
 
 

Programma Week tegen Racisme en Discriminatie 2023 Alphen aan den Rijn 
 

Datum Tijd Locatie Omschrijving 
21 maart 08:30 uur Gemeentehuis Alphen aan 

den Rijn 
Castellumstraat 1 
2405 CB Alphen aan den Rijn 
 

Opening Internationale Dag en Week tegen Racisme en Discriminatie  
 
Dinsdagochtend trappen burgemeester Spies en wethouder Noordermeer de Week tegen Racisme 
& Discriminatie af, door het hijsen van de Mensenrechtenvlag bij het stadhuis (bij inrit 
parkeergarage). Als inwoner van Alphen ben je van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
 
Aansluitend is iedereen welkom om in het werkcafé te luisteren naar de voordracht van 
stadsdichter Lars Ferwerda en met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s zoals 
vooroordelen, inclusiviteit en diversiteit, onder het genot van koffie & thee. 
 
Interesse? Meld je hier aan voor dit gratis event. 
 

21 maart 
 

20:00 uur Parkvilla 
Cornelis Geellaan 2  
2406 JG Alphen aan den Rijn 
 

Film: Tori et Lokita 
 
Parkvilla en de lokale werkgroep van Amnesty International slaan de handen ineen en vertonen de 
film Tori et Lokita. Na afloop wordt aandacht gevraagd voor de petitie waar Amnesty International 
actie voor voert.  
 
Met Tori et Lokita houden tweevoudig Gouden Palmwinnaars Jean-Pierre en Luc Dardenne de kijker 
een spiegel voor. Hun hartverscheurende observaties over de samenleving waarin we leven, 
confronteren ons met dat wat we niet willen zien. Twee tieners zijn Afrika ontvlucht en in België 
terecht gekomen. De harde realiteit van het vluchtelingenleven brengt Tori (Pablo Schils) en Lokita 
(Joely Mbundu) tot elkaar. Samen proberen ze een leven op te bouwen als broer en zus. Een 
verblijfsvergunning blijkt moeilijk te krijgen, waardoor ze van verschillende kanten in het nauw 
worden gedreven. Tori en Lokita lijken onzichtbaar voor de wereld om hen heen, maar gelukkig 
hebben ze elkaar.  
 
Interesse? Kaarten voor de film zijn hier verkrijgbaar.  
 

  

mailto:vvanspronsen@stichtingidb.nl
https://www.parkvilla.nl/filmhuis/4591/Tori_et_Lokita_%7C_Internationale_Dag_tegen_Racisme_en_Discriminatie/


 
 

21 maart  19:00 – 20:45 uur Bibliotheek Alphen-Centrum 
Aarkade 10 
2406 BV Alphen aan den Rijn 

Regenboog Talk: Regenboog Stellingen 
 
Tijdens deze Regenboog Talk gaat Regenboog Alliantie Alphen aan den Rijn met deelnemers in 
discussie. Wat is jouw mening over de volgende stellingen?: 
 

• Homo zijn is oké. Homo-doen niet. 

• Grappen moeten kunnen, anders mag er niks meer. 

• LHBTI thema’s komen te vaak in de media en op televisie. 
 
Doe mee en neem deel aan deze open discussieavond. Je mag ook zelf stellingen aandragen door te 
mailen naar mailto:aklos@telfort.nl 
 
Elke twee maanden een talk vanuit de Regenboog Community. Waar staan de letters voor binnen 
het LHBTQI+ alfabet? Wat betekent het om op elk gender te kunnen vallen? Kun je ook meerdere 
partners hebben? 
 
Interesse? Meld je hier aan voor dit gratis event.  
 

20 maart 11:00 - 15:00 uur o.a. Buurthuis Kerk en Zanen 
De Oude Wereld 51 - 59 
2408 NV Alphen aan den Rijn 

Activiteiten Participe 
 
Participe organiseert in de Week tegen Racisme & Discriminatie de volgende activiteiten: 

• Onder het genot van een hapje en een drankje kun je gedurende de Week tegen Racisme & 

Discriminatie op verschillende locaties met elkaar van gedachten wisselen over het thema 

‘Inclusie’ – wat betekent inclusie voor jou, en wat betekent dit voor mij? Mag iedereen 

meedoen in Alphen aan den Rijn vind jij? 

• Ga tijdens een ritje in de wijk met de ParticipeMobiel met elkaar in gesprek over 

vooroordelen, inclusie en diversiteit.  

• Kom op maandag 20 maart tussen 11:00 en 15:00 uur naar Buurthuis Kerk en Zanen.  

Tijdens de activiteit ‘Bloem’ kun je een boeketje samenstellen en een complimentenkaartje 

maken (in verschillende talen) voor iemand die jij in het zonnetje wilt zetten! Je kunt 

gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig 

Interesse? Aanmelden is niet nodig, deelname is gratis.  
 

  

mailto:aklos@telfort.nl
https://rijnenvenen.op-shop.nl/12941/regenboog-talk/21-03-2023


 
 

20 – 24 maart Divers Diverse locaties van Tom in de 
Buurt, zie activiteitenoverzicht 

Activiteiten Tom in de Buurt 
 
Gedurende de Week Tegen Racisme & Discriminatie wordt tijdens geprogrammeerde activiteiten 
aandacht besteed aan onderwerpen zoals vooroordelen, inclusie en diversiteit. Helaas is het niet 
mogelijk aan te haken.  
 
Wél is het mogelijk jouw visie te geven via de socials van Tom in de Buurt! Facebook / Twitter / 
LinkedIn 
 

28 maart 
 

19:00 – 21:00 uur Buurthuis Kerk en Zanen 
De Oude Wereld 51 - 59 
2408 NV Alphen aan den Rijn 
 

Workshop: Inclusief Communiceren 
 
We vergelijken onszelf met de mensen met wie we omgaan en dezelfde mening delen. Ook al 
bedoelen we het goed, door onze eigen aannames, (voor)oordelen, meningen en ervaringen, 
handelen, denken en spreken we niet altijd inclusief. Zo sluiten we onbedoeld zomaar mensen 
buiten, met onze communicatie. 
 
Op dinsdag 28 maart organiseert Vrijwilligerspunt Alphen aan den Rijn i.s.m. Stichting iDb de 
workshop ‘Inclusief Communiceren’.  
 
Leer tijdens de workshop 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. Met interactieve oefeningen ontdek jij jouw communicatiepatronen én herken je die 
van de ander. Krijg concrete tools en handvatten mee, die je direct kan toepassen op jouw 
dagelijkse gesprekken. Zo voer jij gesprekken waarbij we echt luisteren naar elkaar en er ruimte is 
voor verschillende meningen.  
 
Interesse? Meld je aan via Bianca Poelstra, B.Poelstra@participe.nu 
 

 

https://www.tomindebuurt.nl/activiteiten
https://www.facebook.com/tomindebuurt.nl
https://twitter.com/tomindebuurt
https://www.linkedin.com/company/tomindebuurt/
mailto:B.Poelstra@participe.nu

