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Welkom… bij de nieuwsbrief van
Roze 50plus Oldambt, dé belangenbehartiger van LHBTI+ 50-plussers in
de regio. Voor meer informatie over
onze activiteiten, bezoek ons op
Facebook, raadpleeg de Oldambt
website of stuur ons een mail
roze50plusoldambt@xs4all.nl.▼

LHBTI+ zondagmiddagcafé
Het volgende middagcafé voor jong
en oud is op zondag 16 juni, vanaf
15:00 in De HarbourClub, Havenkade West 3, Winschoten. Verdere
data: 21 juli, 18 aug., 15 sep.,
20 okt., 17 nov. en 15 dec.▼

Internationale conferentie over LHBTI+ ouderen –
Oldambt was erbij
Op 26 april vond de internationale Conferentie “Focus on LGBTQI+ Seniors”
plaats in Amsterdam. Ruim 250 deelnemers - afkomstig uit 18 verschillende landen - spraken met elkaar over hun activiteiten en de resultaten daarvan op het
terrein van beleid en bewustwording voor en van LHBTI+ ouderen.
Belangrijke sprekers uit binnen- en buitenland waaronder Roos Pijpers, Andrew
King en Andrew Shield reflecteerden op basis van hun jarenlange onderzoek over
levensvragen en leefsituatie van LHBTi+ ouderen. Tijdens de pauzes werd er druk
genetwerkt en werden ervaringen uitgewisseld.

‘Aal goud?!’
In mei vervalt Aal goud aangezien de
ontmoetingsdag op Hemelvaartsdag
valt. De volgende bijeenkomst is dan
op donderdag 27 juni, vanaf 14:00
in De Boschpoort, Het Boschplein 2
in Winschoten. Aan het einde van de
middag gaan we naar De HarbourClub, Havenkade West 3 om iets te
drinken en eventueel te eten. Verdere data: 25 juli, 29 aug., 26 sep.,
31 okt., 28 nov. en 19 dec.▼

Tip voor uw agenda
Houd 5 september 2019 al varensvrij in uw agenda. We gaan dan al
varend, grensoverschrijdend bezig
zijn! Bijzonderheden in de volgende
Roze50+ Oldambt Nieuwsbrief.

RON eindredactie: Ineke Konijn
Bureauredactie: Ali Bettenbroek
Foto’s: Anton van der Salm
Vormgeving: Ragini Werner
Heb jij nieuws voor ons? Stuur dan een
mailtje naar de RON-redactie.▼

Roze 50+ ambassadeur Groningen Oldambt Marjet Bos, de Regenboogambassadeurs uit
Vlaanderen Maggy Doumen en Chantal Colsoul en Giannos Kanellopoylos uit Griekenland

Vanuit Roze 50plus Oldambt en als één van de Roze 50+ ambassadeurs in de provincie Groningen* woonde ik deze conferentie bij. Naast de lezingen en verhalen
in de beide werkgroepen die ik bijwoonde, heb ik de ontmoetingen met oude en
nieuwe bekenden - LHBTI-activisten op het terrein van LHBTI+ ouderen - als heel
inspirerend ervaren.
In het bijzonder spreken mij de ontwikkelingen in België aan. Daar is een kleine
maar zeer actieve groep “Regenboogambassadeurs” in Vlaanderen begonnen
met het vragen om aandacht voor de situatie van LHBTI+ ouderen en zij zijn nu
van plan om hun activiteiten over heel België uit te spreiden.
De conclusie van de conferentie is: Dit is pas een begin. Internationale samenwerking moet verstevigd worden. We moeten de focus houden op LHBTI+ ouderen!
– Marjet Bos
* De andere Roze 50+ ambassadeurs in de provincie Groningen zijn: Ineke Konijn,
Rina Lakwijk, Adriaan Prinse (Oldambt) en Gerard Robben (Het Hogeland). ▼

LHBTI dansavond voor jong en oud

Oldambt LHBTI-BBQ voor alle leeftijden

LHBTI Veenkoloniën-Westerwolde nodigt jou uit voor het
gezelligste feest van 2019. Deze avond wordt muzikaal verzorgd door DJ Thea. Niet verplicht, maar het is leuk als je in
kleding van de 70’s komt. Voor de leukste en mooiste outfit is er een prijs. Entree: gratis
Wanneer: vrijdag 7 juni 2019 van 20:00 tot 00:00 uur
Waar: De Riggel, Noorderkolonie 13, 9663 TT Boven Pekela
Meer info: Thea de Boer via messenger: m.me/lhbtivw

LHBTI Veenkoloniën-Westerwolde bestaat uit een werkgroep onder COC Groningen-Drenthe. Ze zijn opgericht
om een platform te zijn voor de LHBTI-gemeenschap in de
Pekela’s, Veendam, Stadskanaal en Westerwolde.▼

Op zondag 30 juni organiseren we wederom met veel enthousiasme voor de derde maal de Oldambt LHBTI-BBQ
voor alle leeftijden. Klaas Spekken zal voor ons enkele liedjes ten gehore brengen (klaasspekken.nl). Jos Mulder zorgt
voor muziek en geluidsinstallatie. Camping De Vlegel zorgt
bij slecht weer voor een partytent. Aanvang: 15.00 uur.
Locatie: Bikkershorn 19, 9678RH Westerlee. Meld je tijdig
aan (vóór zondag 23 juni) via adriaanprinse@gmail.com of
bel me op 06 17830694. Met het overmaken van € 15,00
op bankrekeningnummer NL03RABO0324002505 t.n.v.
Roze 50plus Oldambt o.v.v. BBQ is je aanmelding definitief.
We hopen velen van jullie te mogen verwelkomen!
Jullie gastvrouw/heren: Rina, Billy en Adriaan.
– Adriaan Prinse▼
______________________________________________

Queer Pride-festival voor Groningen
Dit jaar voor het eerst krijgt
de stad Groningen een eigen
Pride-festival. Het wordt georganiseerd door Queer Pride
Groningen (QPG), een groep
jongeren die zich hard maken
voor de LHBT-rechten in de
stad. Het hoofdevenement,
de Pride March, vindt plaats
op zaterdag 1 juni. De March
zal blokjes omvatten: een Demonstratie blok voor protesteren en chanten, een Muziek blok voor feesten en een
Stilte blok. Mensen die rolstoelen gebruiken of mensen die
een beperking hebben zijn uitgenodigd om de Pride March
te leiden, zodat ze hun eigen tempo kunnen zetten. Neem
je vlaggen, banners, megafoons, glitter en regenbogen
mee! QPG zorgt voor gebarentaal interpretatie alsook oordoppen. Dit is het programma van de dag:
14:00 - verzamelen bij het Waagplein voor toespraken en
optredens
15:00 - Pride March door de stad
16:00 - terugkeer naar het Waagplein voor afsluitende
opmerkingen.

In het kader van het Pride-festival
heeft Fiona van den Bergh van
Alternative Groningen een fietstocht ontwikkeld over de roze
geschiedenis van de stad. Haar
derde tocht vind plaats op zondag
2 juni, van 14:00 tot 18:30. Neem
je eigen fiets mee! Aantal deelnemers: 10 max. Er zijn een paar plaatsen over. Aanmelden
kan bij Fiona op alternativegroningen@gmail.com of bel
06 23945235.▼

Wie gaat er mee naar de Nationale
Roze Ouderendag in Utrecht?
Op dinsdag 25 juni vindt van 13.30 uur tot 18.00 uur de
Nationale Roze Ouderendag plaats in Utrecht bij Tivoli
Vredenburg in Club Nine. Roze 50+ (het samenwerkingsverband van ANBO en COC) organiseert voor de 5e keer de
Nationale Roze Ouderendag.
Tijdens de middag wordt de documentaire Monument van
Trots – over de “roze revolutie” in Nederland – getoond en
is er een optreden van Kees van den Berg (Mr. Senior Pride
2018) en Ingeborg Hornsveld. In de documentaire staan de
parallellen tussen heden en verleden centraal. Historische
beelden en verhalen van historici worden afgewisseld met
portretten van activisten, die vandaag de dag in Nederland
op de barricades staan. De rode draad is het Homomonument waar slachtoffers van homofobie worden herdacht,
waar wordt gedemonstreerd tegen wantoestanden en de
vrijheid wordt gevierd.
De toegang is gratis, bestel een kaartje op https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/roze-ouderen-dag-25-06-2019/
Let op VOL = VOL. Adres: Tivoli Vredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht. Goed bereikbaar met OV, gelegen naast Utrecht CS.
Lijkt het je leuk om hier gezamenlijk naar toe te reizen,
mail dan even naar roze50plusoldambt@xs4all.nl

Wie gaat er mee een Roze50+ Oldambtfamiliegroep vormen?

Roze 50plus Oldambt zoekt contact met mensen die met
elkaar een groep(je) willen vormen met als doel eenzaamheid te voorkomen. Het idee is dat onze doelgroep vaak
een minder groot netwerk of familie heeft en dit gemis kan
opgevangen worden door zelf een familiegroep te vormen.
Vandaar dat dit project “Support Your Chosen Family”
heet.
Natuurlijk kost het moeite en tijd om elkaar te leren kennen om te weten of er een klik is. Als die er is kies je in
overleg met elkaar wat voor soort contact je met elkaar
wilt onderhouden. Een kopje koffie drinken met een “familielid”, samen naar de film, wandelen, eten etc.
Het is de bedoeling dat er gezellige en leuke dingen met elkaar gedaan kunnen worden maar dat je er ook voor elkaar
wilt zijn in wat moeilijker tijden. Een goed gesprek, een
luisterend oor, iemand begeleiden naar het ziekenhuis. Het
zijn vaak kleine dingen die het leven aangenamer maken
omdat je dingen met elkaar wilt delen.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om zorgtaken op je te
nemen, daar zijn andere instanties voor.
Als het idee je aanspreekt neem dan contact met me op.
We gaan dan met elkaar in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn.
– Rina Lakwijk rinalakwijk@gmail.com / 06 41791910▼

Iedereen is welkom in Winschoten

Met de huldiging van Mr. en Mrs. Senior Pride 2019 belooft het een mooie middag te worden!
Op de foto: Mrs. en Mr. Senior Pride 2018: Ditty Smit- van
Damme en Kees van den Berg.
– Marjet Bos▼

Op weg naar onze zondagmiddag café van mei
(weer berendruk en oudewets gezellig) kwam RON
fotograaf Anton van der
Salm dit bordje tegen bij
het regenboogzebrapad
op de Meester D.U. Stikkerlaan in Winschoten.
Het bordje werd door
wethouder Bard Boon
onthuld in het kader van de Internationale Coming Outdag
in 2017. Leuk om even langs te gaan, of niet?▼

Francisca Beukema staat op!
Wèl is wèl in Oldambt? Deze rubriek schijnt een licht
op trouwe bezoekers van onze Roze50+ evenementen.

belde zij hem en vertelde dat zij van hem wilde scheiden,
zonder daarvoor een reden te geven. “De eerste dagen van
mijn vakantie alleen waren moeilijk maar het gevoel om
mij als vrouw te kleden kwam toen zo sterk terug en is
sindsdien niet meer veranderd!”

“Je bent wie je bent”
Nadat Frans de MTS had afgerond ging hij bij een installatiebedrijf werken en als Francisca werkt hij daar nog
steeds. Zij vertelde: “Op mijn werk reageerde een collega
in het begin boos, omdat hij niet was voorbereid op mijn
veranderde uiterlijk en heeft dit doorgebriefd aan de directie. De directie nodigde mij uit voor een gesprek en vroeg
mij of ik wel eens make-up droeg. Mijn antwoord was ja.
Reactie van de directeur: Kan het dan niet wat minder?”
Ondanks de opmerking van de directie maakt zij zich nog
steeds op en draagt handschoenen om haar gelakte nagels
te beschermen. “Ik word nu volledig door mijn collega’s,
directie en klanten geaccepteerd en gewaardeerd om mijn
deskundigheid.”
Francisca zei: “Ik wilde geen dubbelleven, realiseerde mij
dat dit misschien consequenties voor mijn baan zou hebben, maar wist dat ik nooit meer terug wilde om weer als
man gekleed te gaan.” Zij is ¾ jaar begeleid door een psycholoog van Lentis. Dit heeft haar gesterkt in haar wens
om verder te leven als vrouw.

Francisca vertelde dat zij als Frans geboren is en tot zijn 26e
bij zijn ouders in de volksbuurt Oosterpark in Groningen
heeft gewoond. Hij was een mollige, zachtaardige jongen
die vaak gepest en getreiterd werd en zich anders voelde
dan anderen. “Ik kon niet goed beschrijven waarom ik mij
anders voelde.” Na de lagere school ging Frans naar de LTS
en MTS, waar hij de opleiding elektrotechniek volgde.”
Op 18-jarige leeftijd kreeg hij belangstelling voor make-up
en kleding en verkleedde zich stiekem in het weekend als
zijn ouders op de camping waren.
De vrouw waarmee hij op 22-jarige leeftijd een relatie
kreeg wist van zijn belangstelling voor make-up en had
daar geen moeite mee. Zij had er wel moeite mee toen hij
zich in de laatste jaren van hun huwelijk thuis als vrouw
begon te kleden. Zij vond het niet bij hem passen.
“Niet dat ik daarmee steeds bezig was hoor, want toen ik
onze woonboot en later mijn huidige woning verbouwde
was ik absoluut niet met make-up of kleding bezig.”
Vier jaar geleden is zijn ex op de vooravond van zijn vakantie plotseling met hun dochter vertrokken. Een week later

Francisca met haar partner, Pauline. Vier jaar geleden kwam Francisca,
varend in haar motorjacht, Pauline tegen. Zij hadden al contact door hun
gemeenschappelijke hobby: radiocommunicatie. Zij herkenden elkaar
aan hun stem maar hadden elkaar nog nooit gezien. Pauline viel meteen
op de ogen van Francisca. Toen het huwelijk van Pauline en haar ex op
was werd zij door Francisca opgevangen en zijn sindsdien bij elkaar.

Francisca wil geen lichamelijke geslachtsverandering en is
zoals het nu is helemaal zichzelf. Zij heeft zich 1½ jaar geleden als vrouw laten inschrijven in het bevolkingsregister.
Op de vraag wat betekent Roze 50plus Oldambt voor jou
zegt zij: “Wij zijn allemaal mensen zoals wij hier bij elkaar
zijn. De bezoekers geven elkaar de ruimte om te zijn wie zij
zijn. Daarom is de kreet ‘Opdat iedereen in vrijheid zichzelf
kan zijn’ op ons samenzijn beslist van toepassing!”
Zij geeft aan dat zij meer voor Roze 50plus Oldambt zou
willen betekenen, maar daar helaas geen tijd voor heeft.
– Ineke Konijn▼

