
Katwijk, 9 september 2022  

Betreft: Uitnodiging speeddaten met LHBTIQ+ jongeren bij Kattuk.nl 

Beste lezer, 

Op woensdagavond 28 september vanaf 19:30 uur organiseren de jongeren van de LHBTIQ+ groep 
van Kattuk.nl een speeddate-avond met LHBTIQ+ jongeren voor raadsleden en het College. Deze 
avond wordt georganiseerd naar aanleiding van gesprekken tussen de jongeren en diverse politici 
tijdens en na het Kattuk.nl verkiezingsdebat van 5 maart 2022. 

Het doel van de avond is het informeren van de Katwijkse politiek over LHBTIQ+ gerelateerde zaken, 
met als extra aandachtspunt het thema; ‘Voel je veilig’. 

Langs deze weg nodigen wij u van harte uit deze avond bij te wonen. 

In sessies van 5 tot 10 minuten gaan de deelnemers in gesprek met diverse Katwijkse LHBTIQ+ 
jongeren. Stel vooral de vragen waarop u altijd al antwoord had willen hebben.  

Denk hierbij aan:  

Hoe zit het met pronouns? 
Wat betekenen al die letters en waarom komen er steeds bij? 
Mensen die menstrueren? Wat? 
Hoe zit dat met al die genders? 
 
Geen vraag is te gek.  

De jongeren schromen ook niet u te vragen wat u, uw partij en de gemeente voor Katwijkse LHBTIQ+ 
jongeren kan en wil betekenen.  

De avond wordt afgerond met een groepsdiscussie met extra aandacht voor het thema van Coming 
Out Day Katwijk: ‘Voel je veilig’. 
 
Wat kunnen we doen om de onveiligheid die LHBTIQ+-jongeren regelmatig ervaren in Katwijk weg te 
nemen?  

In verband met de voorbereidingen vragen wij u om via lhbti@kattuk.nl aan te melden. Na 
aanmelding ontvangt u meer informatie en is er de mogelijkheid per mail vast vragen te stellen. 
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben dan kunt u per mail contact 
opnemen. 
 
We hopen u te zien op woensdagavond 28 september vanaf 19:30 uur bij Kattuk.nl aan de Voorstraat 
59 in Katwijk. De avond duurt tot ongeveer 22:00 uur.  

Met vriendelijke groet, 
(Namens de Pride groep Kattuk.nl) 

Megan van Egmond 
Jens Guijt 
 
 

 

mailto:lhbti@kattuk.nl

