
 

 
 
 

 

 
    
    nr. 6 | mei | 2019 

 
 
 

 
Welkom…  
bij de zesde 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 RON (Roze50+ 
Oldambt Nieuwsbrief)? Stuur dan 
een mailtje naar de Redactie RON: 
Ali Bettenbroek, Ineke Konijn, Anton 
van der Salm en Ragini Werner.▼ 
 

‘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 Harbour-
Club, Havenkade West 3 om iets te 
drinken en eventueel te eten. Ver-
dere data: 25 juli, 29 aug., 26 sep., 
31 okt., 28 nov. en 19 dec.▼ 
 

LHBTI+ zondagmiddag café 
Het volgende middagcafé voor jong 
en oud is op zondag 19 mei, vanaf 
15:00 in Hotel Victoria, Marktplein, 
Winschoten. Verdere data: 16 juni, 
21 juli, 18 aug., 15 sep., 20 okt.,  
17 nov. en 15 dec.▼ 

 

 
 

Deel uit maken van een zelfgekozen familiegroep  
Op 9 april jl. kwamen acht ambassadeurs uit Noord-Nederland onder leiding van 
Andrea Drost bijeen om elkaar te inspireren en te leren over het opzetten van 
een ‘Support Your Chosen Family’ groep.  

Met het idee om een zelfgekozen familie-
groep op te zetten hopen we eenzaamheid 
onder roze ouderen te voorkomen. Onze 
doelgroep heeft niet altijd een groot net-
werk en door bewust deel te nemen aan een 
zelf gekozen groep kan men leuke en minder 
leuke dingen met elkaar delen. 
Een familiegroep hoeft niet groot te zijn, je 
kunt klein beginnen, maar het idee is dat de 
groep niet groter wordt dan 10 personen. Er 
bestaan groepjes van mensen die met elkaar 
eten, fietsen of naar de film gaan. Dan heb je 
wel contacten met elkaar maar dan ben je 

nog geen familie. Daarvoor is nodig dat je de intentie uitspreekt om familie van 
elkaar te zijn. Het is dus niet vrijblijvend. Voorwaarde is dat men zich veilig voelt 
bij elkaar, datgene wat besproken wordt binnen de groep blijft. Dat er binding en 
verantwoordelijkheid gevoeld wordt. Om dat te bereiken worden er gesprekken 
gevoerd met degenen die een groep willen vormen. Gekeken of men met elkaar 
overweg kan, gevraagd wat de behoeften 
zijn en afspraken gemaakt. 
Het kan dus heel goed dat een bestaande 
groep de informele contacten uitbreidt 
door met elkaar af te spreken dat ze een 
familiegroep willen zijn. Wij zijn be-
nieuwd wie er uit onze doelgroep voor 
voelt om deel uit te gaan maken van een 
zelfgekozen familiegroep. Laat het me 
weten, bij ‘Aal Goud?!’ op donderdag  
25 april of mail: rinalakwijk@gmail.com 
– Rina Lakwijk▼ 

 

 
Kranslegging Dodenherdenking op 4 mei 
Ook dit jaar leggen RealID en Roze 50plus Oldambt namens de LHBTI gemeen-
schap van Oldambt een krans bij de officiële Dodenherdenking in Winschoten 
aan het Zuiderveen. 
18.15 uur – Inloop in de Marktpleinkerk, Winschoten (koffie/thee staan klaar) 
18.30-19.00 uur – Begin herdenkingsbijeenkomst  
19.00 uur – Wij lopen in stille tocht via het Joods Monument op de Venne naar 
het oorlogsmonument Zuiderveen. Aankomst daar 19.57 uur. 
Wij hopen velen van jullie te zien. 
– Adriaan Prinse▼ 
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Ontmoetingsdag van De Kringen  

 
 

De Landelijke Ontmoetingsdag van De Kringen is dit jaar op 

zaterdag 11 mei en heeft Intimiteit als thema. De Kringen 

heeft een boeiend en on-

derhoudend programma 

voor je samen kunnen 

stellen met diverse originele en inspirerende sprekers, o.a. 

twee literaire en een cultuurhistorische bijdrage, alsook 

een muzikaal intermezzo. Tijdens de dag is er ook ruim ge-

legenheid de andere deelnemers te ontmoeten.  

De dag zal plaatsvinden in het Theaterhuis de Berenkuil, 

Biltstraat 166, 3572 BP Utrecht. De deelnamekosten zijn 

bewust laag gehouden: EUR 15. Voor dit bedrag word je 

voorzien van o.a. iets lekkers bij binnenkomst, koffie, thee 

of frisdrank tussen de thema’s, een uitgebreide lunch, en 

de afscheidsborrel met lekkere hapjes. Na de ontmoetings-

dag ontvang je na enige tijd het verslag van deze dag.  

Om deel te kunnen nemen, meld je snel aan voor deze bij-

zondere en inspirerende dag. Dit kan via een e-mail naar 

medeorganisator Adriaan Kokx: a3aankokx@gmail.com ▼ 

___________________________________________ 

 

 

Ga je mee naar Klaas Spekken? 

 
Dit jaar bestaan de tuinconcerten van Groningse country 
zanger en troubadour Klaas Spekken 12,5 jaar. We willen 
met een groepje naar een van de gratis tuinconcerten van 
Klaas, zodat we eventueel samen kunnen rijden.  
Het volgende concert is op zondag 26 mei. Dan is de gast 
Crzysztof Groen en wordt Klaas begeleid door Vincent Grit. 
Concertadres: Veelerveensterweg 5, Vlagtwedde 
Aanvang: 13.30 uur. Entree: Gratis. Meer info over Klaas is 
te vinden op zijn website http://klaasspekken.nl/wpks/. 
Wil je mee? Meld je aan via roze50plusoldambt@xs4all.nl 
of bel Adriaan Prinse op 06 17830694.▼ 

 

 
Vooraankondiging Oldambt LHBTI-BBQ 
De Oldambt LHBTI-BBQ is dit jaar op zondag 30 juni dus 
deze datum alvast vrij houden in je agenda. Volledige info 
over dit hoogtepunt van de Oldambt zomeragenda is in 
onze nieuwsbrief van juni te lezen. ▼ 

 

 

Informatiemarkt ‘Tevree in aign stee’ 

Woensdag 17 april organiseerden Noorderpoort Campus 

Winschoten, gemeente Oldambt, Buurtzorg, Blanckenborg, 

Vegro en Oosterlengte de informatiemarkt ‘Tevree in aign 

stee’. Deze informatiemarkt werd speciaal georganiseerd 

voor zorgverleners, zorgaanbieders, huisartsen, mantelzor-

gers, zorgontvangers, patiënten en andere belangstellen-

den. Ineke Konijn, Adriaan Prinse (beide op de foto, links) 

en Rina Lakwijk waren met een kleurrijke Roze 50plus Ol-

dambt stand aanwezig. De hele middag hebben zij met de 

bezoekende ouderen en zorgverleners gesproken. 

Ineke vertelt: “De bezoekers waren verbaasd ons daar te 

treffen. Wij kregen ook te horen: nee, wij hebben geen 

LHBTI’s in ons huis wonen. Het maakt voor ons niet uit, wij 

behandelen iedereen gelijk. Een mooi aanknopingspunt 

voor ons hierover in gesprek te gaan en aanhaken bij de 

slogan: Opdat iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn.”▼  

http://klaasspekken.nl/wpks/

