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WELKOM bij de november editie van
de Roze 50plus Oldambt Nieuwsbrief
(RON). Voor meer informatie over onze
activiteiten, bezoek ons op Facebook,
raadpleeg onze Roze 50plus Oldambt
website of stuur een e-mail naar
roze50plusoldmabt@xs4all.nl.
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♦ Getrouwd: Hennie en Victor
♦ Kunst kijken en beleven
♦ Impressies van Regenboogweek
♦ “Aal goud?!” haalt De Volkskrant

AGENDA
LHBTI+ zondagmiddagcafé voor jong
en oud is op zondag 17 november
vanaf 15.00 uur in De HarbourClub, Havenkade-West 3, Winschoten. Laatste
datum voor dit jaar is op 15 december.
En dan weer op 19 januari in 2020.
“Aal goud?!” ontmoetingsmiddagen
voor LHBTI 50+ is op donderdag 31
oktober en donderdag 28 november
vanaf 14.00 uur in De Boschpoort, Het
Boschplein 2 in Winschoten. Daarna
gaan wij naar De HarbourClub, Havenkade-West 3, Winschoten om iets te
drinken en eventueel te eten.
Laatste donderdagmiddag in 2019 is op
19 december. De volgende ontmoetingsmiddag is op 30 januari, 2020.
Eindejaarsborrel Roze 50plus Oldambt
is op vrijdag 27 december in de
HarbourClub Havenkade-West 3,
Winschoten v.a. 17.00 uur.▼

Vanaf oktober 2015 heeft het bestuur van Roze 50plus Oldambt veel werk
verzet om onze doelgroep zichtbaar te maken en met elkaar in contact te
brengen.
Er is in de afgelopen vier jaar in het Oldambt veel gebeurd, zoveel zelfs dat
we daardoor landelijke bekendheid hebben gekregen.
Alle activiteiten die een kleine organisatie doet groeien kosten veel energie.
Omdat we de belasting van de huidige kleine groep actievelingen in de nabije toekomst over meer mensen willen verdelen zoeken we mensen, die
samen met ons de toekomst van Roze 50plus Oldambt willen waarborgen.
Je hoeft echt geen 50 jaar te zijn om met ons mee te doen. Wij organiseren
activiteiten ook voor LHBTI van alle leeftijden!

Het bestuur van Roze 50plus Oldambt (l-r): Marjet Bos contactpersoon, coördinatie,
LHBTI-beleid, roze zorg, vertrouwenspersoon. Adriaan Prinse contactpersoon ontmoetingsmiddag, activiteiten. Ineke Konijn voorlichting, roze zorg en eindredactie
Nieuwsbrief. Rina Lakwijk “Support Your Chosen Family”, LHBTI-beleid en roze zorg.
Bill Jennings penningmeester

In ons uitgebreide adressenbestand zitten ongetwijfeld mensen met – voor
ons onvermoede – talenten. Zie jij het zitten om een bijdrage te leveren om
de organisatie draaiende te houden neem dan graag contact met ons op.
Rina Lakwijk rinalakwijk@gmail.com tel 06 41791910
Marjet Bos roze50plusoldambt@xs4all.nl tel 0597 421281▼

Best4Older

Het Best4OlderLGBTI-project vraagt aandacht voor
LHBTI-senioren. De organisatie strijdt tegen discriminatie op basis van leeftijd, seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Daarnaast willen ze mensenrechten met
betrekking tot deze groep bevorderen.
Best4OlderLGBTI is actief in de EU-landen. Zij hebben
verschillende acties op het programma staan, waarvan een bestaat uit een serie van vijf getuige video’s.
Deze zijn opgenomen in verschillende Europese landen en vertellen de levensverhalen van oudere
LGBTI’s, vanuit hun eigen gezichtspunt, ervaringen,
herinneringen, hoopvolle toekomstverwachtingen die
door henzelf worden verteld. De video’s tonen de
wereld door de ogen van een vaak onzichtbare minderheid, LHBTI ouderen, van hun coming-out tot hun
huwelijk of geregistreerd partnerschap. ▼
____________________________________________

Getrouwd in
Delfzijl
Sinds anderhalf jaar zijn
Hennie Subelack (links)
en Victor Rietveld vaste
bezoekers van het
LHBTI+ zondagmiddag
café. Op 14 oktober zijn
zij in Delfzijl getrouwd en
wilden dit via de nieuwsbrief kenbaar maken.▼

Ontmoet Raffaele, Ineke en Marjet, Gregory, Mizia en
Antonio en leer hoe het is om een LHBTI oudere te zijn in
Europa! Iedere video biedt de keuze tussen Engels. Griekse,
Portugese, Roemeense, Nederlands en Franse ondertiteling.

https://www.best4older-lgbti.org
____________________________________________

Kunst kijken en beleven
Op zondag 10
november ben je
van harte welkom
voor “Kunst Kijken
en Beleven” bij
Elizabeth Kodde
aan de Rhederweg
66, 9695 CE Bellingwolde.
Elizabeth is beeldend kunstenaar
en 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 een mailtje naar bell-arte@online.nl▼

Super swingend sixtiesfeest in de HarbourClub
Dit jaar, aan het begin van de Regenboogweek, organiseerde Roze 50plus Oldambt
voor het derde achtereenvolgende keer een
LHBTI ontmoetingsfeest OUT & PROUD voor
JONG en OUD op zaterdag 5 oktober. We
hadden de zaal aangekleed met regenboogversiering. Er kwamen ongeveer 75 mensen.
De HarbourClub omgeving was voor de
meesten vertrouwd. Het optreden van de
Easy Rock en Roll groep onder leiding van
Thecla Brakel zorgde voor een ontspannen
en gezellige sfeer.
Na hun demonstratie nodigden zij bezoekers
uit om hun dansvaardigheden op het Rock ‘n
Roll gebied te ontwikkelen. Het was leuk om te zien dat de heren de heren uitnodigden om te dansen en de dames
datzelfde met de dames deden. Een mooie ondersteuning van de LHBTI gedachte door deze groep dansers, die zelf
geen onderdeel uitmaakt van de LHBTI-gemeenschap. Voor en na de demonstraties van de Easy Rock ’n Roll groep
zorgde DJ Dusty voor lekkere muziek, waardoor jong en oud verleid werd om de voetjes
van de vloer te halen. Er waren heel wat bezwete, glimmende en lachende gezichten te
zien! En, niet te vergeten, de gratis bitterballen vielen zoals altijd lekker in de smaak. Wij
concluderen dat het organiseren van zo’n feest als dit nog steeds een functie heeft. Ieder
jaar komen er nieuwe mensen naartoe en de meesten willen graag in contact blijven en
geven hun mailadres om onze nieuwsbrief te ontvangen.▼

Succesvolle regenboogvlag hijsen op
Internationale Coming Outdag
Op 11 oktober, op de Internationale Coming Outdag werd de regenboogvlag
om exact 08.36 uur gehesen door burgemeester Cora-Yfke Sikkema (links op
de foto) en Marjet Bos van Roze 50plus Oldambt.
Vervolgens waren er toespraken van de burgemeester en Marjet, en las Rina
Lakwijk een gedicht voor van Timo Boom, jongeren stadsdichter. De burgemeester nodigde de aanwezigen uit voor het ontbijt in de raadszaal en een
gesprek met de wethouders en ambtenaren over de bejegening van LHBTI
door ambtenaren en waar men zoal tegenaan loopt.
Rond half 11 kwamen een tiental statenleden van de Provincie op bezoek om
te horen wat de gemeente Oldambt doet aan LHBTI-beleid en wat de knelpunten zijn. Marjet vertelde hen over de situatie van roze ouderen in de verzorgingshuizen. Zij gaan nogal eens de kast weer in omdat zij bang zijn voor
pesten en uitsluiting door medebewoners van de zorgcentra waar zij wonen.
De Groningse zanger Klaas Spekken en Marjet hebben een programma - met
mooie liedjes en toegankelijke verhaaltjes - samengesteld om homoseksualiteit in de ouderenzorg op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Voor de financiering wordt voorgesteld dat deze gedeeld wordt door Regenboogprovincie Groningen, de betreffende gemeente en het zorgcentrum
waar wordt opgetreden. Het is te hopen dat provincie en gemeenten hiermee instemmen….▼

Meer dan 100 bezoekers bij de Regenboogviering in Vriescheloo

Op 13 oktober was de laatste activiteit van de Regenboogweek, de Regenboogviering in Vriescheloo. Deze werd georganiseerd door de LHBTI werkgroep Geloof & Levensbeschouwing Westerwolde en Oldambt. Er waren meer dan
100 bezoekers en na afloop werd er door de meeste bezoekers uitgebreid nagepraat en deelgenomen aan de stamppotmaaltijd. De collecte was voor Amnesty International en de steun die zij bieden aan LHBTI-vervolgden in landen
waarin zij strafbaar zijn voor wie zij zijn. Met dank aan Astrid Lüürssen en Gerard Robben voor de foto’s.▼

Nieuw Roze 50plus Oldambt programma haalt landelijk nieuws
Aal goud… elk en ain zichzulf heeft op 15 oktober het landelijk nieuws gehaald in De Volkskrant.
“Vanmiddag hebben voor een bomvolle zaal Klaas Spekken, Marjet Bos en Vincent Grit een prachtige programma
gepresenteerd met zang, muziek en verhalen.
Namens de gemeente Westerwolde sprak ook
wethouder Henk van de Goot alle aanwezigen
toe en ook hij was blij met zoveel belangstelling. Op een unieke wijze werd er aandacht
gevraagd voor homoseksualiteit onder ouderen
in verpleeghuizen. En dit is ook nodig, vaak
wordt er niet over gepraat en dit kan veel eenzaamheid en verdriet oproepen.

Het was een prachtige middag met ontroerende, vrolijke, openhartige en veel warme momenten... Een bewoner merkte op: we
zijn allemaal een Mens met een hoofdletter... Wij zijn trots en blij
dat bij ons de eerste voorstelling heeft plaatsgevonden en hopen
dat ook andere instellingen in Groningen en Drenthe hun deuren
openzetten.”
Klaas, Marjet en Vincent, bedankt voor jullie openhartige verhalen
en muziek! Bron: Facebook pagina Zorgcentrum de Blanckenborg
en foto’s Gerard Robben. Lees het hele column in De Volkskrant van verslaggeefster Marjon Bolwijn hier:
Waarom oudere homoseksuelen terug de kast in kruipen: ‘Oh, dat is mijn broer’ ▼

