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WELKOM bij de zomer editie van de
Roze 50plus Oldambt Nieuwsbrief
(RON). Mocht je nieuws of andere
wetenswaardigheden hebben, dan
horen wij dat graag. Kopij voor de
nieuwsbrief kun je mailen naar
inekekonijn@gmail.com.
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Wat was het weer gezellig op zondag 19 juli in de Harbour. Het
weer was fantastisch, er waren zeker 25 bezoekers waaronder 4
nieuwe gezichten. Daar worden we als organisatie heel blij van
want het bewijst dat we in een behoefte voorzien.
Minder blij waren we achteraf doordat eigenaar Leo ons wees op
de overtreding van de Coronaregels. In ons enthousiasme om
gezellig met zoveel mogelijk mensen te praten hebben we tafels
verschoven en stoelen bijgetrokken. Niet alleen de jeugd vergeet
in het uitgaansleven de anderhalve meterregel, maar ook bij ons
treedt het normale gedragspatroon weer op en vergeten we
afstand te houden.
LHBTI-zondagmiddagcafé
Het volgende zondagmiddagcafé voor
jong en oud is op 16 augustus. Op gepaste afstand kunnen we elkaar dan in
elk geval ook weer “in de ogen kijken.”
“Aal goud?!” ontmoetingsmiddagen
Onze “Aal goud?!” bijeenkomst voor
LHBTI 50+ is tot nader orde uitgesteld.
Ook voor De Boschpoort geldt dat deze
voor publiek gesloten blijft. Zodra wij
hierover bericht krijgen, zullen wij dat
per mail aan jullie kenbaar maken.
Roze 50plus Oldambt
Voor meer informatie over onze activiteiten, bezoek ons pagina op Facebook,
raadpleeg onze Roze 50plus Oldambt
website of stuur een e-mail naar
roze50plusoldmabt@xs4all.nl▼

Officiële tekst van de Rijksoverheid: “In restaurants, cafés en op
het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand
tot elkaar (tenzij ze uit een huishouden komen), hebben ze een
vaste zitplaats en worden de hygiëne maatregelen nageleefd.”
Graag willen we van de gastvrijheid van de Harbour gebruik blijven
maken. Daarom willen we iedereen op het hart drukken om zich op
16 augustus, als we elkaar weer treffen in de Harbour, aan de afstandsregels te houden. We willen niet het risico lopen dat de
eigenaren of wij beboet worden, of dat wij de volgende keer niet
meer welkom zijn.
Tot zondag 16 augustus as. In goede gezondheid.
– Rina Lakwijk▼

Waar gaan we naartoe?
Op dinsdag 1 september
om 19.30 uur is er in
Winschoten een bijeenkomst om met een aantal betrokken bezoekers
van onze activiteiten te
gaan brainstormen over
de toekomst van Roze
50plus Oldambt.
Deze bijeenkomst zal
worden geleid door
Andrea Drost, regio-coördinator van Roze 50+
Nederland. Samen met Andrea hebben wij een
interessant programma voor die avond voorbereid. Het wordt ongetwijfeld ook erg gezellig!
Wij zijn blij dat een aantal van jullie al heeft
toegezegd daarbij te zijn. Lijkt het je leuk om
ook mee te doen, mail dan even je aanmelding
naar roze50plusoldambt@xs4all.nl. Voor meer
informatie kun je Marjet bellen: 0597 421281.
– Rina, Adriaan, Bill, Marjet en Ineke▼

WhatsApp groep groeit
Onze WhatsApp groep
heeft onderhand 18
deelnemers maar er
kunnen altijd nog mensen bij! Whatsappen is
een gemakkelijke manier om leuke activiteiten aan elkaar te melden, af te spreken ergens gezamenlijk naar toe te gaan en contact
met elkaar te onderhouden. Aart de Goojer
beheert onze groep. Wanneer je het leuk vindt
om als deelnemer te worden toegevoegd stuur
Aart dan even een appje op 06 45034943 of
mail naar roze50plusoldambt@xs4all.nl.▼

Te gast bij Niki Today

Alice Wessels en Rolf van Rijsbergen
zongen “Vluchten kan niet meer”. Vladimir
Chorchodin en Roze 50+ ambassadeurs Joop
Schermer en Marjet Bos waren van op 28
juni te gast in de Niki Today Show.▼

Feestelijke bijeenkomst
in Het Hogeland
De eerste bijeenkomst van Roze 50Plus Het Hogeland zal plaatsvinden op dinsdag 1 september
van 15.00 tot 17.00 uur in De Blauwe Schuit,
Warfstraat 1, 9951BS in Winsum. De locatie is
centraal gelegen in de gemeente Het Hogeland
en goed te bereiken met openbaar vervoer.
Vervolgens kunnen Roze 50-plussers elkaar
ontmoeten op iedere eerste dinsdag van de
maand van 15.00 tot 17.00 uur in de Blauwe
Schuit in Winsum. Belangrijkste doelen van de
laagdrempelige bijeenkomsten zijn ontmoeting
en gesprek met gelijkgestemden én versterking
van de eigen sociale omgeving. Naast het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheid,
wil deze groep de
zichtbaarheid en sociale acceptatie van
Roze 50-Plussers in
Het Hogeland en
omgeving vergroten.
De oprichter van de
groep is Gerard Robben, die ook de groepspagina op Facebook beheert.
Zie: facebook.com/Roze50Plus-HetHogeland▼

Vooraankondiging Regenboogsymposium Assen
Stichting Asser Regenboog Alliantie (ARA) is het LHBTI-platform dat
samen met partners op het gebied van diversiteit en inclusie werkt aan
de zichtbaarheid en de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap
in Assen en omgeving. ARA probeert dit doel te verwezenlijken door
het organiseren van sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten
waarin de LHBTI-gemeenschap centraal staat. In samenwerking met de
gemeente Assen en de provincie Drenthe organiseert de stichting ARA
op donderdag 8 oktober 2020 (12.00–18.00 uur) in het kader van de
Regenboogweek een symposium met het thema ‘Vrijheid en Veiligheid’.
‘Zijn wie je bent en leven zoals je wilt’. Maar hoe veilig ben je in het
werk, op school, in de sport, op straat, in de zorg? Op die vragen
proberen we in het symposium antwoorden te vinden. Ook willen we
handvatten aanreiken voor instellingen, besturen, directies etc. die
werken met mensen uit de LHBTI-gemeenschap.
De leden van het ARA-bestuur zijn:
Jaap de Jonge (voorzitter), Janna
Booij (penningmeester, secretaris)
en Elga Muller (bestuurslid).
Naast het bestuur staat een ‘denktank’, mensen uit de wereld van
politiek en sport, en ook ‘meedenkers’ uit de LHBTI-gemeenschap.
Het bestuur van ARA nodigt u van harte uit tot het bijwonen van dit symposium in De Nieuwe Kolk in
Assen. Helaas kunnen wij op dit moment nog niet inschatten welke coranamaatregelen in oktober van
kracht zijn. Het evenement is dus onder voorbehoud. Zodra meer bekend is over de ontwikkelingen,
zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Wij hopen u op 8 oktober te kunnen begroeten in Assen!
Als u belangstelling hebt, kunt u zich nu al aanmelden via info@stichtingara.nl.▼

______________________________________________________________________________

Regenboogweek

Interview in Libelle.nl

Onze planning voor de Regenboogweek 2020
(10–17 oktober) is voorlopig als volgt:
10 oktober: Regenboogfeest
Onder voorbehoud. De ruimte in de HarbourClub is gereserveerd. Wil je ons helpen met de
organisatie van het feest, meld je dan even bij
Rina: rinalakwijk@gmail.com
11 oktober: International Coming Outdag
Vergeet niet om jouw regenboogvlag uit te
steken! Het is nog niet bekend

óf en zo ja welke

aandacht de gemeente Oldambt aan deze dag
zal geven.
13 oktober: LHBTI+ film in De Klinker
Primeur! Deze film komt pas in september uit in
Nederland.

▼

In het kader van Pride 2020 heeft Eva Breda
Ineke Konijn en Marjet Bos geïnterviewd
voor een artikel in Libelle.nl. Het gaat over de
moeilijkheden waarmee roze ouderen te maken
krijgen. Lees het artikel hier: Roze Ouderen of
via de link op de Roze 50+ Oldambt pagina op
Facebook.▼

