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www.dwhdelft.nl

ComingOut D2017ag
Vind jij het ook belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn? Geaccepteerd wordt
om wie je bent? Thuis, op straat, school, je werk en bij de sportclub?
Kom dan 11 oktober naar de Kickoff van Coming Out Dag 2017 of naar een
van de activiteiten van 11 t/m 15 oktober in één van de vijf Regenbooggemeenten
Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer!

BEN JIJ ER BIJ?
PROGRAMMA KICKOFF 11 OKTOBER 2017
Dit jaar Aan tafel met... o.l.v. Nina de la Croix.
De vijf Regenbooggemeenten gaan in gesprek
met omliggende gemeenten over belangrijke
en succesvolle de LHBTI+ initiatieven die
bijdragen aan het vergroten van acceptatie
en draagvlak. Optreden van o.a. Shary-An
Locatie: Internationale Homomonument,
Den Haag - 14.00 - 16.00 uur.
Neem plaats op de tribune rondom De Tafel
tijdens de Kickoff. En laat zien dat jij deel
uitmaakt van een samenleving waarin iedereen
meedoet!
ACTIVITEITEN 11 T/M 15 OKTOBER
In de Regenbooggemeenten zijn er activiteiten
en speciale bijeenkomsten die het bespreken
en accepteren van ‘Uit de kast komen’ en
de LHBTI+ community onder de aandacht
brengen. Hier een greep uit de activiteiten:
Zoetermeer Ontmoetingen tussen roze(minded) jongeren en ouderen. Westland
geeft de regenboogbal door, diverse sportactiviteiten. Leidschendam-Voorburg Roze
pubquiz, voetbaltoernooi en workshops voor
alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 (8 okt.)

Delft locatievoorstelling ‘Begrensd
Getolereerd’ - in welk hokje pas jij?
Den Haag Roze literatuurtafel bibliotheek,
themabijeenkomst Haagse Hogeschool.
De regenboogvlaggen wapperen op gemeentehuizen, trams, langs de voetbalvelden, bij
scholen, brandweer, politie, club- en buurthuizen. We bundelen onze krachten met
gemeenten, bedrijven en alle inwoners: Laten
we samen opstaan voor een inclusieve samenleving zijn, waarin iedereen zichzelf kan zijn!
Kijk op www.cochaaglanden.nl of
www.dwhdelft.nl voor een overzicht van alle
activiteiten in jouw gemeente en meer info
over Coming Out Dag.
11 oktober is het (inter)nationale Coming Out Dag. In de regio
Haaglanden bundelen de vijf Regenbooggemeenten Delft, Den
Haag, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer i.s.m.
COC-Haaglanden en DWH Delft (Delftse Werkgroep Homoseksualiteit ) hun krachten. Tijdens deze campagne staat acceptatie
van wie je bent, ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit,
centraal. Regenbooggemeenten zetten zich extra in voor de
LHBTI+ acceptatie: op het werk, op straat, bij sport. Samen met
sociale partners dragen zij expliciet uit dat zij voor volledige acceptatie gaan. expliciet uit dat zij voor volledige acceptatie gaan.

#ComingOutDag2017

