Nieuwsbrief De Zaanse Regenboog jan./febr. 2021 - nr. 13

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

Agenda januari en februari
16 januari
20 januari

28 januari

29 januari
30 januari
6 februari
8 februari
14 februari
19 februari

20 februari
26 februari
27 februari

Café Pride Zaanstad bij Odion, via Zoom. Van 13.00 tot 15.30 uur cafepride@odion.nl
Aanmelden noodzakelijk.
Zaantheater heeft een voorstelling van het Nationale Theater met: U bent mijn moeder. 19.00
en 21.00 uur. Nicolaasstraat 3, 1506 BB Zaandam Telefoon: 075 655 5333
https://zaantheater.nl/
Harald Veenstra, Regenboog Saenden in Zorgcirkel Saenden, Nova Zembla 2 Zaandam. 14.00 –
16.00 uur (alleen voor bewoners en personeel)
https://zorgcirkel.nl/contact/locaties-zorgcirkel/saenden/
RER Kitchen, Purmerend. Van 18:00-20:00 uur
https://stichtingrerpurmerend.nl
Stichting Transgenders Noord Holland & Alonso’s LHBT Café Purmerend. Vanaf 20.00 uur
https://transgendersnh.nl/
In&out Purmerend. Kinder- Tienercentrum Riekstraat, Riekstraat 21, 1445 HP Purmerend.
https://stichtingrerpurmerend.nl
De Regenboog Salon, Erasmushuis, Zaandam. Van 15.00 tot 17.30 uur
https://www.evean.nl/locatie/erasmushuis
Dames Wandel Club. Meer info via facebook en website van de Zaanse Regenboog en Het roze
olifantje Dames diner Club.
Zaanse LHBTIQ+ netwerkborrel. Dans Hotspot Van Kooten, Westzijde 71, 1506 EC Zaandam
van 15.00 tot 17.00 uur
https://dezaanseregenboog.nl
Café Pride Zaanstad bij Odion, Mercuriusweg 5A, 1531 AD Wormer Van 13.00 tot 15.30 uur
cafepride@odion.nl (waarschijnlijk via Zoom, let op de aankondigingen)
RER Kitchen, Purmerend. Van 18:00-20:00 uur
https://stichtingrerpurmerend.nl
Stichting Transgenders Noord Holland & Alonso’s LHBT Café Purmerend. Vanaf 20.00 uur
https://transgendersnh.nl/

Tot 19 januari zitten we in een lock down en zijn bijna alle activiteiten geannuleerd, we hopen dat De
Zaanse Regenboog en de andere organisaties na 19 januari langzaam aan weer met activiteiten
kunnen starten.
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Check tevoren wat de entreeprijs is, of de activiteit doorgaat en/of de aanvang tijd klopt. In verband
met de RIVM richtlijnen kunnen aanvangstijden veranderen of de activiteiten kunnen zelfs afgelast
worden.
Meehelpen met en/of interesse in De Zaanse Regenboog, Zaanse Regenboog Café 50+, Regenboog
Saenden, Café Pride, ZaanPride, Erasmushuis Regenboogsalon of in een andere activiteit. Hulp is
altijd welkom. Neem contact op met de betreffende organisatie of met De Zaanse Regenboog.

Het Zaanse Regenboog Café 50+
Na onze laatste succesvolle bijeenkomst op het terras van Grand Café Atlantic zijn de vaste café
middagen op de 4e zaterdag van de maand tijdelijk gestopt. Deze beslissing betreuren we maar
aantal Corona besmettingen neemt weer toe en ouderen zijn nu eenmaal kwetsbaarder. Mochten
we een 50+ middag organiseren wordt deze ruimschoots tevoren bekend gemaakt via social media.
Volg ons daarom op facebook en check de agenda op onze website.
Info: dezaanseregenboog@gmail.com of https://dezaanseregenboog.nl

Zaanse LHBTIQ+ Netwerkborrel
De Zaanse Regenboog organiseert samen met Het roze olifantje Dames diner Club een maandelijkse
informele netwerkborrel. 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. Gewoon een drankje drinken kan natuurlijk
ook.
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De eerstvolgende netwerkborrel is gepland op vrijdag 19 februari in Dans Hotspot Van Kooten,
Westzijde 71, 1506 EC Zaandam van 15.00 – 17.00 uur.
Dans Hotspot Van Kooten is rolstoeltoegankelijk en voorzien van een mindervalide toilet. Check altijd
zelf bij de horeca gelegenheid of dat aanwezig is wat jij nodig hebt.
Info: dezaanseregenboog@gmail.com of https://dezaanseregenboog.nl
Of via de facebookpagina van Het roze olifantje Dames diner Club:
https://www.facebook.com/groups/826461587414105/

ZaanPride 2021
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, van 4 tot 12 juni
2021.
Meehelpen of ideeën, neem contact met ons op via:
G mail: zaanpride@gmail.com of dezaanseregenboog@gmail.com
Website: Zaanpride.nl
Insta: zaanpride
Facebook: https://www.facebook.com/zaanseregenboog/?modal=admin_todo_tour
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Café Pride
is een ontmoetingsbijeenkomst voor mensen met een beperking die daarnaast LHBTIQ+ zijn.
(lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer mensen)
Odion organiseert in samenwerking met Stichting ReR dit ontmoetingscafé in de Zaanstreek en
Purmerend.
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: 16 januari en 20 februari. Van 13.00 tot 15.30 uur.
In de Zaanstreek vindt de bijeenkomst van Café Pride voorlopig plaats via Zoom.
In Purmerend zijn de bijeenkomsten van Café Pride voorlopig nog uitgesteld, zodra we weten
wanneer deze Cafe Pride bijeenkomsten in Purmerend weer opgestart worden laten we het jullie
weten.
Café Pride is ook bereikbaar via telefoon en mail:
Coördinator: Angelique Melisse
Telefoon: 06 – 30 38 90 22
Odion Purmerend 0299-412812
Mail: cafepride@odion.nl
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.
De bijeenkomst is rolstoeltoegankelijk en een mindervalide toilet is aanwezig.
Donderdagmiddag 28 januari is er een optreden van Harald Veenstra. Deze activiteit is vanwege de
RIVM richtlijnen i.v.m. COVID 19 waarschijnlijk alleen toegankelijk voor bewoners en personeel van
Zorgcirkel Saenden.
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. (I.v.m. Covid nog even dicht)
Zodra we weten dat de Regenboogsalon weer open gaat maken we dit bekend via onze social media.
We houden voorlopig rekening met een opening op 8 februari maar houdt het nieuws in de gaten.
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Erasmushuis, Noorderven 79, 1504 AL Zaandam
De Regenboog Salon is ook bereikbaar via telefoon en mail:
075-65 12 000 of receptieerasmushuis@evean.nl

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”.
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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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 gepland op zondag 14 februari.

ReR Kitchen (Roze en de Regenboog)
Elke laatste vrijdag van de maand komen we bijeen om samen te eten. Lesbiennes, homoseksuelen,
transgenders, biseksuelen, heteroseksuelen, enzovoorts....
Samen eten, want eten moet je toch... wel zo gezellig.
Iedereen neemt iets te eten mee voor meer mensen, dan jijzelf alleen. Doorgaans zijn we met rond
de tien mensen. Soms iets meer, soms iets minder.
We zijn van 18:00-20:00 uur aanwezig in Purmerend.
Reserveer een plekje en kom gezellig mee eten. De volgende data zijn: 29 januari en 26 februari.
Adres: Oase, Amstellaan 2, 1442 RX Purmerend
Info: https://stichtingrerpurmerend.nl/
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&
In@out Purmerend
Je bent jong, Je bent lesbisch, homo, bi en/of transgender. Grote kans dat jij andere jongeren wilt
ontmoeten die dat ook zijn.
Elke eerste zaterdag van de maand van 15:00 - 17:00 uur.
In&out is voor en door de jongeren tussen de 12 en 19 jaar Kom gezellig langs tijdens zo’n meeting in
Purmerend.
We komen weer bij elkaar op zaterdag 6 februari in Kinder- Tienercentrum Riekstraat, Riekstraat 21,
1445 HP Purmerend.
Info: https://stichtingrerpurmerend.nl/

Stichting Transgenders Noord-Holland
Elke laatste zaterdag van de maand organiseren Stichting Transgenders Noord Holland in
samenwerking met Alonso's Cafè een LHBT ontmoetingsavond. Het is een OPENBARE gelegenheid
dus iedereen is van harte welkom. De bedoeling van deze avonden zijn gezellige bijeenkomsten en
vooral natuurlijk jezelf kunnen en mogen zijn. De gastvrouw Patricia Alonso zal het op haar manier
iedereen naar de zin maken en zo nu en dan ook eens een speciale avond organiseren.
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De eerstvolgende avonden zijn gepland op 30 januari en 27 februari in Alonso’s , Zwanebloem 8A,
1441 TR Purmerend
STN is ten alle tijden telefonisch te bereiken op:
Telefoon :+31(0)615379353
E-mail : info@transgendersnh.nl

Zaantheater
Op 20 januari Het Nationale Theater met 'U bent mijn moeder' gespeeld door Rick Paul van
Mulligen
In 1981 schreef Joop Admiraal theatergeschiedenis met U bent mijn moeder, gebaseerd op
gesprekken die hij met zijn dementerende moeder in het verzorgingshuis voerde. Het is
een ontroerende ode aan zijn dementerende moeder.
De Theaterkrant schreef: “Het fascinerende aan U bent mijn moeder is de even zichtbare als
onzichtbare opsplitsing van een acteur in twee, intiem verwante maar ook botsende personages: een
homoseksuele zoon en zijn conservatieve moeder.”
Opzienbarend was hoe Admiraal zowel zichzelf áls zijn moeder speelde, waardoor de voorstelling ook
een meesterproef toneelspelen werd. Acteur Rick Paul van Mulligen wilde deze tekst die hem zeer
aan het hart gaat al langere tijd spelen, regisseur Noël Fischer had hem ook op haar verlanglijst
staan. Nu zagen zij de kans schoon. De Volkskrant en NRC gaven de voorstelling 4 sterren en De
Volkskrant schreef: “Het is fascinerend om de transformatie van Rick Paul van Mulligen te zien, een
magistrale omkering”.
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https://zaantheater.nl/tickets/het-nationale-theater-u-bent-mijn-moeder/

Op 19 februari Marja van Katendrecht met Marja’s Grote Tupper Topper Show!
Theaterkrant: "Marja’s Grote Tupper Topper Show geeft haar de ruimte om te doen waar ze goed in
is: spelen met het publiek".
Digitaal zijn we druk, met Facebook, Instagram, Twitter en WhatsApp. Overal zoeken we erkenning.
Kijk eens hoe leuk ik ben. Kijk dan! Maar achter deze digitale vrolijkheid schuilt vaak
eenzaamheid. Eigenlijk net zoals de Tupperwarebakjes: mooi van buiten, leeg van binnen. Gelukkig is
daar consulente Marja van Katendrecht.
Want als iemand een leegte weet op te vullen is zij dat wel! Haar Tupperware-party is als een warm
bad. Een sprankelende show met liedjes en verhalen, verlangens en dromen.
Gooi je vooroordelen van ‘oubollig’ overboord, stel jezelf open en laat je verrassen! Bijgestaan door
de good old Tupperwarebakjes, brengt de ontwapenende Marja gesprekken met het publiek op
gang. Ze luistert en ze vertelt. En dat levert mooie, lieve, gekke en verbazingwekkende verhalen op.
“Vaak zeggen mensen: Oh joh, bestaat dat nog? Soms zeg ik dan heel eerlijk: Ja, net als ik…” . - Marja
van Katendrecht.
Marja van Katendrecht is o.a. de Nederlandse ambassadrice van Rotterdam. Al jaren beroemd in haar
stad en omstreken, maar na deze tournee in heel Nederland. Marja is soms een beetje eenzaam
maar altijd in voor een avontuur. Winnaar van de persoonlijkheidsprijs Cameretten 2008.
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Tickets Tel: 075 6 555 333 – kaartverkoop@zaantheater.nl
Info: Tel: 075 6 555 345 – info@zaantheater.nl
Adres: Nicolaasstraat 3 1506 BB Zaandam
Zaantheater is rolstoeltoegankelijk en een mindervalide toilet is aanwezig.

A Perfect normal family in Filmtheater de Fabriek (Via Picl)
De Fabriek vertoond de film A Perfect Normal Family via Picl.
Een Deense film waarin Emma’s vader vertelt dat hij voortaan als vrouw door het leven wil gaan. Het
veilige gezinsleven dat Emma kende, komt op losse schroeven te staan en de hechte vaderdochterband verandert voorgoed.
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Over Picl:
De Fabriek maakt nu ook deel uit van het online filmplatform Picl. In onze online Picl-filmzaal is een
groot deel van onze programmering op elk moment van de dag te zien. Gewoon thuis, wanneer het u
uitkomt.
Picl is een samenwerking tussen de Nederlandse filmhuizen en de Stichting Nederlandse
Filmpromotie, opgericht door Herrie Film & TV. Doel is om samen met de filmtheaters en
onafhankelijke distributeurs, de zichtbaarheid en het publiek voor de (Nederlandse) documentaire en
artistieke film te vergroten. Zo bereiken films een groter deel van hun potentiële publiek en kunnen
filmhuizen een extra service bieden aan hun bezoekers. Zij hoeven zo nooit meer een film te missen.
Ook helpt Picl met het bereiken van een jonger publiek. Al was het maar omdat we een legaal online
alternatief bieden voor het illegaal downloaden van film.
Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12
1502 BA Zaandam
075 6311993
info@de-fabriek.nl
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Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
Gediscrimineerd? Meld het!
Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van ongelijke behandeling of achterstelling? Meld het
bij het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland!
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

Belangrijke dag deze maanden:
21 Januari - De eerste homodemonstratie in Nederland
21 januari 1969, 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.’
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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.

Wilt u ook de tweemaandelijkse nieuwsbrief ontvangen, heeft u foto’s, nieuws of aankondigingen.
Ook op de hoogte blijven van de LHBTIQ+ activiteiten in Zaanstad: volg De Zaanse Regenboog –
Zaanstad Roze 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/
Uw mailadres wordt alleen gebruikt om u deze tweemaandelijkse nieuwsbrief en LHBTIQ+
aankondigingen te mailen. Om u uit te schrijven mailt u ook met dezaanseregenboog@gmail.com
De komende maanden kunt u De Zaanse Regenboog o.a. ontmoeten tijdens de genoemde
activiteiten in het Evean Erasmushuis, Zorgcirkel Saenden, Zaanse Regenboog Café 50+ en bij de
Zaanse LHBTIQ+ Netwerkborrel. (Afhankelijk van de RIVM richtlijnen i.v.m. COVID 19).
Met vriendelijke groet,
De Zaanse Regenboog

Stichting De Zaanse Regenboog. Bankrekening NL27 RABO 0348 2710 85. KvK 7602558

Meer zien, filmpjes kijken, kijk dan op You Tube, het kanaal van De Zaanse Regenboog:
https://www.youtube.com/dezaanseregenboog
Voor meer activiteiten in de regio/Noord Holland/Roze Poort, check de website van De Zaanse
Regenboog
De Zaanse Regenboog doet nog veel meer,volg De Zaanse Regenboog op onze 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.

De Zaanse Regenboog wenst jullie allen een voorspoedig 2021 en dat er komend jaar maar weer veel
activiteiten georganiseerd gaan worden!
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