KOM HIER PROEVEN
van
Regenbooggerechten
met een LHBT+ twist

Donderdag
Vervolg programma donderdag 11
oktober

Deelnemende (horeca)gelegenheden:
• Stoet - Pijpenstraat 15
• Café Stonewall - Walstraat 12-14
• De Kleine Bistro - Walstraat 16
• MOOD, bar by Oekepoek - Walstraat 4
• De Basis - Walstraat 15
• Bistro Dreams - Walstraat 5
• Nyonya Meneer - Walstraat 9
• De Ouwe Compagnie - Walstraat 39
• ONS eten & drinken - Walstraat 41
• Oloa - Zuiderhagen 9
• Het Gouden Randje - Zuiderhagen 21
• Steakhouse El Gaucho - Zuiderhagen 16
• The Natural Kitchen & Fika - Zuiderhagen 34
• Meisje koffiegeschenk - Raadhuisstraat 23
• De Branderie - H.J. van Heekplein 35
• Restaurant Kosie - van Lochemstraat 226
• Twentsche foodhal - Hoge Bothofstraat 39a
• De Pannenkoek - Korte Haaksbergerstraat 11
• Nienke’s cupcakes - Korte Haaksbergerstraat 15
• Steakhouse Goody’s - Marktstraat 2
• La Stans - Marktstraat 5
• Puur Vis & Zo - Marktstraat 4
• Sus & So Salade Groenten en Fruit Korte Hengelosestraat 25
• Bagels & Beans - Korte Hengelosestraat 33
• Saté en Zo - Stadsgravenstraat 55
• Eetcafé Atrium - Stadsgravenstraat 47
• Sorrentino - Stadsgravenstraat 34-36
• Beiaards Bistro - Stadsgravenstraat 57
• Het Paradijs - Nicolaas Beetsstraat 48
• Fellini Enschede - Bolwerkstraat 2
• Tapasbar Paddy’s - Oude Markt 12
• Café de Pimpelaar - Oude Markt 22
• Foodbar Bluff - Oude Markt 6
• De Kater - Oude Markt 5
• La Cubanita - Oude Markt 26
• Café Extrablatt - Langestraat 47c

16.00 – 18.00: Lezing “de ziekte die uit de kast
kwam”, de geschiedenis van HIV/Aids in Nederland.
Peter Sluijter, hoofdverpleegkundige van het AMC
te Amsterdam, heeft in zijn tijd op de afdeling
Bijzondere Infecties veel meegemaakt.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na
te praten. Georganiseerd door LGBT@Saxion,
Studentenvereniging SAMM en J&SV Exaltio. Aanmelden op www.deziekteuitdekast.eventbrite.nl
Saxion, zaal F 111, M.H. Tromplaan 28
16.00 – 20.00: GSA-dag Twente. GSA’s van
scholen in Twente en omstreken ontmoeten
elkaar voor niet contacten en om ervaringen uit
te wisselen over GSA-activiteiten. Georganiseerd
door COC Twente-Achterhoek en het ROC van
Twente. Alleen bedoeld voor GSA-leerlingen en/of
hun begeleiders. Meer info en aanmelding: www.
cocindeklas.nl/gsa
ROC van Twente, Gieterij 200, Hengelo
“GSA betekent Gender and Sexuality Alliance.
Een GSA is een groep leerlingen en docenten
die wil dat hun school veilig is voor iedereen;
of ze nu homo, hetero, lesbo, bi, transgender
of in dubio zijn.

17.00: Onno van Veldhuizen, burgervader van
Enschede, luidt de Regenboogmenu’s in op de
kruising Walstraat/Van Loenshof

Regenboogdagen Enschede
11 t/m 14 oktober 2018
Op 11 oktober is het Coming-Out Dag. Rondom
deze dag worden elk jaar activiteiten georganiseerd: de Regenboogdagen 11 t/m 14 oktober.
In Enschede doen meer dan 35 horeca-gelegenheden mee met deze Regenboogdagen door een
regenboogvlag op te hangen en regenbooggerechten te serveren

Regenboogdagen
11 t/m 14 oktober
2018

Elk jaar wordt een thema dat extra aandacht
nodig heeft voor het voetlicht gebracht. Algemene
doelen van deze dagen zijn aandacht genereren,
het gesprek op gang brengen en het thema op de
agenda zetten.
Thema 2018: acceptatie in bi-culturele en
religieuze groepen
Acceptatie van LHBT+ in biculturele en religieuze
groepen blijft achter. Seksuele diversiteit wordt
slechter geaccepteerd binnen niet-Westerse en
religieuze groepen. Cultuur en religie zijn gerelateerd, maar wezenlijk verschillend.
Verhalenproject voor de
Regenboogdagen
Voor de Regenboogdagen hebben we het
verhalenproject opgezet. Met verhalen kun je het
gesprek op gang brengen in de klas, maar ook in
andere gemeenschappen. Jongeren die naast hun
Nederlandse achtergrond een band hebben met
minimaal nog één andere cultuur zijn geïnterviewd
en hun verhalen zijn afgedrukt op de kaarten
die bij alle deelnemende horecagelegenheden
liggen waar ook de regenbooggerechten worden
geserveerd. Zaterdag 13 oktober, 12.30 –
14.30: Multiculturele bijeenkomst. Gevarieerde
muzikale en culturele bijeenkomst “Verhalen van
de Regenboog”.
Concordia, Langestraat 56

voor meer info: www.regenboogtwente.nl

“Leven in
meerdere culturen”

Donderdag
Programma donderdag 11 oktober
(landelijke coming-out dag)
08.15 – 08.30: Hijsen regenboogvlag. Officiële
handeling door lid van het college van B&W. Vrij
toegankelijk. Stadhuis Enschede
do 09.30 – 20.30, vr 09.30 - 18.00 en
za 09.30 - 17.00 uur: Aandacht voor LHBT+:
Tijdens de Regenboogdagen heeft de Openbare
bibliotheek aan de Pijpenstraat een boekentafel ingericht met het thema LHBT+. Er zijn dan ook extra
flyers over dit thema beschikbaar. De deelnemers
aan “Het Taalpunt” worden getrakteerd op een
“Regenbooglekkernij”.
Openbare Bibliotheek Pijpenstraat
12.00 – 14.00: Pop-up event met drag-persoonlijkheid. Georganiseerd door J&SV Exaltio. Vrij
toegankelijk. Campus UT
12.30 – 17.00: Expositie “Ida-Reines” van Jelle
Pieter de Boer. Jelle Pieter de Boer (1980) is
een Nederlandse portret- en documentaire fotograaf. Met zijn nieuwste serie, “Reines”(Queens), is

14.30 – 17.00: Pubquiz met een roze rand.
Inloopsoos voor bewoners en buurtgenoten.
Georganiseerd door COC Twente-Achterhoek. Vrij
toegankelijk.
Livio, locatie de Bleekhof, Bleekhofstraat 1

Vrijdag
Programma vrijdag 12 oktober
19.30 – 21.00: Film “Viva”, geregisseerd door
Paddy Breathnach. VIVA vertelt het verhaal van
Jesus, een jonge kapper die in een nachtclub
in Havana werkt. In de club treden geregeld
drag queens op en Jesus droomt ervan zelf
een performer te zijn. Aangemoedigd door zijn
mentor, Mama, krijgt Jesus eindelijk zijn kans op
het podium te stralen en helemaal zichzelf te zijn.
Maar wanneer zijn macho vader Angel na jaren
plots weer opduikt, staat zijn wereld op zijn kop.
Vader en zoon botsen door hun tegengestelde
verwachtingen en hebben grote moeite elkaar te
begrijpen. Jesus wordt geconfronteerd met de
keuze tussen zijn liefde voor het podium en zijn
vader. Kaarten (€ 9,50) zijn te bestellen aan de
kassa van Concordia of via de website
www.concordia.nl/bestel/24542
Concordia, Oude Markt

Zaterdag
Programma zaterdag 13 oktober
12.30 – 14.30: Multiculturele bijeenkomst.
Gevarieerde muzikale en culturele bijeenkomst
“Verhalen van de Regenboog”, met poëzie, muziek, interviews en film “Victor XX”. Met medewerking van oa Regine Hilhorst (presentatie en
poëzie), Burçak Sikar (muziek), Regenboogkoor
(zang), Lotta Sari (zang), Dounia Jari (Stichting
Maruf). Georganiseerd door werkgroep LHBT+
en religie. Gratis toegang.
Concordia, Langestraat 56

Jelle Pieter op zoek gegaan naar de theatrale wereld
van dragqueens, een wereld die vaak verkeerd
begrepen wordt. Vrij toegankelijk.
Fotogalerie Objektief, Walstraat 33

21.15 – 00.00: Gratis drankje (bier, wijn
of fris) bij Stonewall. Na de film “Viva”krijg je
op vertoon van je bioscoopkaartje een gratis
drankje (bier, wijn of fris) en is er gelegenheid
om over de film na te praten.
Stonewall, Walstraat 12-14

0.00 – 23.59: Regenboog eten en drinken,
op meerdere locaties in het centrum van Enschede. Meer dan 36 (horeca)gelegenheden
maken ter gelegenheid van de Regenboogda-

Drag queen Banana Mouskouri, te zien op de
expositie van Jelle Pieter de Boer bij fotogalerie
Objektief.

Zondag
Programma zondag 14 oktober
09.00 – 17.00: Gebed om acceptatie en
begrip voor LHBT+ gemeenschap. Vanuit
de Werkgroep LHBT+ en Religie is er een
verzoek naar de verschillende geloofsgemeenschappen uitgegaan om deze dag te
bidden voor meer acceptatie en begrip voor
de LHBT+ gemeenschap. Georganiseerd door
Werkgroep LHBT+ en Religie.
Diverse geloofsgemeenschappen in
Enschede

14.00 – 16.30: Regenboogwandeling.
Tijdens de wandeling, in de prachtige natuur
van Landgoed Overijssel, is er gelegenheid
om met elkaar van gedachten te wisselen over
het thema “Regenboogdagen”. We hopen dat,
door elkaar beter te leren kennen, wederzijds
begrip ontstaat. Ook aan de inwendige mens
is gedacht. Na afloop is er een kom (vegan)
soep voor de wandelaars. Deelname is gratis.
Georganiseerd door werkgroep LHBT+ en
religie, pastor Carla Berbée en Jan Schaake.
Hof Espelo, Weerseloseweg 259

21.30 – 02.00: Feest “Pink Sensation”.
Gezellig feest om de diversiteit te vieren.
Met DJ. Gratis toegankelijk.
Stonewall, Walstraat 12-14

gen een speciaal regenbooggerecht of -drankje. Ze laten zo zien dat zij de LHBTI+ gemeenschap een warm hart toedragen. De zaken zijn
te herkennen aan een speciale poster en de

regenboogvlag. Georganiseerd door vrijwilligers van KCWO, COC Twente-Achterhoek en de
werkgroep “LHBT+ en religie”. Meerdere
locaties in het centrum van Enschede

