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Welkom…  
bij de tweede nieuwsbrief van Roze 50plus 
Oldambt, dé belangenbehartiger van LHBTI+ 
50-plussers in het Oldambt. 
 
Roze 50plus Oldambt wil een bijdrage leve-
ren aan het welzijn van LHBTI 50-plussers 
door het bieden van ontmoetingsmogelijk-
heden, vertrouwelijke gesprekken en het  
organiseren van gezamenlijke activiteiten 
alsmede door zich in te zetten voor de be-
wustwording en ondersteuning van de  
omgeving van LHBTI 50-plussers in onder 
meer zorg- en welzijnsinstellingen.  
 
Wij verstaan onder LHBTI 50-plussers alle 
mensen van 50 jaar en ouder die zichzelf  
als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, 
trans-gender of interseksueel beschouwen. 
Roze 50plus Oldambt is onderdeel van het 
landelijk Netwerk Roze 50+, een samenwer-

kingsverband tussen COC en ANBO.▼ 
 

Meedoeners gevraagd 
Om onze doelstelling te verwezenlijken  
hebben wij enthousiaste mensen nodig. 
Mensen die het leuk vinden om mee te  
denken en – heel belangrijk – actief mee  
te doen: plannen te maken en activiteiten  
te organiseren. Voor meer informatie bel  
gerust met Marjet Bos 0597 421281 of mail 

naar: roze50plusoldambt@xs4all.nl▼ 
 

Agenda: “Aal goud?!” 
Ontmoetingsmiddagen voor LHBTI 50-plus-
sers in de Harmoniezaal van De Boschpoort, 
Het Boschplein 2 in Winschoten. Iedere laat-
ste dondermiddag van de maand kunnen 
mensen hier in een besloten omgeving  
elkaar ontmoeten. Data in 2019: 31 jan,  
28 feb, 28 mrt, 25 apr, 30 mei, 27 jun, 25 jul, 
29 aug, 26 sep, 31 okt, 28 nov, en 19 dec.▼ 
 

LHBTI+  zondagmiddagcafé  
Kom gezellig naar Hotel Victoria op Markt-
plein 6 in Winschoten iedere 2e zondagmid-
dag van de maand. Data in 2019: 13 jan,  
10 feb, 10 mrt, 14 apr, 12 mei, 9 jun  
(1e Pinksterdag) 14 jul, 11 aug, 8 sep,  
13 okt, 10 nov, en 8 dec.▼ 

 

Klik op deze leuke links   
Website Roze 50plus Oldambt 
Roze 50plus Oldambt op Facebook 
Website Roze 50+▼ 
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Eindejaarsborrel 28 dec 2018 
Ook nu weer organiseerde Roze 

50plus Oldambt een hele gezellige en 

goedbezochte eindejaarsborrel. Onge-

veer 50 mensen kwamen vanuit  Gro-

ningen en Drenthe naar de Harbour 

Jazzclub Winschoten om het jaar uit 

te luiden. Rina Lakwijk van Roze 

50plus Oldambt hield een korte toe-

spraak. De jazzmusici Franca Sportel 

(zang), Pieter Spruijt (bas) en Daniel 

Hekman (piano) van de HJC zorgden,  

met een intermezzo van 

Rolf Veenstra (accordeon),  

voor heerlijke muziek.▼ 

      ________________________ 

 

Zondagmiddagcafé 9 dec 2018 
De bijeenkomst in Hotel Victoria afgelopen december was weer 
ouderwets gezellig. Onder het genot van een drankje zaten 
oude en nieuwe vrienden leuk te kletsen met elkaar, onder  
andere over hoe je het lekkerst eigen brood kan bakken. 

 
En ja hoor, viervoeters waren ook 
van harte welkom! Kom je ook naar 
de volgende bijeenkomst? We zien je 
daar graag op 13 januari!  
 
Foto’s van beide Oldambt events zijn 
gemaakt door onze huisfotograaf  
Anton van der Salm.▼ 
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