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Regenboog Oldambt

Nieuwsbrief

Welkom bij de Regenboog

Terugblik op de Regenboogweek 2021

Oldambt Nieuwsbrief (RON)
In deze RON
* Terugblik Regenboogweek
* Regenboogdienst
* Verslag Koor.
* ‘Mannenpraat’
* Verslag optreden Aal Goud?
* Vooruitblik.
Met medewerking van:
Rina Lakwijk, Adriaan Prinse,
Marjet Bos, en Ineke Konijn
Eindredac;e: Ineke Konijn
Heb je nieuws voor de
volgende RON dan kun je dit
mailen naar Renée Lusink
regenboogoldambt@gmail.com
Actuele informa;e kun je vinden
op onze Facebookpagina en
website.

We hebben als organisa;e een drukke Regenboogweek
achter de rug. We waren bij het vlag hijsen op
maandag, vanaf 12.00 uur ’s middags met voorlich;ngsmateriaal in Assen om daar het symposium ‘Vrijheid en
Veiligheid’ bij te wonen. Op dinsdagavond de ﬁlm Lola
vers la mer in de Klinker. Donderdagmiddag waren we
present bij het Regenboogsymposium georganiseerd
door de provincie Groningen en het COC. Ook met
voorlich;ngsmateriaal. Vertegenwoordigers van
gemeenten die met LHBTI- beleid willen beginnen
informeren bij ons hoe het een en ander hier van de
grond gekomen is. Op vrijdagavond de Lounge Party in
de grote zaal van de Harbour Club. Bij de Roze Zaterdag
in Leeuwarden waren we als organisa;e niet betrokken
maar een aantal mensen uit onze regio zijn wel naar
Leeuwarden geweest.
Rina Lakwijk

Thema op donderdagmiddag

Op donderdag 28 oktober wordt het onderwerp:
Wat is je lievelingslied of muziek en waarom is
dat? Met de IPAD kunnen het ook laten horen.

www.regenboorgoldambt.nl
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InternaEonale Coming Out Dag

De oﬃciële start van de Regenboogweek op maandag 11 oktober begon tradi;egetrouw door
het hijsen van de Regenboogvlag door wethouder Gert Engelkens. Hij hield een toespraak die je
in deze Nieuwsbrief na kunt lezen. Adriaan las een gedeelte voor uit een interview met een
intersekse persoon. Het gedicht van jongerenstadsdichter Timo Boom voorgelezen door Adriaan
kun je hier ook nalezen.
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Toespraak van Gert Engelkens
Beste mensen,
Het hijsen van de Regenboogvlag. Dat is anno 2021 helaas nog steeds noodzakelijk. Want
eigenlijk vind ik het best wel triest en bedroevend dat dit in de huidige ;jd nog nodig is. Een dag
vlaggen om aandacht te vragen voor de noodzaak van een samenleving waarin iedereen,
ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, zichzelf kan zijn. Niet alleen vandaag en ;jdens deze
Regenboogweek, maar natuurlijk het hele jaar door! Wij moeten blijven uitdragen dat
accepta;e van ieder medemens, ongeacht zijn of haar geaardheid, een recht is dat iedereen
toekomt. Ook hier in Oldambt!
Nog steeds voelen niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen,
transgenders en intersekse personen zich veilig genoeg om ‘uit de kast’ te komen.
Voor met name jonge LHBTI-ers is dat best wel een worsteling en een zoektocht. En dat is ook
niet zo raar. Want, kijkend naar de cijfers, is het verontrustend dat we in onze samenleving nog
steeds regelma;g te maken hebben met discrimina;e en geweld in allerlei vormen tegen LHBTIers. Het blijkt dat ongeveer 70% van alle LHBTI’ers te maken krijgt met discriminerend geweld,
zowel verbaal als fysiek. Dat geweld loopt van pesterijen, belediging, bedreiging tot zware
mishandeling, aanranding, verkrach;ng en zelfs poging tot doodslag. De grote meerderheid van
de LHBTI-gemeenschap past zijn gedrag aan om verdere nega;eve reac;es te voorkomen. En
slechts 15% van de slachtoﬀers doet aangife. Dat zijn verontrustende percentages.
En daarom is het ook zo belangrijk dat er ;jdens deze Regenboogweek extra aandacht is voor
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse mensen.
Hier in onze gemeente mogen we ontzehend blij zijn met Regenboog Oldambt die zich als
belangenorganisa;e enorm inzet voor een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn ongeacht
seksuele oriënta;e. Jullie bevlogenheid en betrokkenheid voor de LHBTI-gemeenschap in
Oldambt blijf alle lof en waardering verdienen!! Blijf vooral doorgaan met het goede werk dat
jullie doen!
In de Filmliga Winschoten/Oldambt hebben jullie al jaren een bondgenoot. Want ieder jaar
wordt er voor de Regenboogweek samen met jullie een ﬁlm met een LHBTI-thema gekozen. Dit
jaar is dat ‘Lola vers la mer’, die morgenavond in De Klinker wordt vertoond.
In verband met een Raadsbijeenkomst kan ik daar helaas niet bij zijn.
Namens het gemeentebestuur wens ik jullie een heel succesvolle Regenboogweek! Van harte
hoop ik dat het ooit zover komt dat we in de tweede week van oktober de Regenboogvlag níet
meer hoeven te hijsen. Dat we in een samenleving leven waarin iedereen basis van gelijkheid
wordt geaccepteerd en gewaardeerd, ongeacht zijn of haar seksuele oriënta;e. Dank jullie wel.
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“Is dit nu nog werkelijk nodig”
Gedicht van Timo Boom. Bij afwezigheid van Timo is het gedicht door Adriaan voorgedragen.
We staan hier
Strijdend voor iets dat
Niet strijdbaar hoef te zijn
Normaliseren is voor nu dogen
Voor hen die niet zichzelf kunnen zijn
omdat de mate van het Ego voor
gaat op het welzijn van de rest
We staan hier weer
Om te vieren en te memoreren,
met een lach en een snik
zowel geheven als weggedoken hoofd
Zolang erkennen als bekennen voelt
zal ik met luide trom verkondigen i
Iedereen voelt zich te goed
totdat het een jouwe zal overkomen
en daarom
staan we nog steeds hier
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Toespraak van Rina Lakwijk
Beste mensen.
Het is al weer de vijfde keer dat wij als vertegenwoordigers van Regenboog Oldambt betrokken
zijn bij de viering van Coming Out dag. Ee dag waarop benadrukt wordt dat iedereen ongeacht
zijn gender of seksuele oriënta;e zichzelf mag zijn.
In de eerste jaren als Roze 50 plus en nu als Regenboog Oldambt gaat onze aandacht uit
naar ouderen die in verzorgingshuizen het gevoel hebben opnieuw uit de kast te moeten komen
omdat ze bang zijn om niet geaccepteerd te worden, buitengesloten te worden.
Het theaterprogramma Aal Goud?... elk ain zichzulf van Klaas Spekken, Vincent Grit en roze 50
plus ambassadeur Marjet Bos zorgt ervoor dat zorginstellingen zich bewust worden en open
staan voor de speciale omstandigheden van de Roze doelgroep.
Wij hebben onze naam gewijzigd in regenboog Oldambt omdat we in de prak;jk van
onze ontmoe;ngsmiddagen merkten dat er behoefe was bij mensen jongeren dan 50 plus om
elkaar te ontmoeten. Omdat wij weten hoe het voelt om buitengesloten te worden en open
willen staan voor alle leefijdsgroepen hebben we het symbool van de regenboog, waarin alle
kleuren een plaats hebben, gekozen voor onze naam.
Al die kleuren in plaats van de lehers LHBTIQ laten zien dat er steeds meer openheid
komt op het terrein van genderdiversiteit. Dat waar vroeger niet over gesproken mocht worden,
wat krampach;g geheim gehouden moest worden, zorgde ervoor dat duizenden mensen nooit
in staat waren zichzelf te zijn. Door publica;es, interviews met mensen wordt ons duidelijker
wat intersekse en binair bv inhoudt, termen die we eerst niet kenden maar door de huidige
openheid ervoor zorgen dat bekend wordt dat er een veelheid aan levensvormen en voorkeuren
is en dat we wie die niet moeten verstoppen maar moeten accepteren en waarderen.
Gebeurtenissen in het afgelopen jaar zorgen ervoor dat het noodzakelijk blijf om op
deze dag erkenning, accepta;e en respect te vragen van iedereen voor iedereen die niet in het
tradi;onele hokje past.
Dus is het goed als er verontwaardiging is dat op de reformatorische school Gomarus ll
gedwongen worden tegenover hun ouders uit de kast te komen als ze er zelf nog niet aan toe
zijn dat zorgt voor een onveilig klimaat voor leerlingen.
Dus is het goed dat in een discussie in de tweede kamer vorige week, de voorziher van de
Onderwijsraad zegt: “ De vrijheid van onderwijs is niet vrijblijvend er zijn grenzen. De vrijheid
van onderwijs mag nooit een vrijbrief zijn om de rechten van leerlingen te schenden. Er zijn
grenzen en de overheid heef de taak om de grenzen van art 23 scherper te bewaken.”
Dus is het goed als er verontwaardiging is over an; homo wetgeving in Hongarije en er een
spontane vlaghijsac;e kwam ook in het Oldambt om onze solidariteit te betuigen.
Dus blijf het belangrijk om op een dag als deze te laten zien dat wie je ook bent en waar
ter wereld je ook woont, je het recht hebt om jezelf te zijn.
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Lounge Party
Rolf zorgde met zijn accordeonspel voor de deur voor een
aantrekkelijke entree. De QR code werd gecheckt door Mart en
Billy zehe iedere bezoeker bij binnenkomst op de foto.

Voor het feest in de Harbour Club was de grote zaal sfeervol
verdeeld met een aantal enorme, 8 meter lange
regenbooglappen, die ooit gemaakt zijn om een preekstoel te
verhullen.
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Tante Truus uit Draibrög was de verrassing van de avond,
zij zorgde voor een glimlach bij iedereen door op haar
onvervalste Groningse wijze op zoek te gaan naar drie
aantrekkelijke ouqits met Gliher en Glamour. Die zij
beloonde met een prijsje.
De foto’s die we uit het mandje van tante Truus moesten
halen met de opdracht om hem terug te geven aan de
eigenaar ervan zorgde
ervoor dat iedereen
opstond en contact zocht
met elkaar.

Kira Dekker zorgde samen
met vriend Rick voor een
aangename, niet
overheersende, muzikale
omlijs;ng.

Er waren ongeveer 30 bezoekers en daaronder heel wat nieuwe en
jongere gezichten.

Bij alle ac;viteiten viel het aantal bezoekers wat tegen. Maar we
hoorden de verklaring dat de Corona maatregelen bij allerlei
bijeenkomsten nog steeds leiden tot minder bezoekers. Hopelijk
volgend jaar meer belangstelling, het is de moeite waard.
Rina

7

Ron Nr. 24 | nov | dec

Regenboogdienst
Protestantse Gemeenten van Winschoten en De Dollert toegetreden tot Wijdekerk
In een feestelijke dienst op zondag 17 oktober, de zondag na de Regenboogweek, heef de
Protestantse Gemeente van Winschoten zich aangesloten bij de beweging Wijdekerk. De
voorganger was Gert Wybe van der Werﬀ. De Protestantse Gemeente De Dollert (de kerken van
Oostwold - Nieuwolda en Reiderland) hadden zich al eerder dit jaar aangesloten. De S;ch;ng
Wijdekerk is een ini;a;ef van een groep christenen, zelf LHBTIQ+ of nauw betrokken bij de
LHBTIQ-beweging. Zij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. Zij
hebben hun krachten gebundeld en doen dit vanuit de liefde van Jezus Christus. Voor God is
immers iedereen gelijk.
S;ch;ng Wijdekerk nodigt alle kerkelijke gemeenten in Nederland uit om transparant te zijn in
hun beleid met betrekking tot mensen die onderdeel vormen van de LHBTIQ+ gemeenschap. Zij
roept kerken op zich te registreren op de interac;eve kaart (hhps://www.wijdekerk.nl/wijdekerken-op-de-kaart), zodat iedereen kan zien wat het LHBTI-beleid van deze
geloofsgemeenschappen is geloofsgemeenschappen is.
Het Oldambt staat nu dus ook op de
kaart! Vanzelfsprekend is het beleid
in de Protestantse Gemeenten van
De Dollert en Winschoten gericht op
het onvoorwaardelijk accepteren van
ieders geaardheid.
Veel meer informa;e is te vinden op
de website hhps://
www.wijdekerk.nl/ Hierop vind je
nieuws rond het werk van Wijdekerk,
de Bijbel en homoseksualiteit,
persoonlijke verhalen, de problemen
op Reformatorische scholen, een
webshop en véél meer.
Natuurlijk kun je je ook opgeven voor de nieuwsbrief:
hhps://mailchi.mp/3ec7064ec013/nieuwsbrief_wijdekerk

hhps://www.wijdekerk.nl/
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Regenboogkoor | Voor de eerste keer samen zingen!
De eerste repe;;e was door omstandigheden niet in de Boschpoort, maar bij ons thuis.
Tijdens de inloop leerden wij elkaar - onder het genot van een kop koﬃe of thee - wat beter
kennen.
Onze koorleider Klaas Spekken begon met ademhalingstechniek oefeningen. Wel belangrijk om
de avond vol te kunnen houden. Vervolgens deelde Klaas ons in: de hoge stemmen bij elkaar en
de lage eveneens. We ”humden” gezamenlijk, later meerstemmig.
Het bekende, oude Gronings liedje ‘Ain boer wol noar zien noaber tou’ was voor ons
meerstemmig nog behoorlijk moeilijk, maar ‘de meester’ was best tevreden.
Tenslohe zongen we een vrolijke ‘Calypso’. Dat heb ik geﬁlmd en naar iedereen opgestuurd.
Kunnen we thuis een beetje oefenen.
Al met al was het een gezellige en geslaagde kooravond. Wij verheugen ons op de volgende keer.
Dat is 27 oktober in de Molenzaal van de Boschpoort. Inloop om 19.00, start om 19.30 uur.
Voor diegenen die aangestoken door ons enthousiasme nog mee willen doen. Mail mij gerust en
ik stuur je de informa;e toe inekekonijn@gmail.com
Ineke Konijn
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“Mannenpraat”
In november bestaan we al weer een half jaar.
De mannenpraatgroep komt maandelijks bij elkaar, steeds opnieuw bij iemand anders thuis, van
het Oldambt tot in de stad Groningen.
Er staan 18 mannen op onze mailinglijst, waarvan steeds zo’n 8 á 10 mannen zich aanmelden
voor de maandelijkse bijeenkomst. (10 tot 12 mannen is vaak maximaal in huiskamersexng)
Het eerste uur bestaat meestal uit een spontaan gekozen onderwerp, onder het genot van
koﬃe/thee en koek, het tweede gedeelte drinken we een glaasje en vliegen de onderwerpen in
het rond, al;jd in een gezellige ontspannen sfeer, met aandacht en respect voor elkaar.
Wil je ook eens naar “Mannenpraat”, meld je dan aan voor de mailinglijst mannenpraat.
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Ook onze Regenboogmannen App is een leuke manier om met andere mannen in contact te
komen. Stuur een WhatsApp bericht naar Aart 06 - 45034943
Check regelma;g onze website www.regenboogoldambt.nl en facebooksite.
adriaanprinse@gmail.com
Adriaan Prinse

“Tom Poes, verzin een list”…
en de bevordering van aandacht voor LHBTI-vriendelijkheid in
de zorg
“Tom Poes, verzin een list”, dat ging steeds door mijn hoofd toen ik vanaf het begin van mijn
Roze 50+ ambassadeurschap 6 jaar geleden almaar geen gehoor vond bij zorgorganisa;es met
mijn verhaal over de onzichtbaarheid van LHBTI+ ouderen en het belang om daar aandacht voor
te hebben.
Vanuit die gedachte “Tom Poes verzin een list” ontstond het plan om samen met de Groningse
zanger Klaas Spekken en pianist Vincent Grit een liedjes en verhalenprogramma te maken en dat
kwam er met de naam ‘Aal goud?… elk en ain zichzulf?!’ ofewel ‘Alles goed?... iedereen
zichzelf?!’ In het westen van het land waren er wel programma’s met aandacht voor LHBTIouderen, zoals de ‘Tour d’ Amour’ van Eveline Van de Puhe. In Noord Nederland was er nog
niets van dien aard en daar wilden wij verandering in brengen.
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We stelden een gevarieerd programma samen met zowel Groningse als Nederlandstalige liedjes
en korte persoonlijke verhalen om de vraag “Kan iedereen hier zichzelf zijn?” op een zo
toegankelijk mogelijk manier bij ons publiek aan de orde te stellen.
We presenteerden ons programma als onderdeel van een project om zorginstellingen te
interesseren voor en begeleiden naar het cer;ﬁcaat van De Roze Loper. Dit cer;ﬁcaat staat voor
in de zorg geïntegreerde aandacht voor LHBTI- ouderen.
Het programma blijkt inderdaad als een breekijzer te kunnen func;oneren. Zorginstellingen
denken al na het voorgesprek serieus na over de situa;e en integra;e van aandacht voor LHBTIouderen in hun zorgbeleid en zorgverlening.
Na de eerste optredens twee jaar geleden en de door zorginstellingen uitgesproken inten;e om
het cer;ﬁcaat van de Roze Loper te willen behalen, gooide corona roet in het eten.
Nu is de draad naar cer;ﬁcering door de Blanckenborg in Blijham opnieuw opgepakt en kunnen
wij ons programma weer presenteren.
In de Regenboogweek waren we in Drenthe met drie optredens in zorgcentra in Emmen en
Coevorden. Daarvoor was veel persaandacht met twee ar;kelen in het Dagblad van het Noorden
en reportages door de lokale omroep ZO!34 en RTV Drenthe.
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hhps://www.zo34.nl/nieuws/4821/roze-loper-uitgerold-voor-twee-zorginstellingen-in-emmenen-coevorden/?{clid=IwAR3ssaIaOrWGfmE9r-ehfV3zx7xRu0aSBc83-PPLEd6Kc1xaXISK2-GxPJQ
hhps://www.rtvdrenthe.nl/media/70637/Roze-Loper-uitgerold-bij-woonzorgcentrum-DeSchutse-in-Coevorden
Beide zorginstellingen hebben te kennen gegeven het cer;ﬁcaat van de Roze Loper te willen
behalen en zullen daarbij worden begeleid door Marije Lugtmeier, collega Roze 50+
ambassadeur in Drenthe.
Donderdag 21 oktober presenteerden we ons programma voor opnieuw een zeer aandach;g
publiek in Woonzorgcentrum Nieuw Vredenhoven in Scheemda.
Daarbij was een cameraploeg aanwezig, die opnames maakte voor het programma Kruispunt
dat 22 november rond 22.20 uur op NPO2 wordt uitgezonden.
We zijn blij dat ook Nieuw Vredenhoven zich zal inspannen voor het cer;ﬁcaat van de Roze
Loper. Samen met Roze 50+ ambassadeur Ineke Konijn zal ik dit traject begeleiden.
Gepland staan een gesprek met de directeur/bestuurder van Oosterlengte en optredens in
Woonzorgcentrum De Tjamme in Beerta en Verpleeghuis Old Wolde in Winschoten.
Verder gaan Gerard Robbe en ik in gesprek met de directeur/bestuurder van Noorderzorg en is
er elders in het land belangstelling voor ons programma. Dat vinden we uiteraard ook heel mooi.
Voor meer informa;e over aandacht voor en bevordering van LHBTI-vriendelijkheid in de zorg
zie hhps://www.regenboogoldambt.nl/zorg/ of mail roze50plusoldambt@xs4all.nl
Marjet Bos | Roze 50+ ambassadeur
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Vooruitblik
Nu het winter wordt krijgen de kerngroepleden Billy, Adriaan en Rina trekvogel neigingen want
ze vertrekken voor een aantal maanden naar Spanje om daar te overwinteren.
Gelukkig heef Regenboog Oldambt een aantal ac;eve vrijwilligers die ervoor zorgen dat allerlei
ac;viteiten gewoon doorgang kunnen vinden. We hebben de afgelopen week met een aantal
overleg gehad en het programma voor de komende maanden vastgesteld voor de Harbour Club
en de Boschpoort.
OntmoeEng in de Boschpoort: laatste donderdag van de maand van 14.00 - 16.30 uur in de
Torenzaal.
Data:
28 oktober, 25 november, december vervalt Boschpoort gesloten
2022: 27 januari, 24 februari, 31maart, 28 april,
mei vervalt ivm hemelvaartsdag, 30 juni
Er zullen al;jd mensen van ons aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen. Het idee is om ook
een gespreksonderwerp of thema aan de orde te stellen waardoor het makkelijker wordt elkaar
te leren kennen en in contact te komen.
Op donderdag 28 oktober wordt het onderwerp: wat is je lievelingslied of muziek en waarom is
dat. Met de IPAD kunnen het ook laten horen.
Regenboogcafé Harbour Club: derde zondag van de maand van 15.00 uur - 17.00 u
Data:
21 november, 19 december
2022: januari vervalt ivm Nieuwjaarsborrel, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni,
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Nieuwjaarsborrel
In plaats van een Oudejaarsborrel houden we dit jaar een Nieuwjaarsborrel op zondag 9 januari
vanaf 15.00 uur in NOE NOE’s LOUNGE, Langestraat 70 in Winschoten.
We willen jullie graag in het nieuwe jaar
een hapje en een drankje aanbieden.
Omdat Noe Noe graag wil weten met
hoeveel mensen we komen op deze
zondag, waarvoor ze speciaal voor ons
opengaat, meld je even voor 20 december
aan bij Mart Hanenburg :
mar;nhanenburg@hotmail.com
Telefonisch kan ook : 06 – 41 25 84 47
Gastvrouwen: Betzie Kodde en Trudy de
Weerd. Gastheer: Mart Hanenburg
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