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Welkom…  
bij de vierde nieuwsbrief van Roze 
50plus Oldambt, dé belangenbehar-
tiger van LHBTI+ 50-plussers in de 
regio. Voor meer informatie over 
onze activiteiten, bezoek ons op 
Facebook of raadpleeg de Oldambt 
website of stuur ons een mailtje: 
roze50plusoldambt@xs4all.nl.  
Heb jij nieuws voor deze Roze50+ 
Oldambt Nieuwsbrief (RON)? Stuur 
dan een mailtje naar Redactie RON: 
Ineke Konijn, Ali Bettenbroek, Anton 
van de Salm en Ragini Werner.▼ 

 
 

Oldambt ontmoetingen 
“Aal goud?!” 
De volgende bijeenkomst voor LHBTI 
50plussers is op 28 feb, van 14.00 
tot 16.30 uur 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  
gezamenlijk te eten. Verdere data in 
2019: 28 mrt, 25 apr, 30 mei, 27 jun, 
25 jul, 29 aug, 26 sep, 31 okt,  
28 nov, en 19 dec.  
 

Zondagmiddagcafé  
Kom gezellig naar het volgende zon-
dagmiddagcafé voor jong en oud op 
17 maart, vanaf 15:00 in de Hotel 
Victoria, Marktplein 6, Winschoten.  
Verdere data in 2019: 22 apr (let op! 
maandag, 2e paasdag), 19 mei, 16 
jun, 21 jul,  18 aug, 15 sep, 20 okt, 
17 nov en 15 dec.▼ 
 

 

 

 

‘Support Your Chosen Family’ 
Dit nieuw project gaat vanaf april in Oldambt van 
start. ‘Support Your Chosen Family’ richt zich op 
oudere LHBTI’s die weinig familie hebben of die 
niet zoveel contacten hebben in hun woonomge-
ving. Juist met het ouder worden komen vragen 
als: “Met wie kan ik leuke dingen doen, zoals  

samen wandelen? Wie wil met mij mee naar de dokter, of een boodschapje doen 
wanneer het mij even niet lukt?” Voor dat soort zaken heb je een netwerk van 
fijne mensen nodig. Een soort familie, maar dan met familieleden die je zelf uit-
kiest, een ‘chosen family’. Het is de vraag hoe je die fijne mensen ontmoet. 
Daarom is Roze 50+ Nederland begonnen met dit project. Het is de bedoeling dat 
er overal in het land lokale ondersteuningsgroepen worden gevormd. Iedere 
groep kiest een ‘kartrekker’, die het overzicht houdt over de deelnemers en de 
activiteiten. De vrijwillige kartrekkers krijgen een training van Roze 50+ aangebo-
den. Roze 50plus Oldambt wil vanaf april 2019 graag zo’n groep of meerdere 
groepen starten. Heb je interesse, meld je dan alvast aan per email naar 
roze50plusoldambt@xs4all.nl▼ 

 

Opstarten van ‘Chosen  

Family’ groep in Assen 

Marcel ter Veer (52) woont in Assen en 

is Roze 50plus ambassadeur in Drenthe 

“Ik wil mij graag inzetten voor de LHBTI+ 
community omdat er nog veel werk te 
doen is vooral op het gebied van zicht-
baarheid en ontmoetingsmogelijkheden 
voor Roze 50 Plussers. Ik ben mij ervan 
bewust dat de LHBTI+ Community veel 
zichtbaarder mag zijn. Juist voor accep-
tatie en voorkomen van uitsluiting. Roze 
ouderen zijn met name een kwetsbare 
groep. In Drenthe heb je als oudere in 
een verzorgingshuis in de regel een zware dobber, dus gaan veel ouderen weer in 
de kast. Hierin ligt voor Roze 50plus ambassadeurs nog een enorme taak. Het is 
nodig dat er meer openheid en zichtbaarheid komt voor ouderen en dat hen 
meer mogelijkheden geboden worden. Bijvoorbeeld een Ontmoetingsgroep voor 
LHBTI+ ouderen (Roze 50plussers) en een zondagmiddag LHBTI+ inloopcafé, voor 
jong en oud, waar men elkaar in een goede en veilige omgeving kan ontmoeten.  
Op dit moment ben ik bezig met het opstarten van ‘Support Your Chosen Family’ 
in Assen. Tevens heb ik contact met de gemeente Assen en provincie Drenthe om 
middelen te krijgen om de activiteiten in gang te kunnen zetten. Een geschikte  
locatie voor het zondagmiddag LHBTI+ inloopcafé ben ik aan het zoeken en er zijn 
ontwikkelingen gaande. Voor het aanmelden bij de ‘Support’ groep, Assen of  
vragen over Roze 50plus, Drenthe kun je mij bellen op 06 153 93 266 of mailen 
via roze50plusdrenthe@gmail.com.” – Marcel ter Veer▼ 

http://www.facebook.com/Roze50PlusOldambt
http://www.roze50plusoldambt.nl/
mailto:roze50plusoldambt@xs4all.nl
mailto:inekekonijn@gmail.com?subject=Inzending%20voor%20de%20RON
mailto:roze50plusoldambt@xs4all.nl
mailto:roze50plusdrenthe@gmail.com


 

 
 

Ongedwongen sfeer op zondagmiddagcafé 
Buiten was het koud, nat en miezerig. Binnen was het warm 
en gezellig. Onder het genot van een hapje en drankje tijdens 
ons zondagmiddagcafé op 10 februari ontmoetten ongeveer 
25 mensen elkaar in Hotel Victoria. Er werden contacten ge-
legd en werd er gepraat over van alles en nog wat. Zo kregen 
Ineke en Marjet goedbedoelde adviezen voor het opvoeden 
van hun nieuwe pup Joep.  
De sfeer was ongedwongen en heel gezellig. Het was een 
prima gelegenheid om samen te zijn met gelijkgestemden. Ik 
moedig een ieder aan die LHBTI+ een warm hart toe draagt 
eens langs te komen.  
– Ali Bettenbroek▼  

 

 
Gastzanger op volgende Oldambt café 
Het volgende Oldambt zondagmiddagcafé voor jong 
en oud is op 17 maart en dan zingt Martin Rhebergen 
(56) een aantal van zijn liedjes. Martin is geboren in 
Schoonebeek, bij Emmen. Al van jongs af aan zong hij 
graag of maakte hij cabaret. Te beginnen op de mid-
delbare school, later ‘tussen de schuifdeuren’. Tijdens 
zijn studententijd snuffelde hij aan de theater oplei-
ding maar vond een echte toneelopleiding te serieus. 
Hij is altijd blijven zingen, schreef zijn eigen teksten, 
begeleidde zichzelf op de piano en trad af en toe op. 
Dit doet hij af en toe bij verschillende, besloten, gele-
genheden en op workshops van MannenWerk.  Als 
vaste bezoeker van LHBT Emmen werd hij door hen in 
december 2018 gevraagd om mee te doen aan het 
COC songfestival in Amsterdam. Hij eindigde op de 5e 
plaats. Sindsdien vindt hij het leuk om vaker op te tre-
den en te zingen over LHBTI, waaronder aseksualiteit. 
Als voorproefje van zijn optreden voor ons in Hotel Victoria kun je Martin alvast op zijn website Joeperoog bekijken. Zoals 
altijd is de toegang gratis en de consumpties zijn voor eigen rekening.  
Graag tot ziens dan!   
– Ineke Konijn▼ 

 

Leuke ontmoetingen elders in ’t noorden  
Stichting LHBT Emmen organiseert maandelijkse bijeenkomsten waar een  
ieder welkom is die op welke manier dan ook affiniteit heeft met LHBTI’s. De 
volgende bijeenkomst is van 19.30 tot 23.00 uur op woensdag 6 maart in het 
theehuis van de Nabershof, Noordeind 21, in Emmen. Geen entree, drankjes 
voor eigen rekening. Gratis parkeren naast het theehuis. Meer info? Stuur 
een mailtje naar lhbtemmen@gmail.com. 
De Roze Salon vindt plaats op zondag 10 maart in het Bruine Café van het 
Clubhuis voor Doven, Munnekeholm 4, Groningen. De koffie en thee staan 
klaar vanaf 15.00 uur. Wil je op de hoogte gehouden worden van deze bijeen-
komsten, stuur een mailtje naar ouderen@cocgd.nl. 
Roze 50 Plus Drenthe heet je van harte welkom op donderdag 21 maart. Van 
14.00 tot 16.00 uur komen roze vijftigplussers samen in de Maasstee, Maas-
straat 25, in Assen. Wil je meer info over de ontmoetingsmiddagen in Assen? 
Stuur dan een mailtje naar marije.lugtmeier2@gmail.com▼ 

  

https://www.mannenwerk.org/
http://www.joeperoog.nl/
mailto:lhbtemmen@gmail.com
mailto:ouderen@cocgd.nl
mailto:marije.lugtmeier2@gmail.com.▼


 

 
 
Wat Nou Oud?  
Gay toneel in Schouwburg De Lawei  
Laweiplein 1, 9203 KL Drachten  
3 maart 2019, 14:00 
Tickets: Online Bestellen  
 
Een nieuw tragikomisch toneelstuk over ouder worden in een snelle maat-
schappij. Bruun Kuijt en Jan Elbertse naderen de grens van ‘oud’. Van versleten, 
saai, lelijk, zwak en uitgerangeerd zijn. Althans, zo wordt er tegen ouderdom in 
onze maatschappij vaak aangekeken. 
Wat betekent dit voor Bruun en Jan? De acteurs hebben de schrijver Wannie de 
Wijn bereid gevonden dat gegeven op een komische en ontroerende wijze uit 
te werken. Ze spelen twee gepensioneerde acteurs, tevens liefdespartners, die 
nog één keer gevraagd worden een optreden te verzorgen in een succesvolle, 
snelle talkshow die dagelijks op de buis te zien is. Zullen de beide heren in staat 
zijn hun act in één minuut te presenteren en de waanzin van deze snelle maat-
schappij te overleven? Onder de regie van Allan Zipson zal Wat Nou Oud? eerst 
en vooral een herkenbare voorstelling worden voor zowel oud als jong. ▼ 

 

Roze Filmdagen, Amsterdam  

Het Ketelhuis, Westergasfabriek 
Pazzanistraat 4, 1014 DB Amsterdam 
14–25 maart 2019 
Tickets: Online Bestellen 
 
Op zoek naar een goede reden voor een 
voorjaarsreis naar Amsterdam? Dit jaar 
brengt Roze Filmdagen voor de 22e keer 
LGBTQ+ cinema met meer dan 44 speel-
films, 10 documentaires en 84 korte films 
naar de Nederlandse hoofdstad.  
Meer info: Lesbische Programma 
Meer info: Gay Programma 
Check de website: www.rozefilmdagen.nl 
voor het gehele programma.▼ 

 

 
Online datende 70+ers gezocht voor documentaireserie ‘Nooit Te Oud’ 

“Voor een korte documentaireserie voor internet zijn wij op zoek naar 70+ers 
die hun nieuwe levenspartner via het internet hopen te vinden of reeds ge-
vonden hebben. Wijzelf zijn opgegroeid met internet, computers en mobiele 
telefoons, maar hoe is dit voor een generatie waarbij dit minder vanzelfspre-
kend is? Een generatie die meegaat met de tijd. Dit willen we portretteren met 
onze documentaire serie ‘Nooit Te Oud’. De serie maken wij in samenwerking 
met De Volkskrant, en zal dan ook in de digitale versie van de krant, op social 
media en hopelijk via andere media worden verspreid.  
“Het maakt niet uit of u man of vrouw, hetero of homoseksueel bent. En of u 
al meerdere dates heeft gehad of alleen nog voorzichtig rond kijkt op het in-
ternet. Of u nou op zoek bent naar een romantische liefde of enkel een maatje 

voor de gezelligheid, wij zijn benieuwd naar alle verhalen! Voor ons is het vooral belangrijk dat u er open over durft te ver-
tellen. Naast uw ervaringen met online daten zijn wij ook nieuwsgierig naar wat u hoopt te vinden in een nieuwe partner, 
hoe u de toekomst voor zich ziet en ook hoe uw leven er voorheen uitzag. Belangrijk om te weten is dat wij enkel bij u thuis 
zullen gaan filmen, dus niet met de camera meegaan op een mogelijke date. Bent u bereid om met ons in gesprek te gaan,  
in eerste instantie natuurlijk geheel vrijblijvend en zonder camera, stuur dan een mail naar faberfrankhuizen@gmail.com.”  
– Iris Frankhuizen (28) en Kim Faber (29)▼ 

https://www.lawei.nl/theater/?maand=2019-03-3#modal=/theater/6878/Wat_nou_oud_/Bruun_Jan/?type=show
https://rozefilmdagen.nl/tickets
https://coupleofmen.com/11905-best-lesbian-movies-2019-pink-filmfestival-amsterdam/
https://coupleofmen.com/12132-best-gay-movies-2019-amsterdam-lgbtq-film-festival/
http://www.rozefilmdagen.nl/
mailto:faberfrankhuizen@gmail.com

