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Dit jaar organiseerde Roze 50plus Oldambt voor de tweede achtereenvolgende keer aan het
einde van de Regenboogweek (7-14 oktober 2018) een LHBTI-ontmoetingsfeest, en wel op
zaterdag 13 oktober.
Evenals vorig jaar kozen wij als feestgelegenheid voor de HarbourClub Winschoten in het
Havenkwartier van Winschoten, die voor de achterban van Roze 50plus Oldambt in de loop
van de jaren een gastvrije en gezellige ontmoetingsplek is gebleken.
De doelstelling van het feest was de zichtbaarheid en het zelfbewustzijn van lesbische
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders in onze regio te vergroten en
LHBT-ers de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten en te vieren dat wij in de
gemeente Oldambt onszelf kunnen zijn.
In de publiciteit richtten wij ons op Noord en Oost Groningen en de mensen die het feest
bezochten kwamen vanuit Delfzijl tot aan Emmen.
We hadden de zaal aangekleed met regenboogversiering, één van ons had een grote
Regenboogvlag genaaid die aan de buitenkant van het terras was bevestigd.
Er was een gelegenheidsband: “Harry and the Rainbows”, DJ Tiny-Timmy en als verrassing
was er een sneltekenaar, die erg in de smaak viel.
Bezoekers konden verzoeknummers aanvragen.
Tijdens de opening werd een begin gemaakt met de veiling van een schilderij van Mark
Achter, getiteld “Iraans roze”.
Er kwamen ongeveer 90 mensen waaronder ongeveer 25 jongeren.
De sfeer was hartstikke goed, ontspannen, gezellig, swingend, vrolijk en ook knus.
Het weer was zo goed dat je buiten op het terras prima kon zitten en uitrusten van het
dansen.
Citaten van feestgangers:
Annelies van Santen (voorzitter COC Groningen & Drenthe): “Het was wederom een erg leuk
feest zaterdagavond in Winschoten. Super dat jullie dat steeds weten te organiseren.”
Marije Lugtmeier op facebook: “Het was een mooi feest. Bedankt organisatoren.”
Via de app bereikten ons ook bedankjes van mensen die het prima naar de zin hadden gehad
en hopen dat er volgend jaar weer zo’n “megaleuk” feest wordt georganiseerd.
Dat laatste hebben wij ons vast voorgenomen.
Voor meer indrukken zie onze facebookpagina www.facebook.com/Roze50PlusOldambt
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