
Van 10 tot en met 16 oktober is het de Regenboogweek. Hiermee wordt gevierd 

dat het belangrijk is dat iedereen zichzelf kan zijn. Wie je ook bent en van wie je 

ook houdt. In het hele land wordt hier aandacht aan besteed. Ook in gemeente 

Schagen zijn er leuke activiteiten te doen voor inwoners. 

Maandag 10 oktober 

Aftrap Regenboogweek: vlag hijsen

Gemeentehuis Schagen

10.00 uur 

Wethouder Cor Quint hijst op 10 oktober 

om 10.00 uur de speciale vlag op het 

gemeentehuis. Dit is de aftrap van de 

Regenboogweek. Hiermee laten we 

zien dat we iedereen accepteren. En 

dat iedereen zichzelf mag zijn.

Dinsdag 11 oktober  

Regenbooglunch

Restaurant ‘De Ontmoeting’

Jacob Ruijsdaellaan 30, Schagen

12.00 tot 13.00 uur (eigen kosten) 

Trek in een regenbooglunch? Kom dan 

lunchen in restaurant ‘De Ontmoeting’ 

in het Magnushof! Geniet van heerlijke 

soep, kleurrijke salade en regenboog-

toetjes. Aanmelden is niet nodig. 

Iedereen is welkom. 

Hijs ook de vlag! 

De Grote Kerk, Woonzorggroep Samen 

en Social Leisure hijsen de vlag deze 

week. Doe met ons mee en hijs ook de 

vlag, zoals de regenboogvlag.

Leuk idee? Doe mee! 

Heb jij leuke ideeën voor volgend jaar? 

Of wil jij eerder een Regenboogactiviteit 

organiseren? Laat dit weten door een 

mail te sturen naar inclusief@schagen.nl 

Dan nemen we contact met je op.

Dinsdag 11 oktober 

Spel: ‘Zijn wie je bent’

Restaurant ‘De Ontmoeting’

Jacob Ruijsdaellaan 30, Schagen

12.00 tot 13.00 uur (eigen kosten) 

Om 13.15 uur wordt bij Magnushof het 

spel ‘Zijn wie je bent’ gespeeld. Dit is 

een educatieve puzzel, waarmee je 

meer kennis kunt krijgen over de 

LHBTIQ+ gemeenschap. Iedereen is 

welkom om te komen kijken en mee te 

spelen! Aanmelden is niet nodig. Waai 

vooral gewoon even langs. 

Zaterdag 15 oktober

Regenboogviering ‘Leuk is anders’

Grote Kerk 

Markt 23a, Schagen 

16.00 tot 17.00 uur (gratis) 

De Grote Kerk op de Markt in Schagen 

is een open geloofsgemeenschap. Hier 

is plek voor iedereen. Daarom heeft de 

kerk tijdens de Regenboogweek op 

zaterdag een Regenboogviering met 

als thema: ‘Leuk is anders’. Hoe leuk is 

het om een transgender te zijn? Rox

vertelt hierover en iedereen mag 

vragen stellen. Aanmelden hoeft niet. 

Alle inwoners zijn van harte welkom. 

Schagen 10 – 16 oktober


