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PROGRAMMA REGENBOOGWEEK
5 okt. LHBTI+ feest
8 okt. Film ‘Carmen en Lola’
11 okt. Coming Out Dag (zie cover story)

Regenboogvlag hijsen om 8.31 uur

Ontbijtje met burgemeester en
wethouders

Ontvangst en gesprek met leden
van de Provinciale Staten

Presentatie van het programma
‘Aal goud… elk en ain zichzulf?!’
13 okt. Regenboogviering▼

ANDERE ACTIVITEITEN IN OLDAMBT
2 okt. Concert van Toby Beard
13 okt. 10e Reiderwolder Wandel- en
Nordic Walkingtocht
10 nov. Kunst Kijken en Beleven met
Elizabeth Kodde in Bellingwoude
Het volgende LHBTI+ zondagmiddagcafé voor jong en oud is op zo 20 okt.
vanaf 15.00 uur in De HarbourClub, Havenkade-West 3, Winschoten. Verdere
data in 2019: 17 nov. en 15 dec.
Onze ‘Aal goud?!’ ontmoetingsmiddag
voor LHBTI 50+ is op do 31 okt. vanaf
14.00 uur in De Boschpoort, Het
Boschplein 2 in Winschoten. Daarna
gaan wij naar De HarbourClub in
Winschoten om iets te drinken en
eventueel te eten. Verdere data:
28 nov. en 19 dec.▼

Internationale Coming Out Dag
In de REGENBOOGWEEK, de week rond 11 oktober, zijn we als Roze 50 plus
betrokken bij allerlei activiteiten. Het feest ‘Out & Proud voor jong en oud’
in De HarbourClub op 5 oktober, de film op dinsdagavond 8 oktober in de
Klinker, dit jaar in Spaanse sferen met ‘Carmen en Lola’. En op zondag 13
oktober de Regenboogviering in het Witte Kerkje in Vriescheloo.
Op vrijdag 11 oktober, de
officiële Coming Out dag,
gebeuren er zichtbare en
onzichtbare dingen voor
het publiek. Die wil ik hier
even toelichten. Zichtbaar
is dat op het gemeentehuis aan de Langestraat
om 08.31 de regenboogvlag gehesen wordt. Deze
bijzondere vroege tijd
hebben we te danken aan
een initiatief van de provincie die bedacht heeft
dat er om de minuut een
regenboogvlag gehesen
wordt op een van de gemeentehuizen in de provincie, waarna een ontbijtje met genodigden
plaats vindt.
In Winschoten volgt een
toespraakje van de burgemeester, een gedicht wordt voorgelezen en Marjet
Bos doet haar woordje om het belang van deze dag naar voren te brengen.
Op scholen en overheidsgebouwen zullen regenboogvlaggen zichtbaar zijn.
De Hema zal traditiegetrouw weer regenboogvlaggen hijsen en de winkeliersvereniging doet een oproep om regenboogvlaggen te gebruiken.
Dan volgt het onzichtbare deel. In de raadszaal gaat een groepje LHBTI-ers
in gesprek met B&W en gemeenteambtenaren die cliëntcontacten hebben.
Hierdoor hopen we de gevoeligheden die er zijn bij de LHBTI-ers duidelijk te
maken en het respect en de acceptatie te vergroten.
Het laatste nieuws is dat na afloop van het ontbijt en het overleg, een groep
Provinciale Statenleden op bezoek komt in het gemeentehuis. We horen
nog wat daar verder de bedoeling van is.
Ons idee is dat GRONINGEN ALS REGENBOOGPROVINCIE volgend jaar op
tijd initiatief moet nemen om een meer inhoudelijke invulling te geven aan
deze dag.
’s Middags vindt voor genodigden in ‘de Blanckenborg’ de eerste presentatie plaats van het programma ‘Aal Goud… elk en ain zichzulf?!’ van de
Groningse zanger Klaas Spekken, met Vincent Grit op piano en Marjet Bos
als Roze 50+ ambassadeur. Het thema is dat LHBTI-ouderen het recht
hebben om als zichzelf veilig en gelukkig ouder te worden.
– Rina Lakwijk ▼

Regenboogvlag te verkrijgen

Iedereen wordt opgeroepen om op 11 oktober de
regenboogvlag in top te hijsen. Dit ten teken van
solidariteit met die LHBTI die in de verdrukking zitten,
waar ook ter wereld!
Regenboogvlaggen zijn voor 8 euro te verkrijgen via
roze50plusoldambt@xs4all.nl, tel. 0597 421281▼

Toby Beard te Nieuwe Pekela

LHBTI Veenkoloniën-Westerwolde organiseert een
concert van de Australische zangeres Toby Beard op
woensdag 2 oktober in De Kiepe, Meidoornlaan 88,
9663 EG Nieuwe Pekela. De zaal is open vanaf 20:00
uur. Aanvang concert 21.00 uur.
Toby maakt ‘ongecompliceerde muziek, die bij velen
een onuitwisbare indruk achterlaat.’▼

Kom, laten we dansen

Kom, laten we kijken

Om niet te missen! Op zaterdag 5 oktober is het
LHBTI+ feest ‘Out & Proud voor Jong en Oud!’ Met
swingende muziek door DJ Dusty. Aanvang 20.30 uur
in de HarbourClub, Havenkade- West 3, Winschoten.
Gratis entree en bitterballen.
Tijdens het feest komt de Easy Rock ’n Roll-club uit
het Oldambt optreden en laten zij twee verschillende
korte demo’s zien. Beide keren na de demo kan een
ieder die dat wil – met of zonder danservaring – aan
een korte workshop meedoen.
Danscoach Thecla Brakel leert je de basispas en mogelijk ook al een eerste truc.▼

Op zondag 10 november ben je van harte welkom
voor een middag ‘Kunst Kijken en Beleven’ in de
atelier van Elizabeth Kodde aan de Rhederweg 66,
9695 CE Bellingwolde.
Elizabeth is beeldend kunstenaar. Ze
vindt het leuk om
jullie deelgenoot te
maken van haar
nieuw ingeslagen
weg: na ruim 30 jaar
schilderen is ze al
een tijd bezig met
handgevormde keramiek. Ze gaat iets
vertellen over hoe
haar werk ontstaat,
welke mogelijkheden er zijn met klei
en kleur en ze laat
zien wat het zo leuk maakt om daarmee bezig te zijn.
Ze werkt in een heerlijk vrijstaand atelier in de tuin,
waar ze jullie om 15.00 uur ontvangt met een kopje
koffie of thee.
Vind je het leuk om erbij te zijn? Stuur dan even een
mailtje naar bell-arte@online.nl.
– Carla Vermeulen▼

Kom, laten we met z’n allen lekker sportief zijn
Van harte nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan de
10e Reiderwolder Wandel- en Nordic Walkingtocht op zondag
13 oktober. Je kunt kiezen uit drie afstanden en tijden:
20 km om 9.00 uur, 14 km tussen 9.00 – 10.00 uur, en 7 km tussen 9.00 – 11.00 uur.
Locatie: Restaurant Smederij 1872, Hoofdstraat 59 in Beerta
Inleg: € 5,00 p.p. ( kinderen tot 10 jaar gratis)
Contact: adriaanprinse@gmail.com
Informatie: www.nordicwalkingcentrumoostgroningen.nl
Na afloop kun je doorrijden naar Vriescheloo in Westerwolde
waar je de Regenboogviering kunt meemaken. ‘Ken je mij?...
wie ken je dan?’ is het thema van deze viering. Daarover kan
worden nagepraat tijdens een gezamenlijke maaltijd.
– Adriaan Prinse▼

Nieuwe folder en flyer zijn er
‘Aal goud?... elk en ain zichzulf?!’ is een programma van de Groningse zanger Klaas Spekken,
pianist Vincent Grit en Roze 50+ ambassadeur
Marjet Bos.
Met liedjes en verhalen ‘uit het leven gegrepen’
vragen zij op een open en persoonlijke manier
aandacht voor oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en
interseksuelen (LHBTI) en voor de omstandigheid
dat velen van hen zichzelf niet durven te zijn.
In hun programma geven zij een stem aan deze
ouderen en willen de toehoorder op een laagdrempelige en toegankelijke wijze bekend
maken met hun situatie van ouderen en begrip
hiervoor kweken.
Giny Luth, wethouder van Westerwolde juicht
het initiatief toe. Het Dagblad van het Noorden
besteedde er aandacht aan. Waarna RTV Noord
Klaas Spekken en Marjet Bos uitnodigde voor
een interview over ‘Ouderen uit de kast’ op RTV
Noord Vandaag.

De flyer en folder zijn te krijgen bij Klaas en
Marjet of te downloaden op de website:
roze50plusoldambt.nl/acceptatie/▼

Na Winschoten in 2017 en Scheemda in 2018 zal de Regenboogviering dit jaar plaatsvinden in Vriescheloo. Zondag
13 oktober om 16.00 uur is iedereen van harte welkom in het Witte Kerkje aan de Dorpsstraat 119 in Vriescheloo om
gezamenlijk te vieren dat ieder mens zichzelf mag zijn.

Deze regenboogviering heeft een meer religieus karakter dan in voorgaande jaren. Zij staat in het teken van de behoefte aan acceptatie en waardering van diversiteit in kerk en samenleving. Onder het motto ‘Ken je mij? … wie ken
je dan?’ wordt met liederen en betekenisvolle teksten stil gestaan bij de situatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Na afloop is er een gezamenlijke maaltijd.

De organisatie is in handen van de LHBTI-Werkgroep Geloof & Levensbeschouwing Westerwolde en Oldambt,
bestaande uit: dominee Wolf Jöhlinger, Willemijn Ahlers (GenderSupport), Marjet Bos, (humanistisch raadsvrouw
en Roze 50plus Oldambt), Annemarie van der Kevie, Deborah Fontijn, Margrietha Wolfs en Fenneke Groenbroek
(pastor).▼

