
REGENBOOG
WEEK

11 t/m 17 oktober 2021

Vanzelfsprekend jezelf 
zijn in Purmerend



REGENBOOGWEEK 
11 t/m 17 oktober 2021

In&Out ReR (Roze en Regenboog) 
Zaterdag 2 oktober 2021

Inloopavond Stichting Transgenders NH

14.00 - 17.00 uur   |   Tiener Jongeren Centrum, Riekstraat 21, Purmerend   |   www.stichtingpurmerend.nl

8 oktober 2021    |    20.00 - 00.00 uur    |    Buurthuis Zuidoostbeemster    |    www.transgendersnh.nl

Elke eerste zaterdag van de maand komen LHBTI jongeren bij elkaar en 
bespreken zij allerlei onderwerpen.

Besloten avond waar gelijkgestemden met elkaar in contact kunnen komen 
en gesprekken kunnen uitwisselen. Partners en familie zijn ook van harte 
welkom. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. bespreken zij allerlei 

Zondag 10 oktober 2021

Film - Petite Fille

Film - The Shiny Shrimps 

Maandag 11 oktober 2021

11 tot 31 oktober 2021

Dinsdag 12 oktober 2021

Woensdag 13 oktober 2021

Zaterdag 16 oktober 2021

Zaterdag 23 oktober 2021

Donderdag 14 oktober 2021

Roze viering

Opening Regenboogweek

Expositie Paarse Vrijdagkrant

Dialoogsessies 
Discussieren Kun Je Leren

Masterclass seksuele- 
en genderdiversiteit

Roze teken- 
en schildermiddag

Transgender kinderen, 
bestaan ze echt?
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www

www

www

www

www

www

www

10.00 uur

Apostolisch Genootschap, 

Zonnelaan 2, Purmerend

www.stichtingrerpurmerend.nl/

Filmhuis Purmerend

www.filmhuispurmerend.nl

Filmhuis Purmerend

www.filmhuispurmerend.nl

09.00 tot 10.00 uur

Purmerends Museum

www.purmerend.nl/regenboogstad

15.30 tot 17.00 uur

Zoom

www.inclusieveschool.nl

Middag

Cultuurhuis Wherelant

www.cultuurhuiswherelant.nl

19.30 uur

Bibliotheek Waterland

www.trans-parents.nl

Doorlopend

Stadhuis Purmerend

www.paarsevrijdagkrant.nl

Bibliotheek Waterland

Een Roze Viering in het kader van 
‘Samenzijn’ door ReR.

De zevenjarige Sasha droomt ervan 
een meisje te mogen zijn, al zolang ze 
zich kan herinneren. Petite Fille toont 
de strijd van een gezin tegen hun 
vijandige omgeving en hun dagelijkse 
beslommeringen. 

Olympisch zwemmer Matthias le 
Goff maakt op live televisie een 
homofobische opmerking en ziet zijn 
carrière in rook opgaan. De enige 
manier om het te redden is door zijn 
opgelegde straf aan te nemen: the 
Shiny Shrimps, een amateur gay 
waterpoloteam, te coachen en ze te 
kwalificeren voor de Gay Games in 
Kroatië. 

Een veilig zwemklimaat is, helaas, niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Spurd 
vindt het belangrijk bij te dragen aan 
grotere acceptatie van LHBTIQ+’ers in 
de sport. Daarom zetten zij zich deze 
avond extra in voor LHBTIQ+’ers, hun 
naasten en iedereen die zin heeft in 
een gezellige avond. 

Minou Bosua onderzoekt met 
acteur Eelco Smits de rol van de 
vader in hun patchworkgezin. 
In Niet de Vaders bevragen ze 
op humoristische wijze wat 
vaderschap eigenlijk is. Het 
Brabants Homomannenkoor omlijst 
op een indrukwekkende manier 
deze voorstelling. 

DKJL gaat met ‘Love is Love’ samen 
met leerlingen en gasten, waaronder 
wethouder Harry Rotgans, in gesprek 
en in debat om zo elkaar te leren 
kennen en te leren dat verschillende 
identiteiten en botsende meningen 
vreedzaam naast elkaar kunnen 
bestaan. 

De Regenboogweek is een week vol 
activiteiten voor LHBTI mensen zelf, 
en voor mensen die zich in willen 
zetten voor meer LHBTI-inclusie. Op 
uitnodiging van directeur Moncef 
Beekhof opent wethouder Harry 
Rotgans deze Regenboogweek in het 
Purmerends Museum. Een masterclass seksuele- en 

genderdiversiteit voor docenten PO 
+ VO Beemster & Purmerend door 
inclusiespecialist Barbara Oud.

Teken of schilder je regenboog hero 
of laat je inspireren door je non-hetero 
hero. Maak iets in de stijl van bv Frida 
Kahlo, Michelangelo, Hockney, Tamara 
de Lempicka. Breng zelf al een foto 
of portret mee van wat je wilt doen. 
Iedereen is welkom, iedereen kan 
meedoen! Docent is Henk Fakkeldij.

Kirsten Visser is moeder van een 
transgender zoon en gebruikt alle 
kennis en ervaring om andere ouders 
van transgender kinderen te helpen. 

Vanaf 11 oktober is een expositie te 
zien het stadhuis van Purmerend. De 
expositie is in samenwerking met de 
Paarse Vrijdagkrant samengesteld. 
Aan de wanden in de centrale hal 
hangen grote foto’s van leerlingen uit 
Purmerend en Beemster, samen met 
fragmenten zelfgeschreven artikelen 
uit de Paarse Vrijdagkrant. 

09.30 tot 15.30 uur

P3

Vrijdag 15
oktober 2021

Vrijdag 15
oktober 2021

Zaterdag 16
oktober 2021

20.30 uur

20.30 uur

13.30 uur

Theater de Verbeelding in de theaterzaal van P3 
20.30 uur   |    www.theaterdeverbeelding.nl

Theatervoorstelling 
- Niet de Vaders

Zaterdag 23 oktober 2021

Swimpride

ReR Kitchen  
Vrijdag 29 oktober 2021  |  18.00 - 20.00 uur  

Oase, Amstellaan 2, Purmerend 

www.stichtingrerpurmerend.nl

ReR organiseert maandelijks 
ReR-kitchen. Elke laatste vrijdag 
van de maand komen LHBTI’ers 
en betrokkenen naar centrum 
Oase in de Overwhere. Iedereen 
neemt iets te eten mee en er wordt 
gezamenlijk gegeten. 

Save the date

Oktoberfest

Zaterdag 30 oktober 2021

www.transgendersnh.nl

Café Alonso’s, Zwanebloem 8A

16.00 uur tot eind

Vanaf 11 oktober 2021

Leestafel LHBTI

Regenboogvoetbaltoernooi

11.30 tot 14.15 uur   

FC Purmerend 

www.spurd.nl

Woensdag 20 oktober 2021

www


