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WELKOM bij de december 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. 
 
EINDREDACTIE/TEKSTEN: Ineke Konijn 
BUREAUREDACTIE: Ali Bettenbroek 
FOTO’S: Anton van der Salm  
VORMGEVING: Ragini Werner▼ 
 

IN DEZE RON 
♦ Helpende handen gezocht 
♦ Eindejaarsborrel en verloting 
♦ Kunst beleven bij Betzie Kodde  

♦ Overwinteren XL in Spanje 
♦ Think Pink pre-Oud en Nieuw feest 
♦ La Femme050 & De Diek’n feest 
♦ Roze Salon in Groningen  
 

AGENDA 
LHBTI zondagmiddagcafé  
Het zondagmiddagcafé voor jong en 
oud is op 15 december vanaf 15.00 uur 
in De HarbourClub, Havenkade-West 3, 
Winschoten. Volgende data: 19 januari, 
16 februari en 15 maart. 
 

“Aal goud?!” ontmoetingsmiddagen 
Vanaf donderdag a.s. (28 november) 
wordt “Aal Goud?” voor LHBTI 50+ in 
de Dollardzaal van De Boschpoort ge-
houden: Het Boschplein 2, Winschoten. 
Dit is ook op de 1e verdieping: de gang 
inlopen tegenover de trap. De Dollard-
zaal is om de hoek. Onze bijeenkomst 
begint om 14.00 uur. Aan het eind van 
de middag gaan wij naar De Harbour-
Club, Havenkade-West 3, Winschoten 
om iets te drinken en eventueel te 
eten. Volgende data: 30 januari,  
27 februari en 26 maart. 

 

Eindejaarsborrel Roze 50plus Oldambt 
is op vrijdag 27 december in de  
HarbourClub v.a. 17.00 uur. Meer info  
vind je op de volgende bladzijde.▼ 

 

Roze 50plus Oldambt zoekt helpende handen 
 

Jawel, regeren is vooruit zien!  
Wij maken ons zorgen over de toekomst van Roze 50plus Oldambt. 
Teveel werk moet door te weinig mensen worden gedaan en het is 
daarom noodzakelijk om de taken beter te verdelen. 

Heel graag willen wij met bezoekers 
van de middagen en deelnemers aan 
onze activiteiten een paar uur brain-
stormen over de mogelijkheden om 
de organisatie van Roze 50plus  
Oldambt te verstevigen. 
Wij gaan dit volgend jaar doen op 
donderdag 2 april, 19.30 uur in de 
Harmoniezaal van De Boschpoort, 
Het Boschplein 2 in Winschoten.  
Andrea Drost, regio-coördinator van 
onze regio vanuit Roze 50+ Nederland 
zal deze bijeenkomst leiden. 
Voel jij je betrokken bij Roze 50plus 
Oldambt en vindt je het leuk om met 
ons over de toekomst van onze orga-

nisatie te brainstormen? Noteer de datum van 2 april 2020 dan alvast 
in jouw agenda! Ondertussen, als je meer informatie wilt, aarzel niet 
om ons vragen te stellen: via e-mail roze50plusoldmabt@xs4all.nl of 
bel gerust ons contactpersoon op: 0597 421281▼ 

 
Het bestuur van Roze 50plus Oldambt: Rina Lakwijk, “Support Your Chosen Family”, LHBTI-
beleid en roze zorg; Adriaan Prinse, contactpersoon ontmoetingsmiddag & activiteiten; Bill 
Jennings, penningmeester; Marjet Bos, contactpersoon, coördinatie, LHBTI-beleid, roze zorg, 
vertrouwenspersoon; en Ineke Konijn, voorlichting, roze zorg en eindredactie Nieuwsbrief.
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Van harte welkom op onze… 

 
Evenals voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar 
weer een gezellige Eindejaarsborrel. Jullie zijn vrijdag 
27 december vanaf 17.00 uur van harte welkom in de 
HarbourClub Havenkade-west 3 in Winschoten. 
In de vorige Nieuwsbrief stond een interview met de 
kunstenares Elizabeth (Betzie) Kodde, één van onze 
vaste bezoeksters (zie ook hiernaast).  

 
Tijdens de Eindejaarsborrel worden deze door Betzie 
vervaardigde vaasjes onder de aanwezigen verloot.  
Ook nog een goede reden om aanwezig te zijn maar 
kom vooral langs om gezellig met ons en met elkaar 
het oude jaar uit te luiden.▼ 

 

Kunst beleven bij Elizabeth Kodde 
Op 10 november had Rina Lakwijk, komend uit richting 
Zeeland, haar best gedaan om op tijd in Bellingwolde te zijn 
voor de Kunst Kijken en Beleven middag georganiseerd door 
Rose 50plus Oldambt. Dat lukte haar op de minuut. Rina 
vertelt verder… 
 
Ik was al eens eerder te gast geweest bij Carla Vermeulen 
en Elizabeth (Betzie) Kodde om hun tuin en het atelier te 
bewonderen maar deze middag heeft me meer geleerd 
over de kunstenaar Betzie. Ze vertelde haar levensloop en 
hoe ze 20 jaar geleden samen in Bellingwolde terecht zijn 
gekomen. Daar op een prominente plek in de tuin het  
atelier heeft laten bouwen om er te werken en ook om  
cursisten te ontvangen. 

 
Als jong meisje moest Betzie van haar ouders een degelijk 
vak leren en daarom werd ze analiste. Kijkend door micro-
scopen kreeg ze een heel andere wereld te zien met bijzon-
dere kleuren en structuren. Het werk met zijn strakke pro-
tocollen beviel haar niet. Haar behoefte aan persoonlijke 
inbreng en expressie kon ze er niet in kwijt. Achteraf is deze 
periode heel bepalend geweest voor haar werk als kunste-
naar. 
Ze vertelde dat ze twee kunstacademies bezocht heeft en 
dat ze blij was de opleiding afgerond te hebben. Toen kon 
ze haar eigen stijl gaan ontwikkelen. In haar atelier hangt 
nog een groot werk uit de tijd dat ze collages maakte op  
papier en die beschilderde. Ze was daarmee haar tijd ver 
vooruit helaas, want het werd niet zo goed verkocht ► 

 



 

Kunst beleven bij Betzie, vervolg… 
want mensen twijfelden aan de houdbaarheid van deze 
schilderijen. Als inspiratiebron noemt Betzie bv. de mossen 
en korstmossen die ze op de oude wegen tijdens vele wan-
delingen tegenkwam. Als je dan weet dat ze met een labo-
ratoriumoog heeft leren kijken dan begrijp en herken je die 
structuren die je op haar oudere schilderijen ziet. Hierna 
volgt een kleurrijke en abstractere periode van werken. 
Helaas kreeg ze steeds meer last van haar ogen waardoor 
ze steeds moeilijker kon schilderen. 
Als kunstenaar in hart en nieren zocht ze naar een manier 
om toch scheppend bezig te zijn en toen ontdekte ze de ke-
ramiek. Ze volgde cursussen om zich de techniek eigen te 
maken en nu is ze zo ver dat haar schildersatelier omge-
bouwd is tot keramiekwerkplaats. Nu ze ook een eigen 
oven heeft aangeschaft heeft ze het proces helemaal in  
eigen hand. 

 
Betzie maakt schalen, vazen en schotels met verschillende 
vormen en uitsparingen en experimenteert er nog steeds 
mee. Wil nog steeds uitvinden of ze iets spannend en mooi  
genoeg vindt. Ze gebruikt engobes, kleipoeder met pigmen-
ten, in plaats van glazuren. Het voor haar typerende tere 
aardewerk krijgt structuur door met een vork of andere 
voorwerp, de nog vochtige klei te bewerken. Hierdoor zie je 
dat dezelfde vormen na het bakken een andere uitstraling 
krijgen. Alle kleuren en potjes staan met laboratorium- 
precisie opgesteld, dat houd je als positieve invloed eraan 
over de rest van je leven.  
Het verhaal van Betzie laat je met andere ogen naar haar 
schilderijen kijken. Ze neemt je met enthousiasme mee in 
haar zoektocht naar nieuwe wegen met keramiek. Mis-
schien krijgen jullie nog eens de kans om verder met Betzie 
en haar kunst kennis te maken. Het is de moeite waard. 

– Rina Lakwijk (tekst) en Carla Vermeulen (foto’s) ▼ 
 

Overwinteren XL in Spanje  
Voor zes maanden overwinteren Roze 50plus Oldambt be-
stuursleden Adriaan Prinse en Billy Jennings in hun nieuwe 
“thuis” in mooi Denia, een vissers- en badplaats aan de 
Costa Blanca, in de provincie Alicante, met ruim 40 duizend  
inwoners. Billy (links) en Adriaan vertellen verder… 

 
Vanuit de haven van Denia vertrekt dagelijks een veerboot 
naar de Balearen( Ibiza, Mallorca, Menorca). De belangrijk-
ste bezienswaardigheid is de ruïne van een 12e eeuwse 
Moorse burcht, strategisch gelegen op een rots die uit-
steekt boven het oude dorpje Denia. Aan de zuidkant van 
het dorp ligt de berg Montgó. 
Sinds 1 oktober verblijven we op deze mooie plek. We heb-
ben een atíco (penthouse) gehuurd met fantastisch terras 
incl. eethoek, lounge set en ligstoelen én uitzicht op de 
Montgó. Voor elke portemonnee is er overwinteringsac-
commodatie te vinden aan de Spaanse Costa, van enkele 
honderden tot enkele duizenden euro’s per maand. 
 
Wat doet zo’n gemiddelde overwinteraar eigenlijk? 
Zoals met alles bestaat Dé gemiddelde gepensioneerde 
(pensionista) overwinteraar niet. Toch zijn er wel zaken die 
hier de boventoon voeren; wandelen, fietsen, culturele uit-
stapjes… etc. We gaan hier binnenkort naar het theater en 
houden dan wel rekening in onze keuze met niet te veel en 
te lange Spaanse teksten. Maar ach, de sfeer alleen al is de 
moeite waard. 
Culinair is natuurlijk het Menu del Dia (lunch 14/16 uur) een 
niet te missen dagbesteding. Voor driegangen, weinig geld 
en veel gezelligheid – in het zonnetje! – ben je zo een paar 
uur verder. Zelf koken is dan echt niet nodig. 
Overwinteraars vind je langs de gehele Spaanse kust.► 

 

 
UITNODIGING Heb jij een bijzondere baan of boeiende 

bezigheid die jij ook wilt delen met de lezers van RON? 

Wij staan altijd open voor interessante verhalen over 

onze trouwe achterban: de (vaste) bezoekers van de  

gezellige activiteiten en evenementen georganiseerd 

door Roze 50plus Oldambt.  

Interviewtips zijn altijd van harte welkom!  

Mail de RON redactie: roze50plusoldmabt@xs4all.nl▼ 
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Overwinteren in Spanje, vervolg… 
LHBTI-ers zijn natuurlijk ook overal vertegenwoordigd,  
alhoewel niet georganiseerd zoals onze hetero vrienden, 
die overal Nederlandse clubs hebben. D.m.v. een oproep in 
twee Nederlandstalige krantjes proberen wij een ontmoe-
tingsgroep te organiseren tot op heden nog met weinig  
resultaat. Maar we houden vol, wordt vervolgd… 

Intussen genieten we van het Spaanse zonnetje, studeren 
we Spaans met een profesor privado en houden ons fysiek 
in conditie met hardlopen, Nordic walken, zwemmen en 
sauna en ‘s avonds een lange strandwandeling met Liffey, 
ons lief hondje. Soms, héél soms missen we jullie een 
beetje… Jullie ons ook!? 
– Groetjes van Billy en Adriaan 
Vragen en/of reacties:  adriaanprinse@gmail.com▼ 

 

Pre-Oud-en-Nieuw vrouwenfeest 
Think Pink organiseert een gezellig feest voor vrouwen die 
van vrouwen houden. Het wordt een extra editie van de  
reguliere vrouwenfeest om het jaar in stijl af te sluiten.  
Onder het genot van een welkomstdrankje, hapjes en na-
tuurlijk oliebollen door Think Pink verzorgd, kun je samen 
alvast het jaar doornemen en afsluiten. Dansend het oude 
jaar uit, dans jij ook mee?  
Op zondag 30 december 22:00–03.00 uur ben je van harte 
welkom! Neem jezelf en je vriendin(nen) mee! 
Entree: €10,00 aan de deur (graag gepast betalen). 
Locatie: LOLA, Pelsterdwarsstraat 11, 9711 KP Groningen▼ 

 

La Femme050 & De Diek’n vrouwenfeest 
Georganiseerd door La Femme050 en de Diek’n is het Oud 
en Nieuwfeest 2019 (women only) op 31 december 2019 
van 21.00 -03.00 uur. Entree:  €10,00. Locatie: Boerderij de 
Diek’n, Dijkumerweg 2, 9914 TH Zeerijp▼ 
 

 

Roze Salon voor iedereen 
In het Bruine Café van het Clubhuis voor Doven (Munne-
keholm 4, 9711 JA Groningen) vindt iedere tweede zon-
dag van de maand vanaf 15.00 uur de Roze Salon plaats. 
Wil je deze Roze Salon bijwonen, loop dan gerust binnen. 
De koffie en thee staan klaar!▼ 
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