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Regenboog Oldambt

NIEUWSBRIEF

Welkom bij de Regenboog
Oldambt Nieuwsbrief (RON)

In deze RON
* Eerste Nieuwsbrief van 2021
* Regenboog Oldambt.
- Internetcafé.
- Chat
- WhatsApp
- WebQuiz
* ’Mannenpraat’
Met medewerking van:
Aart de Gooijer, Adriaan Prinse,
en Rina Lakwijk
EindredacNe: Ineke Konijn
Heb je nieuws voor de volgende
RON dan kun je dit voor 10 april
mailen naar
inekekonijn@gmail.com
Actuele informaNe over onze
acNviteiten kun je vinden op onze
Facebookpagina en website
www.regenboogoldambt.nl
Ons mailadres is:
www.regenboogoldambt.nl

Tweede Nieuwsbrief van 2021
Het jaar en de schrijfwijze 2021 begint alweer te wennen.
Helaas moeten we steeds opnieuw wennen aan strengere
maatregelen om de coronacrisis in te dammen. Dat beperkt
ons nog in de mogelijkheden om bij elkaar op bezoek te gaan,
gezellig ergens koﬃe te drinken of elkaar op de derde zondag
maand in de HarbourClub te ontmoeten.
Als alternaNef hebben we op 24 januari een voorzichNge
poging gedaan om via Zoom een ‘Internetcafé’ te
organiseren. De oproep hiervoor hebben we gedaan via onze
WhatsApp-groep. Ongeveer 10 mensen hadden zich
hiervoor aangemeld. Helaas kregen we door onze
onervarenheid en technische problemen niet met iedereen
contact. Heel leuk was het dat we even met nieuwe
deelnemers kennis konden maken. Ook blijkt het een welkome
oplossing voor het gebrek aan contact.
Om de tradiNe van de bijeenkomst op de derde zondag in de
maand levend te houden organiseren we op zondag 21
februari voor de tweede keer een Internetcafé.
Het is in deze Njd goed om te kijken naar wat er nog wel kan.
Van de acNviteiten die wij organiseren (zie
www.regenboogoldambt.nl/acEviteiten kun je nog steeds
deelnemen aan de WhatsApp-groep, ﬁlms lenen bij de
ﬁlmotheek en eten wat de pot scha\. Daarnaast hee\ Bianca
het iniNaNef genomen om een Chatgroep te beginnen.
Voor meer informaNe over deze Regenboog Oldambt
Chatgroep zie elders in deze Nieuwsbrief.
Tot ziens in ons Regenboog Oldambt Internetcafé en houd
vol!!! Rina
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Regenboog Oldambt Internetcafe
Zolang de situaNe rond corona zo is dat wij ons Regenboogcafé in
de HarbourClub niet kunnen houden, organiseren wij iedere
derde zondagmiddag van de maand een digitale
ontmoeNngsmogelijkheid.
Op advies van Aart wordt voor het komende Regenboog Oldambt
Internetcafé TEAMS gebruikt. Als het je leuk lijkt om elkaar op
deze veilige manier weer eens te zien meld je dan aan met een
mailtje naar a.degoojer@gmail.com . Je krijgt van Aart per mail
Njdig een link en verdere informaNe om zondag 21 februari om
15.00 uur in te kunnen loggen.

Regenboog Oldambt Chat
Mijn naam is Bianca. Ik ben 34 jaar en woonachNg op het mooie Hogeland samen met mijn vriend. Ik
ben moeder van twee prachNge zoons.
De reden dat ik bij Regenboog Oldambt ben gekomen is omdat er hier weinig
tot niet over LHBTI gesproken wordt - vind ik - en dat is erg jammer. Want het is
toch ﬁjn om verbonden te zijn zodat je je niet alleen voelt. Voorheen heede
het Roze 50plus Oldambt maar ik ben blij dat ze deze naam aangepast hebben,
zodat ook een jongere doelgroep hierin mee kan bewegen. Ik ben erg blij dat ik
mijn steentje kan bijdragen door een WhatsApp Chatgroep opgericht te
hebben genaamd ‘Regenboog Oldambt Chat’, een veilige haven waar we
samen (bijna) alles kunnen delen wat we kwijt willen of gewoon een gezellig
praatje kunnen maken.
Heb je zin om mee te doen? Dan is hier de link om je aan te melden: hIps://chat.whatsapp.com/
IgjLKRsacAu62uv0Lny0Kr (graag de groepsregels lezen.)
Hopelijk kan het mensen veiligheid, rust en vertrouwen bieden. Zeker in deze moeilijke en onzekere
Njden, zodat we toch verbonden blijven met elkaar.
Graag wil ik het bestuur bedanken voor deze mooie kans en zodra er weer meer mogelijk is hoop ik
betrokken te blijven bij de verschillende acNviteiten die Regenboog Oldambt te bieden hee\. Maar voor
nu moeten we het eerst doen met online meeNngs en WhatsApp.
Ik wens iedereen heel veel goeds blijf gezond maar vooral blijf VERBONDEN!!!
Liefs Bianca

Regenboog Oldambt WhatsApp-groe
Onze WhatsApp-groep hee\ onderhand 23 deelnemers maar er kunnen alNjd nog
mensen bij.
Whatsappen is een gemakkelijke en snelle manier om informaNe te delen, door te
geven, leuke acNviteiten aan elkaar te melden, af te spreken ergens gezamenlijk
naar toe te gaan en contact met elkaar te onderhouden. Aart de Goojer beheert
onze WhatsApp-groep. Wanneer je het leuk vindt om als deelnemer te worden
toegevoegd, stuur Aart dan even een appje naar 06 45034943
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WebQuiz
Net als de vorige keer hopen wij weer op ﬂink wat reacNes.
Voor deze quiz graag de volgende twee vragen beantwoorden.
1. Het Gronings kent vele dialecten. Hoeveel kun jij mij er noemen? (Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.)
2. Op welke datum kwamen wij - als Roze 50plus Oldambt - voor
het eerst samen in ‘de Boschpoort’ en door wie werd deze
eerste ontmoeNngsmiddag geopend?
Onder de goede inzendingen verloten wij een originele prijs. Jouw antwoorden
kun je tot 15 maart opsturen naar adriaanprinse@gmail.com Tip: raadpleeg onze website.
Quizmaster Adriaan

Mannenpraatgroep ‘Mannenpraat’
Terwijl ik dit schrijf ziden wij nog volop in lockdown met
avondklok. Hopende dat wij er zonder al teveel
kleerscheuren doorheen zullen komen. Voor wanneer
alles het weer een beetje toelaat zouden wij van start
kunnen gaan een met mannenpraatgroep.
Een groep waar homo- en bi-mannen in vertrouwen met
elkaar kunnen praten over de dingen waar zij tegenaan
lopen. Over onderwerpen zoals: ouder worden, wel of
geen partner hebben, eenzaamheid, seksualiteit,
gezondheid, verlies etc. Over wat er zoal ter tafel komt.
Lijkt dit je wat, wil je meer informaNe? Stuur dan een mail, eventueel met telefoonnummer, naar Adriaan
Prinse adriaanprinse@gmail.com
Adriaan

Van Bankhanglesbo to skolioseksueel: 99 begrippen verklaard
Een arNkel geschreven
door Lisa Peters en Daan
Borrel
Tip van Rina
https://
decorrespondent.nl/
7157/van-bankhanglesbo-tot-skolioseksueel-99-roze-begrippen-verklaard/9648623666-d44f4767

Wie komt onze organisatie versterken?
Wij zijn er voor iedereen, voor jong en oud!
Lijkt het je leuk om binnen Regenboog Oldambt acNef te worden? Stuur even een
mailtje naar regenboogoldambt@gmail.com en wij nemen contact met je op.
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