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

Agenda december
1 december
8 december
10 december
11 december

12 december
13 december
16 december

17 december

18 december
19 december

Wereld AIDS Dag
Pan Pride Day
Paarse Vrijdag
Optredens jongeren in Café Het Pand, Zuiddijk 7, Zaandam.
Info: dezaanseregenboog@gmail.com Doorgang afhankelijk van de dan geldende Corona
regels
Wandelen met de 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
Mens Durfteleven, Regenboog Saenden bij Zorgcirkel Saenden, Nova Zembla 2, Zaandam. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Info: receptie.saenden@zorgcirkel.com
Zaanse Regenboogborrel. Van 15.00 tot 17.00 uur. Teasers, Dam 10, Zaandam. Doorgang
afhankelijk van de dan geldende Corona regels
Reserveren via dezaanseregenboog@gmail.com
Café Pride Zaanstad bij Odion, Mercuriusweg 5A, 1531 AD Wormer. Van 13.00 tot 15.30 uur.
Aanmelden bij cafepride@odion.nl
Eindejaars Rad van Fortuin, live te volgen via Youtube. 14.00 uur.
Info en loten dezaanseregenboog@gmail.com

Check tevoren wat de entreeprijs is, of de activiteit doorgaat en/of de aanvang tijd klopt. Meehelpen
met en/of interesse in De Zaanse Regenboog, Zaanse Regenboog Café 50+, Regenboog Saenden, Café
Pride, ZaanPride, de politieke werkgroep, Erasmushuis Regenboogsalon of in een andere activiteit.
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. Zie de agenda op de website van De Zaanse Regenboog
https://www.dezaanseregenboog.nl/agenda
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OPROEP 1
In samenwerking met Stichting De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatiezaken
Zaanstreek/Waterland en de Paarse Vrijdag Krant voert de gemeente Zaanstad een onderzoek uit
naar ervaringen van LHBTIQ+'ers met acceptatie en veiligheid.
Beschouwt u zichzelf als LHBTIQ+'er en bent u woonachtig in de gemeente Zaanstad, dan nodigen wij
u graag uit om deel te nemen aan het onderzoek. Als je mensen kent die ook in de doelgroep vallen
kan je deze mail of de link doorsturen, de vragenlijst staat open tot 31 december 2021. Het invullen
duurt ongeveer 10 minuten.
Alle informatie uit deze vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten die op basis van dit
onderzoek geschreven zullen worden, zullen nooit te herleiden zijn tot u als persoon.
De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om de emancipatie en acceptatie van
LHBTIQ+'ers in Zaanstad te vergroten. Begin 2022 worden de resultaten gedeeld met de
gemeenteraad en op de website van de gemeente (zoekterm LHBTI), www.dezaanseregenboog.nl en
www.bureaudiscriminatiezaken.nl. Plak de volgende link in uw browser.
https://zaanstad.survalyzer.eu/ogyvegffjj?l=nl
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze uitnodiging of naar aanleiding van dit onderwerp, kunt
u een e-mailbericht sturen naar statistiek@zaanstad.nl
Team Onderzoek & Statistiek
Gemeente Zaanstad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPROEP 2
Heeft u nog oudere voorwerpen, foto’s, aankondigingen of andere spullen met een link naar het
Zaanse LHBTIQ+ leven van voor 2000 en wilt u dat delen.
Mail dan met: dezaanseregenboog@gmail.com
En kijk eens op onze website, is nu nog erg weing maar de collectie gaat vast groeien.
https://www.dezaanseregenboog.nl/lhbtiq-zaanstreek-archief-voor-2000

Oktober 1980 - Zaans filmschrift - oktober homomaand – geschonken door Vera den Adel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De Zaanse Regenboog steunt de actie `Ik zit klem` de actie tegen actie tegen (huiselijk) geweld.
Meer info: https://ikzitklem.zaanstad.nl/

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
De Zaanse Regenboog is ook bereikbaar via de mail: dezaanseregenboog@gmail.com en via
Instagram: https://www.instagram.com/zaanseregenboog/
Meer zien, filmpjes kijken, kijk dan op het You Tube kanaal van De Zaanse Regenboog:
https://www.youtube.com/dezaanseregenboog
Uw mailadres wordt alleen gebruikt om u deze maandelijkse nieuwsbrief/agenda en LHBTIQ+
aankondigingen te mailen. Om u uit te schrijven mailt u ook met dezaanseregenboog@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Zaanse Regenboog doet nog veel meer, check de website en de andere social media.
Meehelpen, je bent van harte welkom.
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.
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