


Onze derde Nieuwsbrief… Veel leesplezier! 

Coming-outdag 2019 

Vrijdag 11 oktober 2019 was het Coming-outdag. Ter ere van 
deze dag werd, o.a., de tentoonstelling ‘With Pride’ in het Huis 
van de Stad officieel geopend en was er een speciale vertoning 
van de film ‘Un Bacio’.


Terugblikken op deze dag? Dat kan, lees het interview met Jan 
Geerink en Hans Bax over LHBTI-emancipatie in Gouda in het 
AD. Weekblad de Gouda heeft een filmpje geplaatst op 
Facebook.


Of bekijk de foto’s, gemaakt door Hans Bax, in het album op 
onze site: Terugblik-op-coming-outdag of op Facebook. 


Oproep Gemeente Zuidplas 
Gemeente Zuidplas ontwikkelt LHBTI-beleid.


De gemeenteraad van Zuidplas heeft een motie 
aangenomen waarin zij het college oproept om beleid te 
ontwikkelen speciaal gericht op de LHBTI-gemeenschap in 
Zuidplas. 


Maureen Val, ambtenaar diversiteit van Zuidplas, komt 
graag in contact met lhbti-ers uit de regio om in 
samenspraak nieuw lhbti-beleid te ontwikkelen.


Het gaat vooralsnog om één ronde tafelgesprek om te 
inventariseren wat wensen en behoeften van deze 
doelgroep zijn. Zuidplas ligt in het werkgebied van COC 
Rotterdam-Rijnmond, dat ook bij het gesprek zal 
aanschuiven. Wie wil meepraten, kan zich aanmelden via: m.val@zuidplas.nl


Nieuwsbrief nr. 3 ~ december 2019

Regenboog Alliantie Gouda gaat voor een inclusieve samenleving, waarin een veilige woon-, leef-, 
werk- en leeromgeving een vanzelfsprekendheid is.  
Iedereen is gelijkwaardig en kan zichzelf zijn en ontwikkelen, ongeacht seksuele of gender 
identiteit of -expressie.  

http://www.ad.nl/gouda/alles-wat-je-moet-weten-over-40-jaar-goudse-lhbti-emancipatie~a48cfcb0/
http://www.facebook.com/deGouda/videos/725744587852999/
https://regenboogalliantie.nl/nieuws/terugblik-op-coming-outdag
https://www.facebook.com/pg/regenboogalliantie.nl/photos/?tab=album&album_id=2469967613068239
mailto:jan@cocrotterdam.nl


Paarse Vrijdag 13 december 2019 

GSA en PAARSE VRIJDAG 13 DECEMBER


De GSA's (gender & sexuality alliance) zijn groepen 
scholieren die vinden dat iedereen binnen hun school 
de vrijheid heeft om te zijn wie die is, zonder zich 
daarvoor te hoeven schamen en zonder zich te 
moeten verantwoorden.


Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het 
Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een GSA-actiedag 
binnen de scholen waarop leerlingen en docenten hun 
steun voor sekse, gender en seksuele diversiteit kan 
laten zien door paars te dragen.

 
Paarse vrijdag is op scholen een belangrijke stap in de 
acceptatie van diversiteit. Het benadrukt dat scholen 
vinden dat iedereen erbij hoort en niemand vanwege 
zijn sekse of gender mag worden uitgesloten.


De afgelopen en komende weken geven wij op onze 
Facebook pagina een aantal beelden uit de Paarse 
Vrijdag-campagne van dit jaar. 


TafelTijd Gouda 

Zondag 15 december tweede bijeenkomst TafelTijd Gouda. 

Na de geslaagde eerste TafelTijd-bijeenkomst 
voor LHBT+ers en betrokkenen uit Gouda e.o. 
op 6 oktober jl., is er op zondag 15 december 
de tweede bijeenkomst in Gouda. 


De maaltijd begint om 18.30u, met inloop vanaf 
18.00u. 


Aanmelden is verplicht; dat kan door te mailen 
naar tafeltijdgouda@gmail.com. Dit mailadres is 
ook voor als je informatie wilt. 


TafelTijd biedt vanuit het christelijke geloof 
tijdens een gezamenlijke potluck-maaltijd een 
plek voor ontmoeting, gesprek en inspiratie aan 
LHBT+ers en betrokkenen, ongeacht geloof of 
kerkelijke achtergrond. 


De organisatie van TafelTijd Gouda is in handen van een plaatselijke werkgroep. 

TafelTijd is een initiatief van de landelijke stichting Wijdekerk. TafelTijd Gouda wordt gesteund 
door de Raad van Kerken Gouda en de Regenboog Alliantie Gouda. 


https://www.facebook.com/regenboogalliantie.nl/?view_public_for=1367360673328944
mailto:tafeltijdgouda@gmail.com


 

Houd ook onze Website, Facebook, Instagram en Twitter in de gaten! 

Mocht u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen, geef dit dan even aan ons door 
via onderstaand mailadres. Bij voorbaat dank! 

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van

Stichting Regenboog Alliantie Gouda


regenboogalliantie.nl

info@regenboogalliantie.nl


06-12445746

Reserveer in je agenda 

• januari 2020	 Nieuwjaarsreceptie … (exacte datum en info volgt).


• 4 januari 2020	 Rainbow Skating, Goudse IJsbaan, vanaf 20.00 uur.


• 14 februari 2020	 Rainbow-Road-Show (nadere info volgt).
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