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WELKOM bij deze wintereditie 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.

WINTEREDITIE
Er moet wel nieuws zijn voor de RON.
Aangezien er in de winter veel minder
activiteiten worden georganiseerd
heeft het redactieteam besloten de
RON, in deze winter, minder frequent
te gaan uitgeven. Uiteraard willen wij
zoveel mogelijk nieuws vermelden.
Mochten jullie wetenswaardigheden
hebben, dan horen wij dat graag. Kopij
mailen naar inekekonijn@gmail.com.
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Gezellige eindejaarsborrel in de HarbourClub
Evenals voorgaande jaren organiseerden wij ook dit jaar weer een eindejaarsborrel voor jong en oud. Het was reuze gezellig. Er kwamen mensen
van heinde en ver. Erg leuk vonden wij als organisatoren het dat collega Roze 50+ ambassadeur
Kris van der Waag uit Amsterdam helemaal naar
het Hoge Noorden was afgereisd. Fijn ook om
Chantalle uit Aken weer te ontmoeten én dat de
actievelingen Klaas Stallinga en Jaap de Jonge van
Stichting Asser Regenboog Alliantie (ARA) waren
gekomen om kennis te
maken met ons en onze
activiteiten. Dan waren
we natuurlijk ook weer
heel blij met de komst
van zoveel – min of meer
– vaste bezoekers!
Marjet Bos keek terug op
het afgelopen jaar en nodigde iedereen uit om 2
april te komen meepraten over de toekomst van
Roze 50plus Oldambt (zie
blz. 2). Als verrassing werden twee keramische vaasjes verloot, gemaakt
door kunstenares Betzie Kodde (zie RON#12). Velen bleven een hapje eten
en voor de hartelijke ontvangst en goede verzorging van de HarbourClub
bedanken wij Leo Janson en Wilbert van de Splinter (foto: DVHN).

OLDAMBT AGENDA
LHBTI zondagmiddagcafé
Het zondagmiddagcafé voor jong en
oud is op 16 februari vanaf 15.00 uur in
de HarbourClub, Havenkade-West 3,
Winschoten. Data in 2020: 15 maart,
18 april, 17 mei en 21 juni.
“Aal goud?!” ontmoetingsmiddagen
Onze “Aal goud?!” bijeenkomst voor
LHBTI 50+ is op donderdag 30 januari
vanaf 14.00 uur in De Boschpoort, Het
Boschplein 2 in Winschoten.
De ontmoetingsmiddag wordt vanaf
aanstaande donderdag gehouden in de
Dollardzaal. Dit is ook op de 1e verdieping, de gang inlopen tegenover de
trap. De Dollardzaal is om de hoek.
Aan het eind van de middag gaan wij
naar de HarbourClub, Havenkade-West
3, Winschoten om iets te drinken en
eventueel te eten. Data in 2020:
27 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei
en 25 juni.▼

Prettig om ons iedere keer weer welkom te voelen. Wat geweldig om met
bijna 50 bezoekers een toost uit te brengen op ons Nieuwe Jaar!▼

REMINDER Roze 50+ toekomst

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 RON.

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 brainstormen over de mogelijkheden
om de organisatie van Roze 50plus Oldambt te
verstevigen.
Wij gaan dit doen op donderdag 2 april, 19.30
uur in de Harmoniezaal van De Boschpoort,
Het Boschplein 2 in Winschoten.

Andrea Drost, 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 organisatie te brainstormen? Kom dan
2 april om 19:30 uur naar De Boschpoort!▼

Ambassadeursuitje in Utrecht
Zoals wellicht bekend is Roze 50plus Oldambt een onderdeel van de landelijke organisatie Roze 50 Plus
Nederland, een samenwerkingsverband van ANBO en
COC voor LHBTI ouderen. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de leefsituatie en het
welzijn van LHBTI
senioren, door bundeling van kennis en
ervaring en door belangenbehartiging.
Overal in het land
zetten vrijwillige
Roze 50+ ambassadeurs zich hiervoor
in. In de provincie
Groningen zijn dat
Gerard Robben
(woonachtig in de
Gemeente Hogeland) en Adriaan Prinse, Rina Lakwijk
Ineke Konijn en Marjet Bos (allen woonachtig in de
Gemeente Oldambt).
Zaterdag 14 december organiseerde Roze 50 Plus
Nederland in de Kargadoor in Utrecht een mooie middag voor haar ambassadeurs. Dit als dank voor het
werk dat zij de afgelopen jaren hebben Wij werden
getrakteerd op een indrukwekkend optreden van de
dansgroep de Roze Cast uit Arnhem e.o. met een
dansvoorstelling over LHBTI-ouderen. Deze dansvoorstelling wordt geproduceerd door Introdans.

Tijdens de borrel liet landelijk
coördinator Manon Linschoten
alles wat er het afgelopen jaar
is gedaan en op stapel gezet
kort de revue passeren. Hierbij
werd ook de inzet van de Roze
50plus Oldambt genoemd en
geroemd. De bijeenkomst werd
afgesloten met een smakelijk
Italiaans buffet.
We vonden het geweldig dat dit
werd georganiseerd en heel fijn
collega ambassadeurs overal uit het land weer eens
gesproken en gezien te hebben.▼

Overwinteren in het zonnige Spanje
Voor Roze 50+ Oldambt bestuurslid Rina Lakwijk is overwinteren in Spanje vooral de grijze Nederlandse dagen
ontvluchten. Ze vertelt verder…

Het grote voordeel van de meestal zonnige dagen aan
de Costa Blanca is het licht, intens blauw. Het grote
nadeel is de kou als de zon weg is! Wij zijn gewend
aan onze huizen met centrale verwarming maar die
zijn hier zeldzaam. De huizen hebben dikke stenen
muren en kleine ramen, gebouwd om de zon buiten te
houden. Na zes uur ’s middags als de zon weg is wordt
het ijskoud. Tegen de ochtend ligt er soms een laagje
ijs op de auto. De Spanjaarden verwarmen hun huizen
met mobiele gaskachels, dat is de goedkoopste oplossing, of met de warme lucht uit de airco, maar elektriciteit is duur hier. Terwijl ik dit schrijf zit ik binnen met
naast mij de gaskachel die mij lekker warm houdt. Ik
kan beter buiten in de zon gaan zitten maar dan zie ik
door het licht mijn beeldscherm niet.
De eerste vier weken zijn omgevlogen, de vele logees
en uitstapjes zorgen dat ik me niet verveel. Om half 11
ga ik doen wat ik hier heerlijk vind, buiten koffie drinken in de zon op het grote terras en een boek lezen.
Maar ik ga ook graag naar het natuurgebied hier
vlakbij vogels kijken of naar het strand met Thijs.
De afgelopen maanden is het hier een paar keer
slecht weer geweest en ook de villa waar ik nu verblijf
heeft een meter onder water gestaan. In deze delta
zijn de meeste huizen dan ook op een verhoging gebouwd. Maar dat voorkomt niet dat kelders en garages vollopen, de elektrische motoren van het hek en
het zwembad uitvallen en vervangen moeten worden.
Om van de modder die achterblijft en verwijderd►

moet worden maar te zwijgen. Ik ben blij dat dit huis
niet mijn eigendom is want het heeft in dit barre klimaat met veel temperatuurwisselingen veel te lijden.
Vlak voor de kerst stormde het ’s nachts zo hard dat
de schotelantenne van het dak waaide en ik daardoor
geen tv-ontvangst had. Ondanks de slechte naam van
de Spanjaarden op dit gebied werd de antenne nog
voor het Oude Jaar gerepareerd en heb ik Claudia de
Breij niet hoeven missen.
Ook andere ongemakken die op mijn pad kwamen zoals een lekkend bidet in de badkamer en aangevreten
kabels van mijn huurauto zijn allemaal soepel opgelost. De Spaanse loodgieter en de Spaanse Assistencia
del Carreterias, zeg maar onze ANWB, zijn uiterst
deskundig.
Verder zeg ik dat ik hier niet op vakantie ben maar dat
ik hier drie maanden woon. Dus doe ik hier het huishouden en ga bv. de boodschappen doen bij de Lidl of
de Aldi, maar ook bij Spaanse supermarkten. Ik ga
graag naar de Spaanse weekmarkt voor de typische
Spaanse producten. Sinaasappels pluk ik dagelijks uit
de grote tuin, 2500m2, met palmen, bougainville,
cactussen etc.
Vakantie wordt het als ik met logees uitstapjes maak
en buiten de deur ga lunchen. Dat is tussen 14.00 –
16.00 uur. Als je vroeger binnen stapt staan ze raar te
kijken. Na zo’n meestal uitgebreide warme lunch eet
je ’s avonds iets lichts, gemakkelijk. Dit leven houd ik
met plezier nog twee maanden vol en hoop dan altijd
dat het voorjaar in Nederland net zo mooi is als de
winter in Spanje. – Tot half maart! Groetjes, Rina
Hoe besteed jij de donkere dagen van het jaar in het verre
noorden? Als je een leuk verhaal hebt, laat het ons weten!
Kopij kan je mailen naar inekekonijn@gmail.com.▼

----------------------------------------------------

Roze ouderen
In het Bruine Café van het Clubhuis voor Doven (Munnekeholm 4, 9711 JA Groningen) vindt iedere tweede zondag 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!
In Assen ben je van harte welkom op de ontmoetingsmiddagen die iedere derde donderdagmiddag van de maand
plaatsvinden tussen 14.00 en 16.00 uur bij de Stichting
Welzo, Maasstraat 25, 9406 RA Assen.▼

Websites
Winq is Nederlands grootste lifestylemagazine voor gays –
niet alleen voor mannen hoor – met het laatste nieuws op
het gebied van people, travel, culture, fashion & design.
Winq.nl /evenementen 2020 vind je alle belangrijke feesten die in 2020 worden georganiseerd..
zijaanzij.nl is een website waar veel informatie te vinden is
voor vrouwen die van vrouwen houden. De informatie kun
je per provincie opzoeken.
GaySite.nl alle activiteiten die in Nederland worden georganiseerd worden hierop vermeld.▼

