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Welkom bij deze herfsteditie
van de Roze 50plus Oldambt
Nieuwsbrief (RON).

In deze RON
– Regenboogweek
– ETE 85
– Digitale hulp gevraagd
– Surprise, surprise…
– Regenboogmaand
– LHBTI+ online agenda’s
– Interview met Geert Hommes
EINDREDACTIE: Ineke Konijn
INTERVIEWS: Carla Vermeulen
BUREAUREDACTIE: Ali Bettenbroek
VORMGEVING: Ragini Werner

Heb je nieuws voor de volgende
RON dan kun je dit tot maandag
16 november opsturen per mail
(graag in een Word document)
naar Ineke Konijn.
Let op! Vanaf nu hebben wij een
ander mailadres:

Activiteiten in Regenboogweek
Jaarlijks vieren we de Internationale Coming Outdag op 11 oktober.
Door de coronacrisis kunnen we dit jaar geen activiteiten plannen zoals we dat in andere jaren wel deden. We hopen wel dat de
gemeente en de winkeliers aan onze oproep gehoor gaan geven om
de regenboogvlag uit te hangen.
Dit jaar valt 11 oktober op een zondag vandaar dat het hijsen van de
regenboogvlag op zaterdag 10 oktober zal plaats vinden. Wethouder
Gert Engelkens (links) zal samen met Adriaan Prinse van Roze 50plus
Oldambt de regenboogvlag hijsen. De ceremonie begint om 10.00 uur
en duurt tot 10.30 uur.
Waarna: toespraak door de wethouder, gedicht door de stadsdichter
Richard Nobbe (midden), toespraak door mij en dan wordt er weer
gedicht, deze keer door jeugd stadsdichter Timo Boom (rechts).

roze50plusoldambt@gmail.com

Ons oude (xs4all) mailadres zal
alleen nog voor De Roze Zorg
gebruikt worden.

Voor actuele informatie over
onze activiteiten zoals onze
LHBTI-zondagmiddagcafé en
“Aal goud?!” ontmoetingsmiddagen

bezoek ons op Facebook of
raadpleeg onze website.▼

Wat wel door kan gaan is de filmavond in de Klinker op dinsdagavond
13 oktober en op donderdagavond 15 oktober. Aanvang 20.00 uur.
Vanwege de beperkte zaalbezetting wordt de film 2 keer gedraaid.
De keuzefilm dit jaar is de Franse film ÉTÉ 85 die net in september in
première is gegaan. Gewaardeerd met vier sterren in de Volkskrant
en de NRC-recensies. ÉTÉ is een zgn. Coming of Age film die speelt in
de zomer van 1985 aan de Normandische kust. De sfeer van 1985 met
een jeugd zonder mobieltjes maar wel met brommers en de muziek
uit die tijd kunnen wij hierdoor makkelijk terughalen. Nostalgie voor
iedereen die jong was in die tijd! Datzelfde geldt voor de eerste alles
overrompelende liefde en het bijbehorende liefdesverdriet. Een film
over de pijnlijke ervaringen die kennelijk nodig zijn om volwassen te
worden. Een film voor jong en oud! Zoals in andere jaren zal ik voorafgaand aan de film een korte introductie geven.
– Rina Lakwijk▼

Surprise, surprise…
Wat doe je als vrijwilliger in coronatijd? Voor mij
persoonlijk erg moeilijk. Je wilt wel maar er zijn
zoveel haken, ogen en onzekerheden! Doch is het
niet helemaal een tijd van stil zitten maar ook van
overleg en planning nu Marjet duidelijk afstand
gaat nemen van veel van haar belangrijke taken.
Tijdens een bijeenkomt voor vrijwilligerswerving
hebben we toch weer mensen bereid gevonden
om zich in te zetten voor Roze 50plus Oldambt,
DUS VOOR ONS ALLEMAAL.
Enkele vrijwilligers zijn zelfs zeer actief in deze
tijd, m.b.v. wat extra sponsoring en niet gebruikte
gelden, als gevolg van corona, hebben zij het mogelijk gemaakt dat we zondagmiddag 18 oktober
in de HarbourClub met ’n SPECIALE VERRASSING
komen voor al onze bezoekers.

ÉTÉ 85 wordt getoond tijdens de Regenboogweek
op dinsdag 13 oktober en donderdag 15 oktober.
Aanvang 20.00 uur in Cultuurhuis de Klinker
Mr. D.U. Stikkerlaan 251, 9675 Winschoten
Info@indeklinker.nl; tel: 0597 700 270
Kaarten 11 euro; Lid filmliga 7,50 euro
Kaarten vooraf online of telefonisch reserveren.
Op de website van de Klinker vind je alle maatregelen
die genomen zijn in verband met RIVM-richtlijnen.▼

Digitale hulp gevraagd

Wij zijn op zoek naar een digifiel – iemand in de
regio die om kan gaan met internet, email en
gsm’s – die de digibeten onder ons persoonlijk wil
adviseren en een beetje op weg helpen in de wereld van internetabonnementen, mobieltjes,
appen en mailen. Juist in deze coronatijd zou het
fijn zijn wanneer mensen ook via WhatsApp en
mail contact met elkaar kunnen houden. Iets voor
jou? Bel dan Adriaan Prinse op 06 17830694.▼

We hopen vele van jullie te zien op 18 oktober,
ook degene die we minder vaak zien. Komt allen!
Samen met de HarbourClub zorgen wij voor een
veilig LHBTI+ café. Wilbert van der Splinter (van
de HarbourClub) heeft ons gevraagd dat de mensen, die van de partij zijn, zich van tevoren opgeven. Dit zodat wij over een coronaproof ruimte
kunnen beschikken. Bel mij op 06 17830694 of
mail naar roze50plusoldambt@gmail.com.
– Adriaan Prinse▼
Voor meer over deze vrijwilligerswervingsactie leesi
de Reportage–Hoe Nu Verder?–bijlage van RON#17.

Roze 50plus Oldambt komt in actie tijdens Regenboogmaand 2020
Oktober is de Regenboogmaand met als hoogtepunt
Internationale Coming Outdag op 11 oktober.
In verschillende media en
op verschillende manieren
wordt er aandacht besteed
aan de situatie van LHBTI.
Ziehier een indruk van gebeurtenissen waarbij wij
vanuit Roze 50plus Oldambt
betrokken zijn.

+ In de oktobereditie van
De Riepe – de straatkrant
van Noord-Nederland –
komt een uitgebreid interview met Marjet Bos over
haar werk voor de emancipatie en acceptatie van LHBTI-ouderen.

+ In het tv-programma ‘Make Holland great again’ (BNNVARA) zal op 7 oktober aandacht worden besteed
aan Regenboogbeleid in de verschillende provincies. Vanuit de provincie Groningen komt Marjet Bos heel
kort aan het woord.

+ Adriaan Prinse en Rina Lakwijk zullen op 8 oktober naar het Regenboogsymposium in Groningen gaan en
Rina zal deelnemen aan de paneldiscussie over een inclusieve samenleving tijdens het Regenboogsymposium georganiseerd door de provincie Groningen.

+ Op het Regenboogsymposium ‘Vrijheid en Veiligheid’ in Assen, georganiseerd door de Stichting ARA (Asser Regenboog Alliantie) op 8 oktober zal Rolf Veenstra onze informatiestand bemensen en zullen Ineke
Konijn en Marjet Bos de deelnemers aan de Roze 50+ workshops informeren over ons werk in de regio.

+ Op maandag 26 oktober vindt van 13.30 tot 18.00 uur de 6e Nationale Roze Ouderen Dag plaats in
Utrecht bij TivoliVredenburg in Cloud Nine. Daar worden Mr. en Mrs Senior Pride 2020 gehuldigd. Ook
wordt de Roze50+ editie van het ANBO Magazine gepresenteerd waaronder meer korte interviews met de
Mr. en Mrs. Senior Pride van de afgelopen jaren. Zo ook met Marjet Bos als Mrs. Senior Pride 2019. Klik op
deze link voor het volledige programma en bestellen van tickets.▼

Lesbisch-Homo-Biseksueel-Transgender-Interseks+ online agenda’s
LHBT+ Nieuws & Evenementenagenda
Blijf op de hoogte via deze groep op Facebook en
doe zelf ook mee door berichten te delen. Wij zijn
makkelijk, simpel en hanteren vrij weinig regels.
Wij zijn inclusief, iedereen is bij ons welkom. Hier
zijn discussies welkom; iedereen mag een mening
geven. Vraag
om lid te worden van deze
privé groep.

Roze Agenda Noord is een groep op Facebook
voor roze vrouwen in voornamelijk Groningen,
Drenthe en Friesland
om leuke uitjes en
activiteiten te delen
en om makkelijk met
elkaar af te kunnen
spreken. Vraag om
lid te worden van
deze privé groep.▼

Geert Hommes: “Zomaar een beetje blij maken”
Op de zondagmiddagen van Roze 50+ Oldambt in de HarbourClub kun je mensen
ontmoeten met heel verschillende achtergronden en interesses. Zo kwam onze
verslaggeefster Carla Vermeulen een keer in gesprek met Geert Hommes over zijn
auto, een Ford Anglia. “Het klikte tussen ons,” zegt Carla, “omdat een ouder model
Anglia, in 1958 de eerste auto was van mijn ouders.”
Carla en Geert bleken ook herinneringen te delen aan een motor, die er nog voor
die eerste auto was. Zo hebben zij allebei ooit getreurd dat die heerlijke motor weg
moest, “omdat we er niet meer op pasten.” Bij Geert thuis kwam het doordat er
meer kinderen kwamen en zelf werd Carla als 11-jarige te groot om nog “tussenin
te kunnen zitten, bij mijn vader en moeder.” Carla vertelt zelf verder…

Geert Hommes is erg goed in het sleutelen aan
oude auto’s. His is nu 60 jaar en rijdt al sinds zijn
20e in dezelfde Ford Anglia (bouwjaar 1954) waar
eerst zijn ouders 15 jaar in gereden hebben. Hij
heeft dat sleutelen van geen vreemde, want zijn
vader redde die auto in ’63 van ‘de sloop’ en
knapte hem in een half jaar helemaal op. En
mede dankzij Geert rijdt hij nu nog.
Geert: “Er zit sinds ’81 alleen een andere motor
in, van een Ford Escort, dat is alles. Verder is hij
nog helemaal hetzelfde!”
Aan de Anglia kleven voor hem veel herinneringen. In zijn ‘wilde’ jonge jaren ging hij vanuit Groningen regelmatig met veel plezier uit, in Amsterdam. Altijd met een groepje vrienden. De auto zat
elke keer helemaal vol. Er kon echt niemand
meer bij. Maar 1 keer is er zelfs uit nood een
jonge knul meegegaan in de kofferbak, omdat hij
maar doorging met smeken “Dat hij zó graag ook
eens mee wilde.” Het waren veilige ritten, want
Geert drinkt nooit alcohol.
Met de Anglia ging Geert ook op vakantie naar
Duitsland, naar Tecklenburg, met een meisje. In
de bergen rijden was spannend, maar met het
meisje is het niets geworden. Zelfs niet toen ze
uit geldgebrek een kamer deelden. Maar Geert
wilde alles proberen, al dacht hij zelf al vanaf z’n
12e/13e dat hij meer op jongens viel.
Hij is nooit echt op zoek geweest, maar het is zo
gelopen dat hij later toch een relatie kreeg met
een vrouw. En toen hij 30 was zijn ze getrouwd.
Ze kregen 2 mooie kinderen, waar Geert nog
steeds erg blij mee is. Ze hadden in hun huwelijk
onderling een heel goed contact: de relatie was
gebaseerd op vriendschap. Maar hij is wel altijd
trouw geweest. Naar zijn mening ga je als je
getrouwd bent niet vreemd.

“Je kunt natuurlijk buitenshuis wel eens honger
hebben, maar eten doe je thuis,” is altijd zijn stelregel gebleven.
Toch heeft hij nooit verzwegen dat hij homo is,
tegen niemand. Niet in zijn familie, niet op z’n
werk, nergens. Toen zijn kinderen volwassen waren heeft hij het ook tegen hen verteld. Z’n zoon
was nieuwsgierig en stelde heel veel vragen, z’n
dochter was verdrietig, omdat ze bang was dat ze
“nu gingen scheiden…” Maar dat is pas vele jaren
later gebeurd. En niet omdat Geert het wilde. >>>

Maar z’n vrouw wilde op zichzelf wonen. “Je bent
nu vrij,” zei ze. Maar dat voelt nog steeds niet zo.
Het is voor hem echt wennen en hij mist het samen wonen… Maar hij zegt ook, “Nu ik vrij ben,
ga ik wel meer mijn gevoel achterna.”

Toen hij nog getrouwd was ging hij al regelmatig
naar de zondagmiddag salon van het COC in Groningen, maar hij vindt het wel jammer dat daar
alleen maar ‘oude mannen’ komen. “Daar is het
niet gemengd. Roze 50+ is meer gemengd, mannen en vrouwen,” maar hij zou het leuker vinden
als het in Winschoten qua leeftijd ook wat meer
gemengd zou zijn. “Nu is iedereen van mijn leeftijd of ouder. Ik voel me nog jong vanbinnen,
maar ja, het is wel fijn dat het er is. Want anders
mis je toch wat, je wilt toch wel eens met gelijkgestemden praten.”
In zijn jeugd heeft hij heftige epileptische aanvallen gehad, waarbij hij langere tijd weg was. De
behandelende dokters dachten zelfs dat hij waarschijnlijk niet veel ouder dan een jaar of twaalf
zou worden. Zijn moeder was ten einde raad en
besloot met hem naar dokter Bloem te gaan. Dat
was in die tijd een alternatieve arts met een
bloeiende (!) praktijk in Winschoten.
Hij herinnert zich dat daar de wachtkamer altijd
stampvol zat en dat dr. Bloem de eerste keer zijn
diagnose stelde “door hem alleen maar in zijn
ogen te kijken.” De dokter zei: ”Dat zal niet gemakkelijk gaan, maar ik probeer het” en het is
hem gelukt. Zo kwam hij van zijn aanvallen af.
Tegenwoordig is dr. Bloem alleen nog bekend van

zijn ‘Bloem-therapie’, te koop bij de drogist. Ik
heb nooit geweten dat dr. Bloem ooit een echte
dokter is geweest.
Geert is heel handig met z’n handen, maar hij is
ook zorgzaam en hecht veel waarde aan goede
contacten met mensen. Hij heeft jarenlang gewerkt in verschillende bejaardenhuizen. Daar had hij het erg
naar zijn zin.
Tussen de middag, in zijn lunchtijd,
ging hij soms toeren met een demente man die altijd bij de uitgang
stond en steeds zei “dat hij graag
naar huis wilde.” Dan zei Geert tegen
hem: “Kom op stap maar in, dan
breng ik je naar huis.”
Dan toerde hij een tijdje rond tot ze
weer terug waren bij de uitgang. En
dan zei hij: “Stap maar uit, je bent
weer thuis.” En het werkte.
Geert: “Dat soort dingen doe ik graag
voor mensen. Ze zomaar een beetje
blij maken.”
Na een reorganisatie in de ouderenzorg werkte hij nog bij de Kringloop en tegenwoordig als thuishulp. En gelukkig heeft hij ook
tijd voor het klussen aan oude auto’s, zijn grote
hobby.
– Carla Vermeulen▼

Het Bed & Breakfast adres voor ‘Roze familie’
is bij Geert Hommes in Slochteren. Ook is hij bij
‘Vrienden op de fiets’ aangesloten. Een overnachting, inclusief ontbijt kost € 22,50 per persoon.
Tel: 0598 422878 / 06 81162496
Mailen kan ook: geerthommes@outlook.com▼

