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Welkom…
bij de eerste nieuwsbrief van Roze
50plus Oldambt, dé belangenbehartiger van LHBTI+ 50-plussers in
het Oldambt.
Roze 50plus Oldambt wil een bijdrage leveren aan het welzijn van
LHBTI 50-plussers door het bieden
van ontmoetingsmogelijkheden,
vertrouwelijke gesprekken en het
organiseren van gezamenlijke activiteiten alsmede door zich in te zetten
voor de bewustwording en ondersteuning van de omgeving van LHBTI
50-plussers in onder meer zorg- en
welzijnsinstellingen.
Wij verstaan onder LHBTI 50-plussers alle mensen van 50 jaar en
ouder die zichzelf als lesbisch,
homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI)
beschouwen.

Agenda: “Aal goud?”
Ontmoetingsmiddagen voor LHBTI 50-plussers
in de Harmoniezaal van De Boschpoort, Het
Boschplein 2 in Winschoten. Iedere laatste
donderdagmiddag van de maand behalve in
december. Data in 2019: 31 jan, 28 feb, 28 mrt
25 apr, 30 mei, 27 jun, 25 jul, 29 aug, 26 sep
31 okt, 28 nov, en 19 dec.▼

LHBTI+ zondagmiddagcafé
Kom gezellig naar Hotel Victoria op Marktplein
6 in Winschoten iedere 2e zondagmiddag van
de maand. Data in 2019: 13 jan, 10 feb, 10 mrt
14 apr, 12 mei, 9 jun (1e Pinksterdag) 14 jul
11 aug, 8 sep, 13 okt, 10 nov, en 8 dec.▼

Roze 50plus Oldambt is onderdeel
van het landelijk Netwerk Roze 50+,
een samenwerkingsverband tussen
COC en ANBO.

Meedoeners gevraagd
Om onze doelstelling te verwezenlijken hebben wij enthousiaste
mensen nodig. Mensen die het leuk
vinden om mee te denken en –
heel belangrijk – actief mee te doen:
plannen te maken en activiteiten
te organiseren.
Voor meer informatie bel gerust met
één van onze contactpersonen:
Marjet Bos 0597 421281 of
Adriaan Prinse 06 17830694 of
stuur een mail naar:
roze50plusoldambt@xs4all.nl▼

Aanrader:
Wij raden je aan om op de Pink Link van Movisie te abonneren via
www.movisie.nl/pink-link-lhbti-emancipatie-nieuwsbrief. Eens in de twee
maanden verzendt Movisie een gratis digitale nieuwsbrief, gericht op
beleidsmakers en belangenbehartigers rond LHBT-beleid. De Pink Link
emancipatie nieuwsbrief besteedt aandacht aan landelijk nieuws, lokaal
beleid en nieuwe initiatieven.▼
LEUKE LINKS
www.roze50plusoldambt.nl
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