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Welkom bij deze editie van de 

Roze 50plus Oldambt Nieuws-

brief (RON). Voor info over onze 

activiteiten, bezoek ons op 

Facebook, raadpleeg onze Roze 

50plus Oldambt website of mail 

roze50plusoldmabt@xs4all.nl▼  
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LHBTI+ zondagmiddagcafé 
De zondagmiddagcafé voor jong en 
oud is op zondag 15 sept., vanaf 
15:00 in De HarbourClub, Haven-
kade West 3, Winschoten. Verdere 
data voor 2019 zijn: 20 okt., 17 nov. 

en 15 dec.▼ 
 

‘Aal goud?!’ 
De “Aal goud?!” bijeenkomst voor 
LHBTI-ers is op 26 sept., vanaf 
14.00 uur in De Boschpoort, Het 
Boschplein 2 in Winschoten. Aan 
het eind van de middag gaan wij 
naar De HarbourClub, Havenkade-
West 3, Winschoten om iets te 
drinken en eventueel te eten.  
Verdere data voor 2019: 31 okt.,  

28 nov. en 19 dec.▼ 
 

 
 
 

Aal goud?... elk en ain zichzulf?! 
Eén van de doelstellingen van Roze 50plus Oldambt is dat zorg- en welzijns-
instellingen aandacht hebben voor de specifieke situatie van vooral oudere 

LHBTI-ers. Het is de afgelopen ja-
ren vrij lastig gebleken om directies 
van zorg- en welzijnsinstellingen 
hiervoor te interesseren. 
Een paar maanden geleden sprak ik 
hierover met de Groningse zanger 
Klaas Spekken en ontstond het 
idee om een programma te maken 
met liedjes en korte verhaaltjes 
waarin aandacht wordt geschon-
ken aan levenservaringen van 
LHBTI-ers. Het programma gaat 
“Aal goud?... elk en ain zichzulf?!” 
heten en we zijn blij dat pianist 
Vincent Grit mee wil werken. Wij 
hopen de zalen van zorgcentra in 
de provincie Groningen bij langs te 

kunnen gaan om met ouderen én medewerkenden in gesprek te komen 
over de vraag in hoeverre iedereen in hun leef- en werkomgeving ook daad-
werkelijk zichzelf kan zijn. De inhoud van ons programma is rond en de foto 
voor de flyer is gemaakt maar we zijn nog druk doende met de randvoor-
waarden, waaronder het verwerven van financiële ondersteuning. In de vol-
gende Nieuwsbrief hopelijk goed nieuws hierover! 
– Marjet Bos▼ 

 

Herinnering: Gezellig dagje uit naar Borkum 

Kom gezellig mee naar Borkum op donderdag 5 september. Vertrek: 10.15 
uur vanuit de Borkumkade in Eemshaven. Aanwezig zijn tussen 09.00 en 
09.30 uur. Wees op tijd omdat er nog kaartjes gekocht moeten worden. Te-
rug: vertrek boot om 17.40 uur. Kosten overtocht € 21,20, inclusief het 
treintje/de bus op Borkum Meldt je van tevoren wel even aan bij Anton via 
salmchateau51@gmail.com zodat hij weet met hoeveel mensen we zijn. 
Meer info is te vinden in RON#8, de vorige editie van deze nieuwsbrief.▼ 
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Op visite bij Imca in Veendam 

 
Op zondagmiddag 22 september, 15.00 uur, in 
Theater Van Beresteyn in Veendam zal Imca Marina 
naast grote hits, ook nummers in het Gronings ten  
gehore brengen. Een unieke kans dus om Imca in een 
intieme sfeer te ontmoeten. Haar optreden heet 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 be-
zoekers bij elkaar te zitten stuur dan even een mail 
naar folkertconnect@gmail.com dan kan hij nog pro-
beren of wij bij elkaar in de zaal kunnen zitten. Na af-
loop is er voor degenen uit onze groep die dat leuk 
vinden, gelegenheid om met Imca na te praten en een 
hapje te eten! De kaarten kosten € 17 per stuk.▼ 
 

Kom eens kunst kijken en beleven 

Iets voor de culturele agenda: Op 10 november wordt 
er een middag ‘Kunst Kijken en Beleven’ georgani-
seerd door Elizabeth Kodde in haar atelier in Belling-
wolde. Ze maakt schilderijen en kleurrijke keramiek. In 
de volgende RON kun je er meer over lezen.▼ 

Toby Beard komt naar Pekela 

 
LHBTI Veenkoloniën – Westerwolde organiseert een 
concert met Toby Beard & Band op woensdag 2 okt in 
De Kiepe, Meidoornlaan 88, 9663 EG Nieuwe Pekela.  
De charismatische singer-songwriter en gitariste Toby 
Beard, afkomstig uit Perth in West-Australië, zou wel-
eens dé verrassing van het seizoen kunnen worden. 
De muziek van Toby is niet tot één enkel genre terug 
te brengen. Folk, blues, rock, roots, reggae en zelfs 
chansons klinken door in de voortdurend gepassio-
neerd aanwezige zangeres.  
Vooral live maakt ze grote indruk: passie, rauwe ener-
gie en nooit een saai moment. 
Toby is getrouwd en heeft samen met haar vrouw 
twee kinderen. 
Vanaf 20.00 uur is de zaal open en wordt u verrast op 
een mooi feest verzorgd door DJ Dusty! Na het optre-
den van Toby, kunnen we nog door swingen tot onge-
veer 24.00 uur. Kosten 11 euro in de voorverkoop en 
15 euro aan de deur. Let op VOL = VOL. 
Meer informatie over deze concert kun je lezen op 
http://www.lhbtiveenkolonienwesterwolde.nl. 
 
LHBTI Veenkoloniën-Westerwolde wil een platform 
zijn voor de LHBTI gemeenschap in de gemeentes  
Pekela, Veendam, Stadskanaal en Westerwolde. 
De werkgroep LHBTI Veenkoloniën Westerwolde be-
staat op dit moment uit 6 personen: Ankie Voerman, 
Anneke Jager, Jan van Vlimmeren, Karin Papiermole, 
Miriam Kuppers en Thea de Boer. 
De werkgroep wil een 
contactpunt zijn voor 
een ieder uit de LHBTI 
gemeenschap en ge-
meenten in het werk-
gebied om samen 
met hen de proble-
matiek aan te pakken. 
Tevens wil de werk-
groep ontmoetingen 
organiseren, film-
avonden, discussie avonden en dansavonden, samen 
met kerken Roze vieringen gaan houden. ▼

http://www.lhbtiveenkolonienwesterwolde.nl/


 

Programma Regenboogweek 2019
Zaterdag 5 okt: LHBTI-feest ‘Out & Proud voor Jong 

en Oud!’ Met swingende muziek door DJ Dusty. 

Aanvang 20.30 uur in de HarbourClub, Havenkade-

West 3, Winschoten. Gratis entree en bitterballen. 

Tijdens het feest komt 

de Easy Rock ’n Roll-

club uit het Oldambt 

optreden en laten zij 

twee verschillende 

korte demo’s zien. 

Beide keren na de 

demo kan een ieder 

die dat wil – met of zonder danservaring – aan een 

korte workshop meedoen. Danscoach Thecla Brakel 

leert je de basispas en mogelijk ook al een eerste truc.  

De Easy Rock ’n Roll is minder intensief dan de origi-

nele variant maar zeker niet minder leuk. Lekker dan-

sen op muziek uit lang vervlogen tijden zoals Elvis 

Presley en andere grootheden. 

Dinsdag 8 oktober: “Carmen & Lola”   

Regie: Arantxa Echevarria. 

Aanvang 20.00 uur in Cultuurhuis De Klinker,  

Mr. D.U. Stikkerlaan 251, Winschoten 

Toegangsprijs: € 11,- inclusief drankje in de pauze.  

Leden van de filmliga: € 7,-. 

Vrijdag 11 oktober: Internationale Coming-Outdag 

8.30 uur het hijsen van de Regenboogvlag aan het  

gemeentehuis in de Langestraat in Winschoten door 

burgemeester Cora-Yfke Sikkema. 

 

 

Zondag 13 oktober: Regenboogviering ‘Ken je mij?... 

wie ken je dan?’ georganiseerd door de LHBTI Werk-

groep Geloof & Levensbeschouwing Westerwolde en 

Oldambt. Aanvang 16.00 uur in Het Witte Kerkje, 

Dorpsstraat 119, Vriescheloo.  

Na de viering is er een gezamenlijke maaltijd.▼ 

 



 

Impressies van de afgelopen zomer

Gaypride Amersfoort 

Marjet Bos werd als Mrs Senior Pride (zie RON#8) uit-

genodigd voor diverse activiteiten. De eerste was de 

Gaypride in Amersfoort. De organisatie en Roze50plus 

Amersfoort vroegen haar voor een picknick en om 

mee te lopen in de Pride walk. In de Walk liepen Mr 

Leather Europe, Mr Leather Nederland, Mr Bear en 

Mrs Gay Holland ‘in vol ornaat’ voorop. Marjet liep in 

gewone kleding met haar Mrs. Senior Pride sjerp wel 

een beetje ‘uit de toon’. Mr Leather vroeg haar nog 

waarom opkomen voor oudere LHBTI zo nodig was…  

 

Samen met Roze 50plus ambassa-

deurs uit de regio hebben we er 

toch een gezellig feestje van we-

ten te maken tijdens de Walk 

door het hart van het mooie 

Amersfoort achter een dj in een 

tuctuc, die lekkere muziek 

draaide, met verbaasde en en-

thousiaste toeschouwers langs de 

kant. Daarna een koud pilsje op 

een rustiek pleintje met een swin-

gende band.▼ 

 

Pride Walk in Amsterdam 
De Pride Walk stond dit jaar in het teken van de  

Stonewallrellen, die vijftig jaar geleden in New York 

het begin van de Pride-beweging betekenden en werd 

opgedragen aan de vermoorde LHBTI-activiste Yelena 

Grigoryeva, die op zondag 21 juli in haar woonplaats 

Sint Petersburg was vermoord. De sfeer, strijdbaar-

heid en samenhorigheid waren ook dit jaar geweldig.  

De start was om 11.00 uur op de Westermarkt bij het 

Homomonument. Voorafgaand aan de Pride Walk wa-

ren er diverse sprekers en twee optredens. Eén van de 

sprekers was burgemeester Femke Halsema waarin zij 

o.a. zei: “Vandaag zal Rutger Groot Wassink (wethou-

der Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering) de 

Amsterdam Pride bijschrijven op de lijst met immate-

rieel erfgoed. Daarmee vereeuwigen we onze Pride. 

En dat is niet alleen een eer, maar ook een opdracht. 

Het is een opdracht om vrijheid te verdedigen.”► 



 

vervolg: Pride Walk in Amsterdam 

 
Meegedragen werden 74 vlaggen van landen waar homoseksuali-

teit nog steeds verboden is en waarvoor mensen in de gevangenis 

terecht komen of waarop ook nu nog de doodstraf staat. 

 

Met 15.000 lopers liepen wij van de Westermarkt 

naar het Vondelpark. Het was warm en tijdens de 

mars trakteerde de PvdA ons op een waterijsje. Er 

stonden heel veel mensen langs de kant die ons wel, 

maar soms ook niet, vriendelijk glimlachend bekeken. 

De tocht eindigde in het Vondelpark in het openlucht 

theater, met een fantastisch opgesteld programma 

voor de hele dag. Daarnaast was er een informatie-

markt ingericht met diverse stands, waaronder die 

van Roze 50plus Nederland. Kortom: weer een prach-

tige, inspirerende dag voor ons “oudjes”! Bij deze no-

digen wij iedereen alvast uit om het volgend jaar  

samen met ons – én spandoek – mee te lopen in een 

ongetwijfeld even indrukwekkende Pride Walk! ▼ 

 

Meeting Generations Pubquiz 
De Meeting Generations Pubquiz voor vrouwen werd 

georganiseerd door Stichting Ondersteboven en dit 

jaar gehouden in de Amsterdam Toren. De pubquiz 

was een spel voor alle generaties, waarin onze kennis 

over het lesbisch heden en verleden getest werd. Wat 

is een zandbakpot? Van wie is de quote: “Iedereen is 

lesbisch”? 

 

Elly Lust verzorgde de presentatie en sprak over de 

Stonewall-rellen van 50 jaar geleden. Een van de deel-

neemsters – Jos Brinkprijs winnares Joke Swiebel – 

merkte op: “Vergeet niet ook te vertellen over welke 

strijd wij in die tijd in Nederland hebben geleverd!” 

Marjet Bos sprak Elly aan het eind nog even aan en 

vroeg of zij bij het becommentariëren van de Canal 

Parade tijdens de tv-reportage zou willen vertellen 

over de 75+ boot en haar opvarenden, de voorvech-

ters van het eerste uur, die voor ons hebben gestre-

den. Zij kon het toen niet beloven maar heeft het wel 

gedaan.▼ 

Het Senior Pride Concert 

 “Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen” was 

de titel van het Senior Pride Concert, dat plaatsvond 

op de Nieuwmarkt speciaal voor roze senioren, buurt-

bewoners en een ieder die naar vriendschap verlangt. 

Een programma waar verschillende generaties elkaar 

ontmoetten in Nederlandse liedjes. Na de pauze  

traden o.a. Lenny Kuhr en Ria Valk op. 

De liedjes van Lenny Kuhr waren serieus maar mooi. Het 

hele plein zong “lailalalailalailadelailada” mee bij “De Trou-

badour”. De sfeer zat er nu in. 

Hoe de 78-jarige Ria Valk, in haar speciaal hiervoor aange-

schafte roze pak, binnen een paar minuten het hele plein 

aan het zingen en dansen kreeg was fantastisch. De ver-

schillende medleys bleven maar doorgaan en iedereen zong 

en danste enthousiast mee. Na haar optreden was Ria Valk 

moe en het hele plein uitgelaten. Wat een sfeer! ► 

https://sportnieuws.nl/voetbal/mooiste-speelster-noorwegen-iedereen-is-lesbisch-video/
https://sportnieuws.nl/voetbal/mooiste-speelster-noorwegen-iedereen-is-lesbisch-video/
https://www.youtube.com/watch?v=0x-EouoVGf4


 

vervolg: Het Senior Pride Concert 

 
 
Het senioren complex Flesseman op de Nieuwmarkt 

heeft veel LHBTI bewoners en een aantal van die be-

woners waren aanwezig en genoten van het Senior 

Pride Concert met een glaasje advocaat met slagroom 

en lekkere taartjes. Zij dansten mee staand achter hun 

rollator of aan de arm van een begeleider. De oudste 

was 107 jaar! ▼ 

 

De Roze Brunch 

 
Josee Rothuizen spreekt Mrs Senior Pride (Marjet Bos) en  

Mr Senior Pride (Clem Bongers) toe. 

 

De Roze Brunch werd door het COC georganiseerd en 

aangeboden door de Gemeente Amsterdam. Dit keer 

in de Amsterdam Toren. De ca. 120 bezoekers, met als 

eregasten Mrs en Mr Senior Pride, werden toegespro-

ken door Rutger Groot Wassink (Wethouder Diversi-

teit). De eregasten werden door hem geïntroduceerd 

en later door Josee Rothuizen aan de bezoekers voor-

gesteld. Josee is vrijwilliger bij Senior Pride en be-

stuurslid bij Stichting Amsterdam Gay Pride. 

Onder het genot van een heerlijke lunch traden het 

Homo-Mannenkoor Manoeuvre en cabaretière Anne-

marie Henselmans op en konden de gasten in een  

gemoedelijke sfeer met elkaar kennismaken.▼ 

Canal Parade 

 
Mrs en Mr Senior Pride werden door het NPO Journaal geïn-

terviewd. Zij kregen te horen dat dit interview in het jour-

naal van 18.00, 20.00 uur en 22.00 uur te zien zou zijn. 

 

De aanmonstering gebeurt altijd op een plek, waar iedereen 

goed kan opstappen. Dit keer was dat de Javakade. Wat 

een fantastisch sfeer, vol verwachting, hoe gaat de tocht 

verlopen? Krijgt drag queen Tina Turner de toeschouwers 

weer mee, en is de muziek ook weer aansprekend? Niet al-

leen voor ons als meevarenden, maar ook voor de toeschou-

wers? 

 

  
In tegenstelling tot vorige jaren, op een enkele boot na, 

geen water spuwende kwajongens. Het was weer voorbij 

voordat wij het ons realiseerden… We hadden het gevoel er 

nog wel een rondje achteraan te willen plakken.▼ 

https://www.parool.nl/nieuws/josee-rothuizen-bij-roze-senioren-ligt-eenzaamheid-op-de-loer~bfde3462/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

