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21-27 maart 2022

Datum

Tijd

Locatie

Organisatie

Omschrijving

21 maart

08.00 uur

Stadhuis

Gemeente Alphen aan den Rijn
i.s.m. Stichting iDb

Burgmeester Spies hijst de Mensenrechtenvlag, in het bijzijn van genodigden.

21 maart

Online

Gemeente Alphen aan den Rijn
i.s.m. Stichting iDb

Burgemeester Spies en kinderburgemeester Safae Ahannay trappen
de themaweek af met een online video op alpheninclusief.nl

21 maart

OBS De Hobbitburcht

Stichting iDb

Gastlessen waarin thema’s als vooroordelen, racisme, diversiteit en
discriminatie aan bod komen. Activerende didactiek, passend binnen de
leef- en belevingswereld van de leerlingen.

Stichting iDb i.s.m. Coach Hester

Workshop Inclusief Communiceren. Leren wat inclusief communiceren is
en hoe je gesprekken voert die begrip en verbinding opleveren. Ontdek
welk effect jouw overtuigingen en vooroordelen hebben op jouw communicatie. Meld je aan via info@stichtingidb.nl
In samenwerking met de cultuurcoaches van Parkvilla wordt een toneelworkshop gegeven voor jongeren waarin de thema’s zelfbeeld en vooroordelen centraal staan. Meld je aan via Patricia Mari Couton, P.MariCouton@participe.nu of Shukri Mohamed, S.Mohamed@participe.nu

22 maart

19.00–21.00

Wijkcentrum Swaenswijk

23 maart

15.30-17.00

Activiteitenruimte Castorstraat 1 Participe

21-27 maart

Gehele dag

Bibliotheek Rijn en Venen

Bibliotheek Rijn en Venen

Display boeken omtrent racisme en discriminatie, voor diverse
doelgroepen.

21–29 maart

Divers

Bibliotheek Rijn en Venen

Bibliotheek Rijn en Venen

Diverse activiteiten gericht op ontmoeting, zoals: Online Taalcafé,
Schitterende Seniorendagen en Online DurfteVragen voor jongeren en
jongvolwassenen. Lees hier meer.

26 & 27 maart Divers

Divers

Alphen Vitaal

Alphense sportverenigingen zetten zich in voor inclusief sporten en
bewegen. Regenboog-aanvoerdersbanden worden gedragen tijdens de
wedstrijden en ook de progress-vlag wappert op de clubs.

21–27 maart

Divers

Online

Parkvilla

De film Martin Luther King vs The FBI wordt online vertoond.

21-25 maart

Divers

Divers

Tom in de Buurt

Tom in de Buurt organiseert op verschillende locaties activiteiten.
Van samen koken, een potje badminton tot werken in de tuin.
Je leest het allemaal hier.

