
Vooraankondiging Regenboog Prokkel Maastricht 2017 

Uitnodiging voor een wel erg bijzondere, prikkelende ontmoeting: De Prokkel. 

COC Limburg (de belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders) vroeg zich af wat 
er allemaal zou gebeuren als personen met en zonder verstandelijke beperking zich samen in zouden zetten 
voor een lhbt-vriendelijk Maastricht. Middels verschillende brainstormsessies werd een programma opgesteld. 
Hoe dit dagprogramma wordt vormgegeven, kunt u ontdekken op woensdag 14 juni 2017, tijdens de 
Regenboog Prokkel Maastricht. 
Ook zo'n zin om geprikkeld te worden? 

Allang aan het prokkelen
De prikkelende ontmoetingen startten enkele maanden
geleden. Middels verschillende brainstormsessies
werden mensen uitgenodigd om samen een programma
van deze dag samen te stellen. Een gezellige mix van
mensen, homo, of hetero, met Vlaamse, Nederlandse of
zelfs Duitse invloeden, met of zonder verstandelijke
beperking. Vanuit de GGZ en vanuit de culturele sector
bruiste het van ideeën en daverde het van energie voor de
Regenboog Prokkel Maastricht. 
Uiteraard blijft het niet enkel bij het samen bedenken.
Momenteel zijn verschillende organisaties ook al samen leuke dingen aan het voorbereiden. Ja, de 
voorbereidingen van de Regenboog Prokkel Maastricht zijn in volle gang! 

Programma:

Wat gaat er allemaal gebeuren? 

09:00u - 18:00u: Regenbooggebakjes smullen bij Piece of Cake. 

10:00u - 14:00u: Kraampje met vooroordelen op de Markt. 

11:00u - 14:00u: "Draag je steentje bij"- mozaïekworkshop op de Markt. 

15:00u - 16:00u: Twee medewerkers van cliëntenweb Stichting Radar zullen Loena 'Hij is een Zij' interviewen 
bij Piece of Cake. 

16:00u - 18:00u: (Kan uitlopen.) Samen koken aan de Bogaardenstraat 43, eerste etage . Liefst eventjes 
aanmelden. Er zijn namelijk maar 20 plekken beschikbaar.

19:00u - 21:00u: Diversity Dinner op het Misericordeplein. Liefst eventjes aanmelden. Hier zijn maar 50 
plekken beschikbaar.

Aanmelden voor het koken & diner kan hier: https://nl.surveymonkey.com/r/CDCJSG7

20:00u - 23.59u:  Naborrel bij Café Rosé met muziek van DJ Roger.

Goed nieuws! Er zullen de komende weken nog activiteiten toegevoegd worden. Er kan niet genoeg geprokkeld
worden. 

https://www.facebook.com/StichtingRadar/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2FCDCJSG7&h=ATMsFrNxU6oR8oaKlKmoQJMzopNE3_aKnUEXI8kNexl1zQt4zcap-LhO5xpkta_jLKytsIinmZcrC42193U68_q2jvbR1N-O7yR2SxwHivKwp8HjX4OB3VmiopbURVyejXNEtg&enc=AZMj54IxCEgsPVxpb4wNeOM0B7b6bfA2qga6VjyTc6HOWBhPvve6NHFeBsSzuyQK0eE&s=1
https://www.facebook.com/wordtmijnzoonmijndochter/


De voorbereidingen van de Regenboog Prokkel Maastricht zijn in volle bloei. Dagbesteding 'Jantjes' maakt 
vooroordelen van 'schaapjes' om te verkopen bij het kraampje met vooroordelen. "Regalo Cadeau' verzorgt de 
aankleding van datzelfde kraampje met vooroordelen en 'Samen Mozaïeken' nodigt iedereen uit om voor deze 
dag al hun steentje bij te dragen. Dit kan op 6 juni bij het kunstfront in Maastricht. 

Ook gezellig meedoen? 

We zoeken nog… 

- Culinaire mensen om te koken;
- Ludieke mensen die op een goede manier vooroordelen 

                kunnen verkopen;
- Creatievelingen om zaken aan te kleden;
- Sterke mensen die op een goede manier kunnen bouwen;
- Snelle mensen die op een goede en snelle manier kunnen afbreken.

Uiteraard verdelen we nog verschillende prokkelstageplekken. Kijk snel op de website om te zien hoe je stage 
kunt lopen bij COC Limburg. 

Exclusief diner: Diversity Diner (Diversiteitsdiner)
 
Tijdens de brainstormsessies kwamen vooral de overeenkomsten tussen alle mensen naar voren. 
Overeenkomsten die ons verbinden. We leven allemaal in deze stad, we ademen allemaal en we krijgen 
allemaal van tijd tot tijd honger. Naast de overeenkomsten kwamen ook de verschillen in mensen naar voren. 
En we moeten toegeven: Met iemand in gesprek gaan die we niet kennen, doen we niet vaak. Toch vinden we 
dat zo´n ontmoeting juist een verrijking is. 

Vandaar! Het Diversity Diner. 

Om 18:00u mag er aangeschoven worden op het Misericorde voor het diner. Kooklustigen kunnen ook gezellig 
meekoken. 

Let op: Niks is beperkt aan de diversiteitstafel behalve de plekken. Schrijf je dus snel in! 
https://nl.surveymonkey.com/r/CDCJSG7
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met initiatiefneemster Jessica Maes bestuurslid COC Limburg pijler LVB: 
telefoon 06 – 47 01 30 58 of e-mail lvb@coclimburg.nl.

De Regenboog Prokkel Maastricht 2017 wordt mogelijk gemaakt door: 

                                                                 

                                                                  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2FCDCJSG7&h=ATMsFrNxU6oR8oaKlKmoQJMzopNE3_aKnUEXI8kNexl1zQt4zcap-LhO5xpkta_jLKytsIinmZcrC42193U68_q2jvbR1N-O7yR2SxwHivKwp8HjX4OB3VmiopbURVyejXNEtg&enc=AZMj54IxCEgsPVxpb4wNeOM0B7b6bfA2qga6VjyTc6HOWBhPvve6NHFeBsSzuyQK0eE&s=1



