
Kom jij de diversiteit vieren tijdens Weert 
Respecteert? Van 1 november tot en met 
30 november viert Weert de inclusieve 
samenleving. In onze stad woont een 
bont gezelschap mensen. Iedereen mag 
zichzelf zijn. Maar hoe goed kennen 
we elkaar eigenlijk? Weert Respecteert 
draait om elkaar ontmoeten. Stap jij 
eens in de wereld van een ander? Bezoek 
de films, theatervoorstellingen en 
evenementen tijdens Weert Respecteert. 

Bij iedere activiteit staat een groep uit 
de samenleving in the spotlight: LHBTI’s, 
mensen met een verstandelijke beperking, 
mensen met een psychiatrische 
aandoening, mensen met Alzheimer en 
meer. Tijdens Weert Respecteert kun jij 
een kijkje nemen in de wereld van een 
ander. Niemand is ons te gek! 

VAN 
1 NOV 

T/ M 
30 NOV

Georganiseerd door:

Bibliocenter
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Weert Respecteert 2022 wordt 
op zaterdag 5 november om 
10:45 uur feestelijk geopend bij 
Bibliocenter.   

01-11 20.15u 
Startsein en theatervoorstelling 
ONGERIJMD @Munttheater 
Kun je van iemands artistieke werk 
houden als hij ook een moordenaar 
is? In Ongerijmd staat het 
waargebeurde verhaal van dichter 
Gerrit Achterberg centraal. Hij was 
een geniale woordkunstenaar maar 
ook psychiatrisch patiënt en later 
tbs’er. Binnen dit spanningsveld 
speelt de voorstelling zich af. 
Met nagesprek. 
Tickets via Munttheater  

02-11 19.30u
Interview 
MIJN VERHAAL BESTSELLER-
AUTEUR LALE GÜL 
@Bibliocenter 
Interview met Lale Gül over haar 
veelbesproken autobiografische 
bestseller Ik ga leven over opgroeien 
in een streng islamitisch gezin. 
In haar autobiografische roman 
beschrijft ze haar worsteling met 
de verwachtingen die haar streng 
islamitische ouders en omgeving van 
haar hebben, en waar ze zich steeds 
meer aan onttrekt. 
Als hoogopgeleide, rebelse jonge 
vrouw past ze niet meer in het 
plaatje van haar ouders, wat leidt tot 
conflicten. 
Tickets via Bibliocenter

11-11 19.30u 
Theatervoorstelling 
JE KUNT ME GERUST EEN GEHEIM 
VERTELLEN @Munttheater 
Een hoopvolle theatervoorstelling 
over dementie. Door de toegenomen 
welvaart leven we langer en blijven 
we ook langer gezond. Geweldig 
natuurlijk, maar dat ouder worden 
brengt ook een aantal uitdagingen 
met zich mee. Zoals bijvoorbeeld 
dementie. Wat gebeurt er als de 
relatie tussen een ouder en een kind 
langzaam maar zeker ontmanteld 
wordt? Dat onderzoekt deze 
voorstelling. Met nagesprek.  
Tickets via Munttheater

13-11 13.00u 
Zondagmiddagborrel
QAFÉ RESPECT @raRe Brewpub - 
georganiseerd door OUCH ZO 
Ontmoet LHBTI’s uit Weert en 
omgeving tijdens de zondagmiddag-
borrel. Voor iedereen toegankelijk.

13-11 14.30u 
Dansvoorstelling 
VAN HET SPECIAL DANCE TEAM 
@Munttheater - georganiseerd 
door RICK  
Een groep dansers met een 
verstandelijke beperking die 
moderne choreografieën uitvoeren. 
Ze zijn ontzettend expressief. Zet 
ze op een podium en mensen 
worden weggeblazen door hun 
enthousiasme. Op deze middag 
treedt ook Special Twist op.  
Special Twist is onderdeel van United 
by Music. 
Tickets via Munttheater 

05-11 10.45u 
Openbare opening en Mensenbieb 
@Bibliocenter 
Stap eens letterlijk in de wereld van 
de ander! In de Mensenbieb kun je je 
nieuwsgierigheid de vrije loop laten. 
Uit een catalogus van ‘levende boeken’ 
kun je een mens kiezen met een 
bijzonder verhaal en hem of haar alles 
vragen. Verruim je blik bij Bibliocenter 
en ga in gesprek met bijvoorbeeld 
een transgender of iemand met 
een verstandelijke beperking. Gratis 
toegankelijk, tickets via Bibliocenter  

06-11 11.00u  
Filmvoorstelling 
THE LAST BUS @Gotcha Cinema 
Nadat zijn vrouw Mary is gestorven, 
zet de oude Tom Harper alles op alles 
om haar laatste wens in vervulling te 
laten gaan. Onverschrokken begint hij 
aan een lange reis, in een strijd tegen 
de tijd, zijn leeftijd en het lot. The 
Last Bus is een hartverwarmende film 
over liefde en verlies. Een film die ons 
eraan herinnert dat we niet alleen zijn 
– we’re all on this ride together. 
Gratis toegankelijk, tickets 
reserveren via Gotcha Cinema

10-11 19.30u
Filmvoorstelling 
BROS @Gotcha Cinema
Bros is de eerste romantische comedy 
van een grote filmstudio over twee 
homoseksuele mannen die heel 
misschien, per ongeluk de ware liefde 
weten te vinden. Bros werd door een 
recensent de ‘grappigste film’ van 
2022 genoemd. 
Gratis toegankelijk, tickets 
reserveren via Gotcha Cinema

18-11 21.30u 
Open Minded Evenement 
B SASSY @De Apostel 
Een Open Minded Evenement is 
een bruisende avond met LHBTI+’s. 
Iedereen is welkom! Tickets via B Sassy

25-11 19.00u
Leden- en vriendenborrel
COC LIMBURG @Antje van de Statie
COC Limburg komt naar je toe! In 
het kader van 50 jaar COC Limburg 
organiseren we gezellige borrels 
speciaal voor onze leden en vrienden. 
Maak kennis met de vrijwilligers van 
COC Limburg en ontmoet andere 
mensen uit de gemeenschap. 
Gratis toegankelijk

Punt Welzijn deelt uit
STOEPTEGELS EN WANDTEGELS 
OVER DIVERSITEIT 
Punt Welzijn brengt samen met 
jongeren stoeptegels rond bij scholen 
en de HangOut. Op de tegels staat een 
afbeelding van een regenboog in een 
hartvorm als symbool voor inclusiviteit. 
Jongeren gaan het gesprek aan over 
diversiteit. Ook kunnen Weertenaren 
en instanties wandtegels met 
spreuken over diversiteit gratis 
afhalen bij Punt Welzijn. 

Serie interviews  
IK BEN OOK WEERT  
Een serie interviews waarin 
Weertenaren die symbool staan voor 
diversiteit vertellen over hun leven 
en hun Weert. De interviews worden 
in de maand november gedeeld op 
www.weert.nl/respecteert
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