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Welkom bij deze dubbele zomereditie van de Roze 50plus Oldambt
Nieuwsbrief (RON). Voor info over
onze activiteiten, bezoek ons op
Facebook, raadpleeg onze Roze
50plus Oldambt website of mail
roze50plusoldambt@xs4all.nl▼

Onze Marjet is Mrs Senior Pride 2019
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LHBTI+ zondagmiddagcafé
Het volgende middagcafé voor jong
en oud is op zondag 21 juli, vanaf
15:00 in De HarbourClub, Havenkade West 3, Winschoten. Verdere
data voor 2019: 18 aug., 15 sep.,
20 okt., 17 nov. en 15 dec.▼

‘Aal goud?!’
De volgende bijeenkomst voor
LHBTI ouderen is op donderdag 25
juli, vanaf 14:00 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 te eten. Verdere data:
29 aug., 26 sep., 31 okt., 28 nov.
en 19 dec.▼

Zomerprogramma
14 juli Roze Salon Groningen
18 juli Roze Salon Assen
25 juli Gaypride Amersfoort
27 juli Regenboogfestival Emmen
27 juli Vrouwenfeest Zeerijp
27 juli t/m 4 aug Pride Amsterdam
11 augustus Nordic Walken
11 augustus Roze Salon Groningen
15 augustus Roze Salon Assen
30 aug t/m 1 sep Zwolle Pride
5 september Uitje naar Borkum
22 september Imca Marina▼

Andrea Drost (inzet), Manon Linschoten, Marjet Bos, Clem Bongers en Eveline van de Putten.
Andrea is contactpersoon van Roze 50plus Nederland in Noord en Oost Nederland en trainer voor
Roze 50plus ambassadeurs uit die regio. Manon is projectleider van Roze 50plus Nederland. Clem
is ambassadeur van Roze 50plus in Gelderland en initiatiefnemer van de Roze Loper. Eveline is
ambassadeur voor Roze 50plus Nederland in Zeeland.

Marjet Bos kreeg deze onderscheiding van Roze 50plus Nederland voor haar inzet voor emancipatie en acceptatie van LHBTI+ ouderen op dinsdag 25 juni in
het Utrechtse Tivoli. Clem Bongers werd Mr Senior Pride.
In haar werk als geestelijk verzorger in verzorgings- en verpleeghuizen kwam
Marjet geen openlijke LHBTI bewoner tegen en dacht: “Waar zijn toch al die
LHBTI-ers?” In 2015 kreeg zij contact met Manon Linschoten van Roze50plus
Nederland en bedacht dat zij ambassadeur wilde worden en Roze 50plus Oldambt wilde gaan opzetten. In het voorjaar van 2016 startten de maandelijkse
ontmoetingsmiddagen. In datzelfde jaar werd het symposium ‘Coming out voor
jong en oud’ georganiseerd. In een vogelvlucht zijn volgende activiteiten mede
door de inzet van Marjet geïnitieerd: het zondagmiddagcafé, facebookpagina,
website, maandelijkse nieuwsbrief en in de regenboogweek: Regenboogvieringen, regenboogvlaggen werden gehesen op Internationale Coming Out dag bij
de gemeente en bedrijven en een LHBTI feest. Verder kwam er een regenboogzebrapad, een gemeentelijke LHBTI-beleidsnota en tenslotte een kranslegging
bij de Dodenherdenking. Indien nodig zocht en vond Marjet sponsoren!
Er ontstond een zichtbare LHBTI-gemeenschap in Oldambt van mensen die elkaar weten te vinden, gezelligheid en steun van elkaar krijgen en van waaruit
wordt gewerkt aan LHBTI-acceptatie in de meest brede zin van het woord.
Momenteel werkt Marjet samen met Klaas Spekken aan de samenstelling van
een programma waarmee zij in het najaar van 2019 in verzorgings- en verpleegtehuizen willen gaan optreden. Klaas zingt een aantal van zijn liedjes en
beiden verhalen over hoe het is om zelf als homo en lesbo op te groeien en
over de situatie van oudere LHBTI vandaag de dag. Hiermee vragen zij aan
zowel zorgverleners als bewoners aandacht voor die situatie van LHBTI.▼

Regenboogfestival in Emmen…

Dè manier om regenbooggemeente Emmen op de kaart te zetten is het organiseren van een Regenboogfestival dat op 27 juli plaatsvindt.
Voor de eerste keer wordt het centrum van Emmen omgetoverd tot één groot
liefdesparadijs. Wil jij heerlijk dobberen op een flamingo, picknicken op het
Raadhuisplein, los gaan in de silence disco of wordt je al gek bij de gedachten
aan een schuimparty? Dan is Regenboogfestival Emmen dé plek. De hele dag
staat het centrum in het teken van gezelligheid, acceptatie en tolerantie.
Op dit moment is het programma nog niet bekend, maar kijk regelmatig op:
www.regenboogfestivalemmen.nl/programma/▼

Roze Salon Groningen
In het Bruine Café van het Clubhuis
voor Doven, Munnekeholm 4, 9711
JA Groningen vindt iedere tweede
zondag van de maand van 15.00 tot
18.00 uur de Roze Salon plaats.
De volgende bijeenkomsten zijn op
14 juli en 11 aug. Loop gewoon
eens binnen voor een praatje. De
koffie en thee staan klaar!
Meer info: ouderen@cocgd.nl.

Roze Salon
Assen
In Assen ben je
van harte welkom
op de ontmoetingsmiddagen die iedere derde
donderdag van de maand plaatsvinden. Van 14.00 tot 16.00 uur
komen roze vijftigplussers samen
bij Stichting Welzo, Maasstraat 25,
9406 RA, Assen. De volgende
bijeenkomsten zijn op 18 juli en
15 aug. Voor meer info:
marije.lugtmeier2@gmail.com▼

Pride Amsterdam: Remember the past…
Het thema van Pride Amsterdam is “Remember the past, create the future”.
Dit jaar worden de Stonewallrellen herdacht, die 50 jaar geleden in New York
uitbraken en een scheidslijn vormen in de geschiedenis van de LHBT-beweging.
“Een jaar later werd in New York de eerste Pride Parade ter wereld gehouden”.
27 juli: De start van de Pridewalk is bij het Homomonument waar een manifestatie plaatsvindt met sprekers en optredens van verschillende artiesten. Aansluitend lopen alle aanwezigen naar het Vondelpark waar de aftrap van de
Pride Amsterdam plaatsvindt.
De hele week worden er in theaters, cafés en straten en pleinen festiviteiten
georganiseerd. Zelfs in Artis is er een rondleiding waarin gesproken wordt over
homoseksualiteit onder dieren. Daarnaast is er een rondleiding in het Rijksmuseum waarin aanduidingen over mogelijke homoseksualiteit op schilderijen (uit
de tijd) van Rembrandt, Vermeer en andere schilderijen worden aangegeven.
3 aug: De spectaculaire Canal Parade waar de Roze 75+ boot weer meevaart
met natuurlijk de nieuwe Mrs Senior Pride en Mr Senior Pride 2019 (zie p.1).
Zie voor uitgebreide informatie: pride.amsterdam/events/▼

Op 30–31 aug en 1 sep is Zwolle
Pride, waar een scala aan kleine en
grote evenementen georganiseerd
zullen worden op het gebied van
kunst, cultuur, sport, religie, educatie, voorlichting, dans, theater en
uiteraard uitgaan. Het hoogtepunt
zal zijn de City Parade op zaterdagmiddag. De kleurrijke stoet trekt
dwars door de historische binnenstad vanaf het Provinciehuis tot bij
het Rodetorenplein, waar een
groot feest georganiseerd wordt.
Zie het verdere programma via
www.zwollepride.nl▼

Meelopen met Gaypride Amersfoort

Nordic walking clinic met Kaety Tack

Omdat onze Mrs Senior Pride en Mr Senior Pride 2019
zijn uitgenodigd om mee te lopen, willen wij jullie de aankondiging van de 17e editie van de Gaypride Amersfoort
niet onthouden. Op 25 juli wordt het programma op de
Hof gepresenteerd door Drag Queens Lady Galore en
Miss Patty Pam-Pam.

Op 11 augustus wordt er
een Nordic walking clinic
georganiseerd. Deze clinic
wordt verzorgd door
Kaety Tack van het Nordic
Walking Centrum Oost
Groningen en wordt jullie
GRATIS aangeboden door
Roze 50plus Oldambt.

Stichting Keiroze Amersfoort organiseert dit jaar voor de
4e keer de Pride Walk. In het begin van de avond wappert de regenboogvlag tussen een afvaardiging van de
gemeente Amersfoort en de diverse LHTBIQ+ organisaties uit de regio door het centrum van de stad. Overdag
zin in een lunch? Voor de 2e keer wordt samen met Roze
50+ een oud roze picknick georganiseerd, waar rond de
lunchtijd aangeschoven kan worden voor een hapje,
drankje en een goed gesprek. De oud roze picknick vindt
plaats op het Sint Jorisplein.
Voor meer informatie: www.gayprideamersfoort.nl/▼

Zomers vrouwenfeest in Zeerijp

Op 27 juli wordt bij Boerderij De Diek’n een groots Zomers Vrouwenfeest georganiseerd door LaFemme050.
Aanvang 21.00 uur. Kosten € 10,00 p.p. incl. cocktail en
hapje. Mogelijkheid om het diner te reserveren en een
overnachting te boeken. Kamperen kan ook voor € 10,00
per nacht.
Locatie: Boerderij De Diek'n, Dijkumerweg 2, Zeerijp.
Kijk voor meer informatie op www.dediekn.nl▼

Start locatie: Waterpark Tusschenwegen in Winschoten.
Aanvang: 13.30 uur. Verzamelen: Bij het doodlopend
stukje van Blijhamsterweg 83.
Na de clinic kunnen we gezamenlijk iets drinken in Theetuin Tusschenwegen. Drankjes zijn voor eigen rekening.
Voor aanmelden en info: adriaanprinse@gmail.com of
bel 06-17830694.
www.nordicwalkingcentrumoostgroningen.nl/
Sinds april 2004 houd Kaety zich enthousiast bezig met
Nordic walking. Zij heeft
haar instructeurdiploma
Nordic Walking behaald bij
de INWA.
“Sport is altijd al mijn ‘ding’
geweest,” zegt Kaety. “Zo
ben ik in 1973 begonnen
met het geven van sportlessen. Na het behalen van
mijn CIOS-diploma heb ik
nog verscheidene opleidingen gedaan in de sport. Ik
geef o.a. GALM-lessen (Groninger Actief Leven Model),
Sportief Wandelen en
Mbvo-lessen en natuurlijk
de Nordic walking-lessen.
Mijn doel is te proberen je
op een verantwoorde wijze
net zoveel plezier te laten
beleven in het bewegen als
ikzelf altijd ervaar.”▼

Geslaagd tuinconcert bij streektaalzanger Klaas Spekken

Op een zonnige zondagmiddag in mei liepen wij de tuin in van Klaas Spekken op de Veelerveensterweg in Vlagtwedde. In
de gauwigheid zag ik dat er minstens 65 stoelen stonden. Boven 50 klapstoelen was een groot zeil gespannen en een aantal
bezoekers zaten in hun eigen stoel.
Met 15 Roze 50plus medebezoekers genoten wij van de
liedjes die gezongen werden. Voor de pauze zong Klaas,
onder begeleiding van pianist Vincent Grit, mooie Grunneger liedjes. Al dan niet meegezongen door de bezoekers.
Na de pauze werden door Krzysztof Groen Grunneger en
bekende Engelse liedjes gezongen, meer in de “country
and western” stijl.
Na de tweede pauze was het weer de beurt aan Klaas met
o.a. wellicht zijn bekendste nummer “Takken in de wind”.
Samen met Krzysztof en onder de fantastische begeleiding
van Vincent werd het concert afgesloten.

In de twee pauzes was er voor de
vele bezoekers genoeg te smikkelen: heerlijke cake van oma en de
koffie, thee en frisdranken werden verzorgd door de zus en het
nichtje van Klaas. Na afloop heb ik
een lekkere ‘poffert’ gekocht om
het fijne Grunneger sfeertje mee
naar huis te nemen.
De zon liet op een gegeven moment verstek gaan en toen wij
wegreden begon het licht te regenen. Wat een mazzel hadden wij
met het weer op deze geslaagde
middag! Zeker voor herhaling
vatbaar! Zie voor meer informatie over de optredens van Klaas: www.klaasspekken.nl/wpks/concertagenda/
– Reportage door Ineke Konijn (tekst) en Jenny Protzman (foto’s)▼

En weer een geslaagde jaarlijkse BBQ in Westerlee
Op 30 juni in de zonovergoten tuin van onze gastheren en gastvrouw, Adriaan, Bill en Rina was
het voor de ruim 60 gasten weer heerlijk toeven. Vele verrassingen hadden ze voor ons in petto.
(1) Buurmeisje Mireille zong het lied ‘Geef mij maar jouw angst’ van Guus Meeuwis.
(2) Onze Mrs. Senior Pride 2019, Marjet kreeg van Laura Broekhuizen, wethouder
ruimte, leefbaarheid en welzijn (waaronder LHBT-beleid) een boeket bloemen aangeboden namens Gemeente Oldambt.
En (3), Klaas Spekken
zong voor ons twee
prachtige liedjes in de
Grunneger taal.

(4) Bij binnenkomst kregen wij elk een verschillend gekleurde badge. Er werd weer een quiz
gedaan en vooraf moesten wij, op badgekleur, groepjes vormen. De aanwezigen werden zodoende ‘gehusseld’. Een
mooie manier om de
groep te mengen… maar
na afloop ging iedereen
weer bij zijn ‘eigen’ tafeltje zitten. Geestig!
(5) Bij een juist antwoord
mocht elke groep een dobbelsteen gooien en schreef
de punten op. De groep
met de meeste punten
kreeg een potje eigengemaakt jam.

(6) Het was evenals vorige jaren heel gezellig, er waren lekkere salades en ook het vlees was heerlijk.
(7) De muziek werd weer verzorgd door Jos Mulder en de voetjes gingen zelfs nog van de vloer!

(8) Tot slot, krijgen de gastheren en gastvrouw van deze geslaagde middag ieder een pot… plant. De BBQ smaakte echt naar meer. Volgend jaar weer!

– Reportage door Ineke Konijn (tekst) en Jenny Protzman (foto’s)▼

Uitnodiging: uitje naar Borkum

Imca Marina komt naar Veendam

Kom je mee naar Borkum op 5 september? Het eiland is
iets kleiner dan Schiermonnikoog en ziet er totaal anders
uit dan onze Waddeneilanden. Het ligt als het ware in
een grote “betonnen bak” om te voorkomen dat het
eiland zich niet, zoals Rottumeroog, kan verplaatsen.

Homomoeder Imca Marina zal op zondag 22 september
optreden in Theater van Beresteyn in Veendam. De in
1941 in Zuidbroek geboren Groningse zit al meer dan 60
jaar in het artiestenvak. Ze had in de jaren 60, 70 en 80
grote hits met nummers als Harlekino en Viva España.

Anton van der Salm heeft 2½ jaar op Borkum gewoond
en gewerkt en spreekt uit ervaring als hij zegt dat een
bezoek aan het eiland zeker de moeite waard is. Daarom
heeft hij deze gezellige dagtocht voor Roze 50plus
Oldambtsters bedacht.
“De overtocht duurt 50 minuten. Bij aankomst nemen wij
het treintje (of de bus) dat ons, over een afstand van 7
km, door een gevarieerd landschap naar het stadje
brengt. Bij aankomst in Borkum kunnen we gezamenlijk
wat eten en drinken en daarna als groep of individueel
het eiland verkennen,” aldus Anton.
Wat er zoal gedaan kan worden:
 Bezoek aan de luxe boulevard. Deze bestaat uit twee
etages: een winkel- en een hotelboulevard.
 Het stadje Borkum bekijken. Het is een leuk oud
stadje (een foto waard!) met veel winkeltjes en restaurants.
 Bij mooi weer kun je natuurlijk heerlijk zwemmen in
de zee.
 Een strandwandeling over het mooie brede strand.
 Fietsen! Op het station kun je een fiets huren.
Vertrek: 5 september 10.15 uur vanuit de Eemshaven,
A.G. Ems, Borkumkade 1, 9979 XX Eemshaven.
Aanwezig zijn tussen 09.00 uur en 09.30 uur. Wees op
tijd omdat er nog kaartjes gekocht moeten worden.
Kosten overtocht inclusief het treintje/de bus: € 21,20.
Terug: vertrek boot om 17.40 uur. Meldt je van tevoren
wel even aan bij Anton via salmchateau51@gmail.com
zodat hij weet met hoeveel mensen we zijn.▼

Veelzijdig als zij is schreef zij meerdere boeken en gedichtenbundels, verzorgde zij lezingen en is zij ambtenaar van
de burgerlijke stand. In haar Vicari in Midwolda trouwde
zij vele stellen, waaronder veel homostellen.
In woord en in daad heeft zij zich altijd sterk gemaakt
voor de roze zaak. Ze is daarom ook geliefd bij veel
homo’s en lesbiennes. Menige keren gaf zij acte de présence op de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam. Geen
wonder dat ze daarom in 2000 als eerste homomoeder
van Nederland gekroond werd.
Tijdens haar optreden op 22 september in Veendam zal
zij – naast haar grote hits – nummers in het Gronings ten
gehore brengen.
Een unieke kans dus om veelzijdige Imca in een intieme
sfeer te ontmoeten. Haar optreden heet dan ook niet
voor niets: ‘Op visite bij Imca’.
Je kunt natuurlijk zelf een kaartje kopen via de site van
het theater, maar vind je het leuk om met andere Roze
50+ Oldambt bezoekers bij elkaar te zitten stuur dan
even een mail naar folkertconnect@gmail.com en ik zal
er voor zorgen dat we bij elkaar in de zaal zitten. Wel zo
gezellig toch? Na afloop is er voor degenen uit onze
groep die dat leuk vinden, gelegenheid om met Imca na
te praten en een hapje te eten!
Hopelijk tot dan. En niet te lang wachten met opgeven
hoor, graag reageren vóór 1 augustus. De kaarten kosten
slechts 17 euro per stuk.
– Met roze groet, Folkert Veentjer▼

