
 locatie Huis Verloren. Kerkstraat 10b Hoorn
 tijd 11.30 - 15.00 uur
   contact  Aanmelden vóór 1 oktober bij: franskoopmans@quicknet.nl of via  

de WhatsApp-groep Regenboog 50+ / WF eigen bijdrage van € 10,-.

  Nadja Filtzer en haar begeleiders op piano en bas doen het muzikaal optreden. Dit onder  

de naam Nadjazzda, met passie en levensvreugde. Een gevarieerd optreden met Franse  

en Nederlandse chansons van Edith Piaf tot Ramses Shaffy en Tante Leen, Jazz en Soul  

en verrassend eigen repertoire. 
 
 
 



Nadjazzda, met passie en levensvreugde

 
16 oktober

• theatervoorstellingen met nagesprek 
	 locatie	 Tabor	College	d’Ampte
  Theatergroep Artiance speelt Homerun en gaat daarna in gesprek met de leerlingen.  

In samenwerking met Art.1 Noord-Holland Noord.

17 oktober

• Out of the closet sale  Wat druk je uit met je kleding?  
“Clothes have no gender!”

 locatie Foreestenhuis. Grote Oost 43 Hoorn
 tijd 13.00 - 17.00 uur
 contact www.makingsensehoorn.nl

  Kledingmarkt waar ieder schoon en heel kledingstuk welkom is. Daarom organiseert Making 

Sense Hoorn in de regenboogweek een supertoffe kleding sale. Niks geen verschil tussen heren 

en dames kleding. Find your style and own it! Scoor de kledingstukken waar jij zelf blij van wordt en 

klets na over dit belangrijke thema in onze prachtige achtertuin. De opbrengsten van deze kledingmarkt 

zullen volledig gedoneerd worden aan een organisatie die staat voor de LHBTIQ+ gemeenschap.





Organisatie van de regenboogweek:

Platform regenboog Hoorn / West-Friesland

Laatste nieuws op:

www.platformregenboog.nl

www.art1nhn.nl

Hoorn is een van de vele steden in Nederland  

die zich Regenboogstad mogen noemen.  

Deze Regenbooggemeenten maken zich sterk  

voor verbetering van de sociale acceptatie,  

veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen,  

homoseksuele mannen, biseksuelen,  

transgender- en intersekse personen.


