
NIEUWSBRIEF MAART 2023 

SAFE THE DATE 



Donderdag 23 februari was de eerste DRAG ME TO HILVERSUM in Muze. 

Deze avond werd georganiseerd door missmia.more, loena.maas en  Theater-

café Muze 

In het totaal uitverkocht Theatercafé, genoten de bezoekers van de drag 

queens en de drag king. Het was prachtig, soms hilarisch of ontroerend, het 

was entertainment ten top. 

De bezoekers genoten zichtbaar en gaven gul met de Drag Dollars.  

Wat een aanwinst voor Hilversum! 

 

De Groest 33, 

1211 CZ Hilverum 

www.theatercafemuze.nl 

Op zondag 30 maart  zal er weer een drag avond bij Muze georganiseerd 
worden.  

Iedere maand  zal er een drag avond georganiseerd worden. 



Op zondag 19 maart, wandeling en verder iedere derde     

zondag van de maand. 

 



 

Filmtheater Hilversum 

Iedere derde maandag van de maand wordt er een nieuwe LTBGQ+ 
film vertoond. 

20 maart om 19.00 staat de film 8 Years op het programma. 

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder genot van een  drank-
je. 

Synopsis: 

“ Hij houdt van hem, hij houdt niet van hem… Hoewel José David be-
schouwt als de man van zijn dromen, dwingt zijn besluiteloosheid hem 
om hun relatie na zeven jaar te beëindigen.   

Maanden later, achtervolgd door herinneringen aan hun verleden, be-
zoekt het voormalig stel het eiland La Palma waar ze elkaar voor het 
eerst hebben ontmoet. Ze willen vieren wat hun achtste jubileum zou zijn 
geweest en zijn van plan om samen nieuwe plaatsen te verkennen in de 
hoop een vriendschap te smeden uit hun oude liefde. Echter hadden José 
en David niet gerekend op de gecompliceerde emoties die tussen hen 
zouden ontwaken tijdens een reis vol raadselachtige personages en su-
blieme landschappen. Het filmdebuut van JD Alcázar, dat zich afspeelt te-
gen een prachtig, zonovergoten tropisch paradijs, is sexy, romantisch en 
bitterzoet.” 

 . 

 

 



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    

 

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  

Regenboogmotie gemeente Laren 

De gemeenteraad van de gemeente Laren heeft 

een Regenboogmotie aangenomen. 

Onze stichting is door de gemeente uitgenodigd 

om mee te praten over de wijze waarop die motie 

kan worden uitgevoerd.  

Ter voorbereiding brachten we de volgende varianten in. In vier 

stappen van licht naar zwaarder zien wij voor de zichtbaarheid in de 

openbare ruimte deze vier mogelijkheden: 

  
1. Dagelijks laten wapperen van de Regenboogvlag, bijvoorbeeld 

voor het stadhuis. (Gemeente Ouder-Amstel doet dat). 
2. Een regenboog bankje op een opvallende plek (Gemeente Hil-

versum heeft dat voor het NS Station) 
3. Een regenboog zebrapad op een opvallende plek (Gemeente 

Gooise Meren heeft dat in het centrum, bij de bibliotheek) 
4. Een LHBTIQ+ monument op een opvallende plek (Gemeente 

Amsterdam heeft dat, bij de Westertoren) 
 
Dat overleg vindt binnenkort plaats. In de volgende nieuwsbrief 
vertellen we over het vervolg. 

https://www.facebook.com/gooienvechtinclusief
https://instagram.com/gooienvechtinclusief?igshid=YmMyMTA2M2Y=
mailto:info@gooienvechtinclusief.nl

