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Welkom…
bij de derde 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 in onder
meer zorg- en welzijnsinstellingen. Roze
50plus Oldambt is onderdeel van ‘t landelijk
Netwerk Roze 50+, een samenwerking tussen COC en ANBO.▼

Aankondiging “Aal goud?!”
De ontmoetingsmiddag voor LHBTI 50plussers is op 31 januari van 14.00 – 16.30 uur in
De Boschpoort, Het Boschplein 2 in Winschoten. We staan even stil bij ontwikkelingen in het nieuwe jaar en er is zoals altijd
weer volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Aan het einde van
de middag gaan we naar De HarbourClub,
Havenkade West 3 in Winschoten om nog
iets te drinken en eventueel gezamenlijk te
eten. We hopen diegenen, die er 's middags
niet bij kunnen zijn daar dan ook te ontmoeten! Data in 2019: 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
Oldambt voor jong en oud
Omdat de Roze Salon, Groningen ook op de
tweede zondagmiddag van de maand wordt
georganiseerd, heeft Roze 50plus Oldambt
besloten het zondagmiddagcafé voor alle
leeftijden naar de derde zondag van de
maand te verplaatsen. Deze verandering begint in maart. Kom gezellig mee naar Hotel
Victoria op Marktplein 6 in Winschoten:
10 feb (2e zondag), en dan 17 mrt, 22 apr
(let op! maandag, 2e paasdag), 19 mei,
16 jun, 21 jul, 18 aug, 15 sep, 20 okt, 17 nov
en 15 dec.▼

Nashvilleverklaring
De Nashvilleverklaring heeft in heel Nederland
weerstand opgeroepen. Veel kerken, scholen en
overheidsgebouwen, waaronder de Gemeente Oldambt, hebben de regenboogvlag laten wapperen
om te tonen dat iedereen met welke geaardheid of
gender-identiteit dan ook welkom is. Op de LHBTI+
zondagmiddagcafé van 13 januari zijn ongeveer 30
mensen bij elkaar gekomen om na te praten over
hoe de Nashvilleverklaring ons persoonlijk heeft geraakt. Het was weer een gezellige gelegenheid om
samen onze liefde te vieren.▼

Christenen kiezen voor liefde
De Bijbelse interpretatie van huwelijk en seksuele identiteit van de Nashvilleverklaring is onnodig en kwetsend,
vinden Kwartiermakers en Missie 050. “Wij kiezen voor
de liefde! Op Valentijnsdag, 14 februari, de dag van de
liefde houden wij een manifestatie in de Martinikerk in
Groningen. Aanvang: 18.30 uur. Hoe dit er verder uit
komt te zien, is nog in ontwikkeling. Laat hier je gegevens
achter, en wordt je op de hoogte gehouden.”▼

Nadruk op goed naoberschap bij LHBTI+ woonproject
Mike Balkema, contactpersoon van het ‘WijzerWonenNu’ project: “Graag vragen wij aandacht voor
ons project Wijzer Wonen Nu. We begonnen samen met een aantal 50plus lesbische vriendinnen
een project voor duurzaam wonen in Overijssel of Zuid-Drenthe. Na een aantal wisselingen bleven
we met vier dames over en besloten we de groep te verbreden en een LHBTI groep te worden. Inmiddels krijgen we via de provincie Drenthe ondersteuning bij het zoeken en organiseren van een
woonplek. We willen zelfstandige en duurzame huizen op een bouwkavel van ongeveer 7000 m2
bouwen. De nadruk komt te liggen op goed naoberschap en een vanzelfsprekende LHBT identiteit.
Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met ons via email.”▼

Queer zijn is ’n feestje. Ganymedes hangt slingers op!

Leuke links om op te klikken
Website Roze 50plus Oldambt
Roze 50plus Oldambt op Facebook
Website Roze 50+▼

Roze 50plus Oldambt Nieuwsbrief
Inzendingen zijn welkom bij de RON. Heb je
nieuws? Stuur een mailtje naar Redactie RON:
Ineke Konijn, Ali Bettenbroek, Anton van de Salm
(foto’s) en Ragini Werner.▼

Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen organiseert op donderdag 21 februari van 13.00
– 17.00 uur ter ere van haar tienjarig bestaan een symposium met ruimte voor ontmoeting en
dialoog. Wil je bij deze inspirerende dag aanwezig zijn?
Locatie: NH Groningen, Hanzeplein 132, 9713 GW Groningen.
Tickets à € 5,-- zijn verkrijgbaar bij: ganymedes-lgbt.nl
Een deel van de opbrengst gaat naar LGBT Asylum Support.▼

