
Van 7 t/m 15 oktober werd de Rainbow Week voor de 4e keer georganiseerd, dit keer 
met activiteiten in Hilversum en met financiële steun van die gemeente . 

Er was veel te doen tijden de Rainbow Week. De week begon op vrijdagavond met het 
Rainbow Ball in de Vorstin. Een spectaculaire feestavond met o.a. Kate Ryan. Er waren 
veel nieuwe gezichten en het was een mooie avond om naar terug te kijken. 

Zaterdag was de officiële opening in de binnenstad van Hilversum. Met een klein leger 
van drag queens zijn we op safari geweest langs allerlei ondernemers die ter gelegen-
heid van de Rainbow Week een actie hadden georganiseerd. De openingshandeling werd 
verricht door voorzitter Marco Altena en wethouder Karin Walters met het openen van 
het NK handtas gooien. 

In deze zelfde week waren er ook activiteiten in de gemeenten Gooise Meren, Wijdeme-
ren en Huizen. Zo zijn er ruim 400 roze koeken uitgedeeld met twee verzorgingstehuizen 
in onze regio. Op deze manier is aandacht gevraagd voor roze ouderen in verzorgingste-
huizen. In het centrum van Bussum werd het eerste regenboog zebrapad geopend en in 
Huizen kregen we bezoek van een bekende Tiktokker. 

Al met al weer een volle maar geslaagde Rainbow Week. Wil je meer terugzien over de 
Rainbow Week? Kijk dan op onze website voor leuke foto’s en filmpjes. 

 https://gooienvechtinclusief.nl/gallery/ 
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Terugblik Rainbow Week 2022 

Zaterdag was de officiële opening in de binnenstad van Hilversum. Met een klein 
leger dragqueens zijn we op safari geweest langs allerlei ondernemers die ter 
gelegenheid van de Rainbow Week een actie hadden georganiseerd. Ze hadden  
bijvoorbeeld, hun etalage getransformeerd in Rainbow kleuren of roze gebakjes 
bij de koffie, frites met roze mayonaise, ja zelfs een heel menu in aangepaste 
kleuren.  

De openingshandeling werd verricht door voorzitter Marco Altena en wethouder 
Karin Walters met de start van het NK handtas gooien. 

 

 

Maar er was meer te doen tijdens de Rainbow week.  

 

Zo zijn er ruim 400 roze koeken uitgedeeld in twee verzorgingshuizen in onze re-
gio. Op deze manier is aandacht gevraagd voor roze ouderen die intramuraal wo-
nen.  

 

 

In het centrum van Bussum werd het eerste regenboog zebrapad geopend en in 
Huizen kregen we bezoek van een bekende Tiktokker. 

 

 

Al met al weer een volle maar geslaagde Rainbow Week. 

 



Vissen die van geslacht veranderen, zwangere mannetjesdieren, interseke en homo-
seksuele dieren... er is ontzettend veel diversiteit binnen het dierenrijk! In het kader 
van de Regenboogweek hebben we op 9 oktober een hilarische quiz gedaan waarbij 
leuke Regenboog-prijzen te winnen vielen. Deze quiz vond plaats op een zonnig gras-
veld op buitenplaats Bantam omringd door de spectaculaire herfstkleuren van het 
bos.  
 
We vertrokken met een grote groep mensen vanaf bezoekerscentrum Gooi en Vecht-
streek in ´s Graveland en wandelden over buitenplaats Boekesteyn richting Bantam. 
Het was een hele leuke ongedwongen manier om nieuwe mensen binnen de Regen-
boog-gemeenschap te ontmoeten. En het was een gezellig weerzien voor de mensen 
die elkaar al kenden. Er werd veel gepraat en gelachen. Het prachtige weer en de ve-
le paddenstoelen onderweg waren een mooie bonus!  
 
Wandel je ook een keer met ons mee? Schrijf het in je agenda: elke derde zondag 
van de maand maken we een wandeling van een uur/anderhalf uur. We vertrekken 
altijd om half 11 bij bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek in ´s Graveland. Ieder-
een is welkom! De eerstvolgende wandeling is op 18 december.  

Namens Gooi en Vecht, dank Nina voor de organisatie van deze speciale Rainbow 

Week wandeling, het leuke verslag en de collage. 



 Zaterdag 10 december: 

 Roze 50+ in de Boerderij, met optreden van Alice Wessels en   

 Jessie Kleine  



Colofon: 

Productie      : redactie Gooi en Vecht Inclusief 

Website       : www.gooienvechtinclusief.nl 

Email       : info@gooieenvechtinclusief.nl 

Facebook   : https://www.facebook.com/gooienvechtinclusief  

Instagram  : https://instagram.com/gooienvechtinclusief    

 

  

 

 

 

 

 

 

 Rainbow night in het filmtheater in Hilversum 

 Altijd op de derde maandag van de maand. 

  

 Maandag 19 december: Mascarpone: https://
www.filmtheaterhilversum.nl/films/4656-
rainbow+night+mascarpone.html 

  

Kom jij ons helpen? 

Onze stichting kan niet draaien zonder de hulp van vrijwilligers! Kom jij onze stichting 
helpen? Je kunt op verschillende manieren helpen. Zo kan je bijvoorbeeld een idee aan-
dragen voor een bepaalde activiteit en het helpen uitvoeren of je helpt mee met het uit-
voeren van reeds bestaande activiteiten. Maar we hebben ook hulp nodig bij het beheren 
van onze social media en het beheren van onze website. Alle hulp is welkom al het maar 
een beetje. Wil jij je aanmelden of wil je meer info? Stuur ons een mail 
via info@gooienvechtinclusief.nl of spreek één van onze vrijwilligers aan tijdens een acti-
viteit  
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