


Rainbow Roadshow Gouda 14 februari 2020 in SoWhat! 

Jongeren bereiken en verbinden in het streven om van Gouda een inclusieve, veilige stad te 
maken, is het doel van de Regenboog Alliantie Gouda. 


Met name wil de Alliantie in de omgeving waarin 
jongeren elkaar ontmoeten discriminatie, pesten en 
schelden uitbannen.


Jongeren informeren en voorlichten over seksuele en 
gender-diversiteit met als uitgangspunt dat iedereen 
mag zijn wie die is.


Nevendoel is het uitgaanscircuit en verenigingen 
toleranter en veiliger maken voor alle jongeren. 


Deze eerste editie van de Rainbow Roadshow wordt 
georganiseerd in samenwerking met SoWhat!


Met medewerking van een jong en dynamisch team 
dat o.a. bestaat uit:

• Emre Hoogduijn, jongere van het jaar 2019;

• Kenniscentrum seksualiteit Rutgers,;

• Arjan Beune (COC);

• Vertegenwoordigers van Goudse GSA’s,;

• De nachtburgemeester van Gouda, Malou 
Dusseldorp;

• SoWhat! en… 

• Tirza de Bruijn, muziek.


Presentatie-duo Sophie Heesen en Jop van der Pijl.


De bijeenkomst zal plaatsvinden op Valentijnsdag 14 februari 2020 om 19:30 in So What.

Voor meer vragen kunt u altijd een bericht sturen naar 0614373746.


Met dank aan Goudapot en het Bob Angelo Fonds voor de financiële steun!


Nieuwsbrief nr. 4 ~ februari 2020

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.  



International Vrouwendag 8 maart 2020 

PROUD to be a WOMAN

 

Zondag 8 maart 2020 is het Internationale 
Vrouwendag.


De viering vindt plaats in de Goudse 
Schouwburg van 13.45 uur tot 22:30 uur. Een 
multicultureel feest met een serieuze 
ondertoon. Toegangsprijs €5,=.


Een steeds terugkerend onderdeel van het 
programma is een persoonlijk verhaal van 
iemand.


>>> Is er een LBTI-vrouw die op deze dag in 
ca. 3 minuten haar persoonlijke verhaal wil 
vertellen over vrijheid/uit de kast komen?  
Laat het even weten via penningmeester@regenboogalliantie.nl.   
 

>>> Op deze dag is de Regenboog Alliantie Gouda ook aanwezig met een informatiestand. Wie 
helpt mee om de Regenboog Alliantie te vertegenwoordigen? Women only uiteraard. 
Laat ook dat even weten via penningmeester@regenboogalliantie.nl.   

TafelTijd Gouda 

Zondag 5 april 2020 weer een nieuwe bijeenkomst TafelTijd Gouda. 

Na een wederom geslaagde TafelTijd-
bijeenkomst voor LHBT+ers en betrokkenen 
uit Gouda e.o. op 2 februari j.l., is er op 
zondag 5 april a.s. weer een 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. 
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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

Voor in je agenda 

• Iedere laatste vrijdag van de maand: ROZE Vrijdag, Cafeetje Heeeurlijk,    
   Wijdstraat 2, Gouda, vanaf 20.00 uur. 

• 31 januari - 12 april      Expositie HELDEN, dagelijks op het IHLIA-     
                                          plein (3e etage OBA Oosterdok). Toegang gratis.  
                                          https://www.ihlia.nl/zeven-geinterviewde-lhbtiers-vertellen-openhartig-over-hun-helden-in-ihlias-nieuwste-expositie/  

• 10-16 februari       Week van de Liefde rond Valantijnsdag 14 februari.


• 14 februari             Valentijnsdag, Rainbow Roadshow.


• 8 maart                  Internationale Vrouwendag. 

• 13/14 maart           NL doet. 

• 21 maart                Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. 

• 29 maart                Strandwandeling Wassenaarse Slag, 12.00 - 17.00 uur                            

	 	 	       (aanmelden via info@regenboogalliantie.nl.) 

https://www.ihlia.nl/zeven-geinterviewde-lhbtiers-vertellen-openhartig-over-hun-helden-in-ihlias-nieuwste-expositie/
mailto:info@regenboogalliantie.nl
http://regenboogalliantie.nl
mailto:info@regenboogalliantie.nl
https://regenboogalliantie.nl
https://www.facebook.com/regenboogalliantie.nl/
https://www.instagram.com/regenboogalliantiegouda/
https://twitter.com/RegenboogGouda
https://www.ihlia.nl/zeven-geinterviewde-lhbtiers-vertellen-openhartig-over-hun-helden-in-ihlias-nieuwste-expositie/
mailto:info@regenboogalliantie.nl
https://regenboogalliantie.nl
https://www.facebook.com/regenboogalliantie.nl/
https://www.instagram.com/regenboogalliantiegouda/
https://twitter.com/RegenboogGouda
http://regenboogalliantie.nl
mailto:info@regenboogalliantie.nl

