Nieuwsbrief De Zaanse Regenboog jan/feb 2022 nr. 19

De Zaanse Regenboog Nieuwsbrief inventariseert en publiceert de diverse LHBTIQ+ activiteiten van
de diverse organisaties in de Zaanstreek.

Agenda januari/februari
1 januari t/m
10 februari
10 januari
15 januari
18 januari

18 januari
21 januari

22 januari
13 februari
14 februari
18 februari

19 februari
26 februari

Fotoexpo “De toekomst is paars” Evean Guisveld, George Gershwinstraat 207, 1544 NX
Zaandijk. Alleen overdag en op afspraak te bezoeken. Info en reserveren: 075 647 8000
De Regenboog Salon, Evean Erasmushuis, Noorderven 79, Zaandam. Van 15.00 tot 17.30 uur.
Info: receptieerasmushuis@evean.nl Alleen voor personeel, vrijwilligers en bewoners.
Café Pride Zaanstad bij Odion, Mercuriusweg 5A, 1531 AD Wormer. Van 13.00 tot 15.30 uur.
Aanmelden bij cafepride@odion.nl
Roze Loper middag bij Zorgcirkel Saenden. Nova Zembla 2, Zaandam. Optreden van Cees
Walraven en Anita. Alleen voor bewoners, personeel en vrijwilligers.
Info receptie.saenden@zorgcirkel.com
Zaantheater, Nicolaasstraat 3,1506 BB Zaandam : Fok me hokje. 19.30 uur. Info/tickets:
https://zaantheater.nl/tickets
53 Jaar geleden was de eerste homodemonstratie. Op maandag 21 januari 2019 is het 53 jaar
geleden dat op het Binnenhof in Den Haag de eerste LHB-demonstratie in ons land en in
Europa plaatsvond. Het protest was gericht tegen het discriminerende artikel 248bis van het
Wetboek van Strafrecht
Zaans Regenboog Café 50+. Café Zaanzicht, Oostzijde 209, 1502 BD Zaandam. Gezellig
borrelen en praten. Van 14.30 – 17.30 uur. Info: info@dezaanseregenboog.nl
Wandelen met Het roze olifantje Dames wandel Club. Meer info via facebook van De Zaanse
Regenboog en Het roze olifantje Dames diner Club.
De Regenboog Salon, Evean Erasmushuis, Noorderven 79, Zaandam. Van 15.00 tot 17.30 uur.
Info: receptieerasmushuis@evean.nl Alleen voor personeel, vrijwilligers en bewoners.
Zaanse Regenboogborrel Zaandam in café Het Pand, Zuiddijk 7, 1501 CA Zaandam. Van 15.00
tot 17.00 uur.
Reserveren via info@dezaanseregenboog.nl
Café Pride Zaanstad bij Odion, Mercuriusweg 5A, 1531 AD Wormer. Van 13.00 tot 15.30 uur.
Aanmelden bij cafepride@odion.nl
Zaans Regenboog Café 50+. Café Zaanzicht, Oostzijde 209, 1502 BD Zaandam. Muzikale Bingo
met Lodewijk de Ruiter. Van 14.30 – 17.30 uur. Info: info@dezaanseregenboog.nl

Check tevoren wat de entreeprijs is, of de activiteit doorgaat en of de activiteit vrij toegankelijk is.
Zeker gezien de Corona beperkingen. Meehelpen met en/of interesse in De Zaanse Regenboog,
Politieke Werkgroep, Zaanse Regenboog Café 50+, ZaanPride, Café Pride, Regenboog Saenden,
Erasmushuis Regenboogsalon of in een andere activiteit.
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Hulp is altijd welkom. Neem contact op met de betreffende organisatie of met De Zaanse
Regenboog.
Wil je naar de (LHBTIQ+) film of (Zaan)theater en wil je niet alleen, geef je dan op voor de
film/theater app groep, we spreken regelmatig af om gezamenlijk naar een voorstelling te gaan en
nog wat te drinken na afloop.
Voor overige activiteiten in Noord Holland. Onderaan de agenda op de website van De Zaanse
regenboog staan linken naar de agenda’s van COC Noord Holland Noord, COC Kennemerland, Gay
haarlem, LHBTI West Friesland, Oud Roze Agenda Amsterdam, Roze en Regenboog Purmerend en
Stichting Transgenders Noord Holland.
Zie: https://www.dezaanseregenboog.nl/agenda

Het Zaanse Regenboog Café 50+
Het Zaanse Regenboog Café 50+ is weer in januari en februari. Op onze vertrouwde plek: Café
Zaanzicht, Oostzijde 209, 1502 BD Zaandam. Van 14.30 tot 17.30 uur.
Op zaterdagmiddag 22 januari is het eerste café in 2022. Met een borrel en een praatje.
Op zaterdag 26 februari komt Lodewijk de Ruiter met een muzikale bingo.
Info: info@dezaanseregenboog.nl
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Zaanse Regenboogborrel
De Zaanse Regenboog organiseert samen met Het roze olifantje Dames diner Club een maandelijkse
Regenboogborrel. Deze rouleert elke 3e vrijdag van de maand, elke keer op een andere locatie in
Zaanstad. Dan kunnen we elkaar ook ontmoeten en leren kennen, mensen die actief bij één van de
Zaanse LHBTIQ+ groepen willen worden zijn natuurlijk welkom en eigenlijk ieder die geïnteresseerd is
en/of meer wil weten over de diverse LHBTIQ+ groepen. En gewoon een drankje drinken kan
natuurlijk ook.
Januari slaan we over maar de eerstvolgende Regenboogborrel is op vrijdag 18 februari in café Het
Pand, Zuiddijk 7, 1501 CA Zaandam. Van 15.00 tot 17.00 uur.
Info: info@dezaanseregenboog.nl
Of via de facebookpagina van Het roze olifantje Dames diner Club:
https://www.facebook.com/groups/826461587414105/

ZaanPride 2022
Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt. ZaanPride moet een
groots feest worden en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor vrijheid, diversiteit en
inclusie. ZaanPride laat zien dat Zaanstad een tolerante stad is, een mooie stad en een stad van NU
die iedereen omarmt!
ZaanPride bestaat uit de Zaanse Regenboogweek en de Zaanse Regenboogparade met de
aansluitende feesten, van 3 tot en met 11 juni 2022.
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Meehelpen of ideeën, neem contact met ons op via:
Gmail: info@dezaanseregenboog.nl

Café Pride
Café Pride zorgt voor een gezellige, laagdrempelige en veilige manier van ontmoeten voor LHBTIQ’s
met een beperking. Kom gezellig ervaringen uitwisselen, activiteiten doen en contacten opbouwen.
De bijeenkomsten zijn in de Zaanstreek iedere 3e zaterdag van de maand, georganiseerd door Odion.
De eerstvolgende data zijn: 15 januari en 19 februari. Van 13.00 tot 15.30 uur.
In de Zaanstreek vindt de bijeenkomst van Café Pride plaats in:
Odion, Mercuriusweg 5A, 1531 AD Wormer.
Café Pride is gratis toegankelijk, drankjes zijn voor eigen rekening. De bijeenkomsten zijn
rolstoeltoegankelijk en een mindervalide toilet is aanwezig of in de buurt. Hulp nodig bij het regelen
van vervoer? Neem dan contact met Café Pride op.
Café Pride is ook bereikbaar via telefoon en mail: Coördinator: Angelique Melisse
Telefoon: 06 – 30 38 90 22
Mail: cafepride@odion.nl en kijk voor meer informatie op: facebook.com/cafepride
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Regenboog Saenden
organiseert 4 donderdagochtenden per jaar een inloop/activiteit met koffie en thee. Daarnaast 4
middagen met een optreden of andere leuke activiteit.
Voor LHBTIQ+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer mensen) en
iedereen die open staat voor anderen.
18 januari is er een optreden van Cees Walraven en Anita. Alleen voor bewoners, vrijwilligers en
personeel.
Zorgcirkel Saenden, Nova Zembla 2, 1506 VD Zaandam
Regenboog Saenden is ook bereikbaar via telefoon en mail:
088 55 91 400 receptie.saenden@zorgcirkel.com

Evean Erasmushuis
organiseert maandelijks De Regenboogsalon. Een gezellige ontmoetingsmiddag in het Erasmushuis.
Voor LHBTIQ+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer mensen) en
iedereen die open staat voor anderen.
De bijeenkomst is rolstoeltoegankelijk en een mindervalide toilet is aanwezig.
Elke 2e maandagmiddag van de maand van 15.00 tot 17.30 uur.
De eerstvolgende data zijn 10 januari en 14 februari. Alleen voor personeel, vrijwilligers en
bewoners.
Erasmushuis, Noorderven 79, 1504 AL Zaandam
De Regenboog Salon is ook bereikbaar via telefoon en mail:
075-65 12 000 of receptieerasmushuis@evean.nl
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Evean Guisveld
De toekomst is paars
Helemaal jezelf zijn en houden van wie je wilt, moet kunnen toch? Paars is de kleur waarmee
jongeren op paarse vrijdag laten zien dat iedereen mag zijn wie ze zijn. Jongeren van de LHBTIQ+
gemeenschap en hun vrienden zijn in opdracht van de Zaanse Regenboog in samenwerking met het
Zaans Museum voor ZaanPride 2021 gefotografeerd. Jasper Groen maakte de foto's en jongeren
vertellen hun persoonlijk verhaal
De foto expositie is van 20 december tot 10 februari te bezichtigen bij Evean Guisveld, George
Gershwinstraat 207, 1544 NX Zaandijk.
Alleen overdag en op aanvraag te bezichtigen. Voor info en reserveringen neem contact op met de
receptie van Evean Guisveld, telefoonnummer 075 647 8000.

Boudine

Wilt u de foto expositie ook lenen, neem dan contact op met info@dezaanseregenboog.nl
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Het roze olifantje Dames diner Club
De Dames van het roze olifantje gaan regelmatig uit eten met een clubje van ca 25 dames.
Je kunt je opgeven bij ‘Het roze olifantje Dames diner Club’. Ladies only.

“We zijn een spontaan ontstaan vrouwen clubje, die eens in de twee maanden in en rond Zaandam
uit eten gaan. Steeds in een ander restaurant. Vrouwen die dit leuk vinden kunnen lid worden van
‘Het roze olifantje Dames diner Club’ en zich via facebook opgeven voor een etentje. Gewoon gezellig
samen eten en daardoor elkaar leren kennen”.

&
Het roze olifantje Dames wandel Club
Elke 2e zondag van de maand worden er leuke wandelingen georganiseerd voor vrouwen. De
wandelingen zijn meestal in de buurt van Zaanstad. Wil je een keer mee wandelen, let op de
aankondigingen via de facebook pagina’s van Het roze olifantje Dames diner Club en van De Zaanse
Regenboog.
De eerstvolgende wandeling is op zondag 13 februari.
Bereikbaar via De Zaanse Regenboog en via de facebookpagina: Het roze olifantje Dames diner Club
https://www.facebook.com/groups/826461587414105/
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Overig Regenboog Noord Holland
Voor de activiteiten in overig Noord Holland ga naar de website van De Zaanse Regenboog, agenda
en onderaan de agenda ziet u logo’s van organisaties in Noord Holland, klik ze aan en u komt bij hun
activiteiten. https://www.dezaanseregenboog.nl/agenda

Zaantheater
Dinsdag 18 januari
Voorstelling Zaantheater: Fok me hokje.
Geschreven door jongeren en uitgevoerd door professionele theatermakers.
Bij zeepaardjes broeden de vaders de eieren uit, één op de vijf pinguïns is homoseksueel en vissen en
slakken wisselen met groot gemak van geslacht. Waarom maken mensen dan eigenlijk onderscheid
tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag? Wat maakt het uit of je op vrouwen of mannen valt? En
hoezo doen mensen moeilijk over genderneutrale toiletten? Die heb je thuis toch ook?
Voor FOK ME HOKJE beelden jongeren van Nederlandse GSA’s en de Open Schoolgemeenschap
Bijlmer zich in hoe het zou zijn om als mannetje zelf een ei uit te broeden of te kunnen wisselen van
geslacht. Onder regie van Bram Jansen gebruiken professionele theatermakers hun verhalen, scènes
en sketches om te tonen wat we van het dierenrijk kunnen leren over gender en seksuele voorkeur.
FOK ME HOKJE is een interactieve voorstelling waarbij je je telefoon paraat moet houden. Meedoen
dus! Na afloop is er een nagesprek. Een voorstelling over gender en seksuele voorkeur.
Zaantheater, Nicolaasstraat 3, 1506 BB Zaandam. Info en tickets:
https://zaantheater.nl/tickets/studio-52nd-fok-me-hokje/

Stichting De Zaanse Regenboog. Bankrekening NL27 RABO 0348 2710 85. KvK 76025578

21 januari - De eerste homodemonstratie in Nederland
Op 21 januari 1969, 53 jaar geleden, was de eerste homodemonstratie die in Nederland en zelfs in
Europa plaatsvond. Rond de honderd homo’s waren naar Den Haag gekomen om voorafgaand aan
een vergadering van de vaste commissie voor Justitie aandacht te vragen voor artikel 248bis van het
Wetboek van Strafrecht, een hoogst discriminerend wetsartikel uit 1911 dat luidde:
‘De meerderjarige die met een minderjarige van hetzelfde geslacht wiens minderjarigheid hij kent of
redelijkerwijs moet vermoeden, ontucht pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaar.’
Daarmee was de leeftijdsgrens voor homoseksueel contact 21 jaar, terwijl dat bij hetero’s 16 jaar
was. Een homoseksueel stel waarvan de een ouder was dan 21 en de ander jonger dan 21 werd
daarmee strafbaar als ze intieme handelingen pleegden. Bovendien gebruikte de politie het artikel
vaak om bijeenkomsten van homo’s te verbieden, omdat het volgens hen zou kunnen leiden tot
overtreding van artikel 248bis.
De eis van 21 januari: afschaffing van het discriminerende wetsartikel 248bis.
In 1971 is artikel 248bis afgeschaft.

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek
Gediscrimineerd? Meld het!
Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van ongelijke behandeling of achterstelling? Meld het
bij het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland!
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Deze onafhankelijke stichting werkt aan het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminatie
op grond van sekse, huidskleur, levensovertuiging, afkomst, leeftijd, handicap, chronische ziekte of
seksuele gerichtheid. Het Bureau Discriminatiezaken heeft inmiddels bijna een kwart eeuw
praktijkervaring en stond al die jaren ook meermalen leden uit de LHBTIQ+-gemeenschap terzijde.
Iedereen kan er gratis terecht voor steun of een vertrouwelijk advies.
Daarnaast verzorgt deze organisatie voorlichtingen en trainingen over (on)gelijke behandeling.
Het Bureau Discriminatiezaken is bereikbaar via 075-6125696 en info@bdzaanstreek.nl Meer
informatie over de mogelijkheden is te vinden via www.bureaudiscriminatiezaken.nl

Regenboog-gedichtenvoordracht
Het lijkt ons leuk, om met een groepje liefhebbers regenbooggedichten voor te dragen. Niet
hoogdravend of professioneel, maar gewoon leuk. En soms ook een beetje spannend en stout.
De gedichten kunnen in verschillende talen zijn en hebben in ieder geval een lhbtiq+ strekking.
Wil je meedoen en heb je zelf ook interessante gedichten? Wil je alleen maar lekker komen
luisteren? Allemaal goed, wees welkom!
Geef je op bij De Zaanse Regenboog info@dezaanseregenboog.nl

OPROEP!
Heeft u nog oudere voorwerpen, foto’s, aankondigingen of andere spullen met een link naar het
Zaanse LHBTIQ+ leven van vroeger. We ontvangen er graag goede kopieën van of u kunt het doneren
aan St de Zaanse Regenboog. Wij gaan een internetcollectie starten om een mooi overzicht te krijgen
van de Zaanse LHBTIQ+ geschiedenis.
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Ook gaan we contact opnemen met zowel het Zaanse Gemeentearchief als het LHBTIQ+ Archief IHLIA
om deze informatie/spullen/geschiedenis een plek te bezorgen waar het ook goed en voor ieder
toegankelijk bewaard gaat worden.
Heeft u iets mailt u dan met: info@dezaanseregenboog.nl
En kijk een op onze website, is nu nog weinig maar de collectie gaat vast groeien.
https://www.dezaanseregenboog.nl/lhbtiq-zaanstreek-archief-voor-2000

Wilt u ook de maandelijkse nieuwsbrief/agenda ontvangen, heeft u foto’s, nieuws of
aankondigingen.
Ook op de hoogte blijven van de LHBTIQ+ activiteiten in Zaanstad: volg De Zaanse Regenboog op
facebook of op de website https://dezaanseregenboog.nl
Uw mailadres wordt alleen gebruikt om u deze tweemaandelijkse nieuwsbrief en LHBTIQ+
aankondigingen te mailen. Om u uit te schrijven mailt u ook met info@dezaanseregenboog.nl
Het mailadres dezaanseregenboog@gmail.com blijft voortbestaan naast ons nieuwe hoofdmailadres:
info@dezaanseregenboog.nl
Met vriendelijke groet,
De Zaanse Regenboog

Meer zien, filmpjes kijken, kijk dan op You Tube en ga naar De Zaanse Regenboog
De Zaanse Regenboog doet nog veel meer, check de website en de andere social media.
Wordt vrijwilliger, donateur of facebook vriend/in.
Onze activiteiten kosten geld. Wilt u ons financieel ondersteunen maak dan een bedrag over op

NL27 RABO 0348 2710 85 van St De Zaanse Regenboog ovv dezaanseregenboog of
zaanpride.
Afgelopen december hebben we een gulle gift ontvangen van Wanda, het is een cadeau voor
iedereen van De Zaanse Regenboog en we gaan ervoor zorgen dat het een mooie
bestemming krijgt. Heel erg bedankt.
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