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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.

Onze tweede Nieuwsbrief… Veel leesplezier!

AANKONDIGING
COMING-OUTDAG 11 OKTOBER 2019
OFFICIËLE OPENING TENTOONSTELLING 40 JAAR LHBTI-STRIJD

“WITH PRIDE”
EN MEER ...

VIER MET ONS MEE
Op Coming-Outdag, vrijdag 11 oktober 2019, organiseert de Regenboog Alliantie Gouda in
samenwerking met Gemeente Gouda onder meer de oﬃciële opening van de tentoonstelling
“With Pride” in het Huis van de Stad.
De tentoonstelling “With Pride” geeft een impressie van 40 jaar LHBTI-strijd voor acceptatie van
en gelijke rechten voor LHBTI’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en
intersekse personen). Toegang is gratis.

40
JAAR
LHBTI
STRIJD

Een reizende tentoonstelling waarin IHLIA LGBT Heritage terugblikt op 40 jaar
LHBTI-strijd in Nederland.

Ook wordt de film ‘Un Bacio’ vertoond in Cinema Gouda (info op volgende pagina).
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Tg9avYV3FPs
Daarnaast is er een Regenboogvesper in de Ontmoetingskerk (toegang gratis).
Voor meer info, zie: https://regenboogalliantie.nl/nieuws/regenboogvesper-op-coming-outdag
Wij nodigen je van harte uit om voor het Huis van de Stad met elkaar de regenboogvlag te hijsen.
We willen daarmee benadrukken dat iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of gender-identiteit,
zich in Gouda thuis moet kunnen voelen.
PROGRAMMA
15.30 uur

Inloop Huis van de Stad

16.00 uur

Opening met muzikale begeleiding van Muziekfabriek Rollingsticks

16.15 uur

Hijsen van de regenboogvlag, voor Huis van de Stad

16.30 uur

Oﬃciële opening tentoonstelling 40 jaar LHBTI strijd “With Pride”

17.00 uur

Afronding met hapje & drankje

17.30 uur

Film ‘Un Bacio’ (‘een kus’), Cinema Gouda

20.00 uur

Regenboogvesper, Ontmoetingskerk

LOCATIES
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda
Cinema Gouda, Burgemeester Jamessingel 25, 2803 WV Gouda
Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314, 2806 JK Gouda
DATA TENTOONSTELLING “WITH PRIDE”
3 oktober t/m 30 oktober 2019 in het Huis van de Stad
INFORMATIE EN AANMELDING FILM
De entrée voor Cinema Gouda is gratis voor de film ‘Un Bacio’. Het aantal plaatsen is beperkt. Je
wordt daarom verzocht via volgend e-mailadres een toegangsbewijs te reserveren voor de
filmvoorstelling: info@regenboogalliantie.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@regenboogalliantie.nl of telefonisch via
06-12445746.

Wij hopen je te zien op vrijdag 11 oktober!

LHBTI’s samen aan tafel bij TafelTijd Gouda
Op zondag 6 oktober 2019 gaat TafelTijd
Gouda van start. TafelTijd is een landelijk
initiatief van stichting Wijdekerk van en
voor LHBTI’s en direct betrokkenen om
tijdens een maaltijd elkaar te ontmoeten.
Bijeenkomsten zijn op verschillende
plaatsen in het land, nu dus ook in
Gouda.
Voor meer info:
https://regenboogalliantie.nl/nieuws/lhbtis-samen-aan-tafel-bij-tafeltijd-gouda

Ja, wij zijn er ook met een stand!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers op elk
niveau: voor hand-en-span-diensten-opafroep tot bestuurstaken.
Ben je op zoek naar een leuke
vrijwilligersjob en lijkt het je leuk om wat
voor de LHBTI-community te kunnen
betekenen?
Kom dan langs!
Of meld je aan via https://
regenboogalliantie.nl/contact

Diversiteit in de sport
Debat op vrijdag 27 september in De Kuip
Speciaal voor geïnteresseerden in sport, bestuurders
sportverenigingen, beleidsmedewerkers en politici
op het gebied van sport en diversiteit!
Onder leiding van journalist Thijs Smeenk gaat
het deskundige panel in gesprek met elkaar en
de zaal over het omarmen van diversiteit in de
sport. In het panel integratiewethouder
Bert Wijbenga Rotterdam, KNVB voorzitter
Michael van Praag, PvdA Tweede Kamerlid
Kirsten Van den Hul, oud hockey international
Thijs De Greeff, Rugbyer Nick Homma, directeur
Sportsupport Gertjan Lammens en
dressuurruiter en dansleraar Shaguille Knight.
De avond wordt geopend met een welkomstwoord van Wethouder Wijbenga en afgesloten
met een borrel.
Aanmelden kan door een kort bericht te sturen
naar info@johnblankensteinfoundation.nl
Locatie: Stadion de Kuip (zaal boardroom)
Van Zandvlietplein 1, 3007 AP Rotterdam
Datum: 27 september
Tijd:
19:00u inloop, start debat: 19:30u

Voor in je agenda
* 23 september 2019 ~ Bi Visibility Day.
Al sinds 1999 is het op 23 september Bi Visibility Day. Vroeger heette deze dag ook wel
‘Celebrate Bisexuality Day’ of ‘Bisexual Awareness Day’. Maar Bi Visibility Day is de naam die
nu het meest gangbaar is.
Op deze dag is er wereldwijd aandacht voor biseksualiteit. Veel (LHBTI-)organisaties die
aandacht willen vragen voor biseksualiteit organiseren op of rond deze dag een evenement. Zie
www.lnbi.nl
* 4e week van september 2019 ~ Week tegen het pesten.
Op veel scholen wordt in deze week aandacht aan het thema pesten besteed. "Wees een held,
met elkaar" is het thema van dit jaar.
Pesten is een groepsproces. Met elkaar pesten afkeuren levert daar een positieve bijdrage aan.
Op school pesten aanpakken werpt voor het verdere leven vruchten af.
* Laatste week van september 2019 ~ Week tegen eenzaamheid.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen
het gemis van verbondenheid met anderen.
In de Week tegen Eenzaamheid wordt aandacht gevraagd voor dit probleem en zeggen we:
kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact.
Er zijn activiteiten bij jou in de buurt. Zie: goudabruist.nl
* 13 oktober 2019 ~ Strandwandeling (info en aanmelden: info@regenboogalliantie.nl).
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