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Regenboog Oldambt

Extra Nieuwsbrief

Maandag 11 oktober is de start van een week met allerlei ac5viteiten die te maken hebben met de
INTERNATIONALE COMING OUT DAG. De belangrijkste boodschap naar de buitenwereld is dat iedereen,
ongeacht welke achtergrond en geaardheid dan ook, mag en kan zijn wie die wil zijn.
Omdat de accepta5e in Nederland en in de wereld nog steeds te wensen overlaat is het belangrijk
om ons op deze dag en bij verdere ac5viteiten in deze week te laten zien. Zet dus je wekker en zorg dat je
er op maandag om 10 uur bij bent als wethouder Gert Engelkens de regenboogvlag hijst en een toespraak
houdt. Verder verwachten we bijdragen van de dichters van het Oldambt.
Samen met de gemeente roepen we winkeliers, scholen, bibliotheken en par5culieren op om de
regenboogvlag uit te steken om zo hun solidariteit te uiten met de Regenboogmensen.
Tradi5egetrouw mogen we aan de ﬁlmliga een voorkeursﬁlm opgeven die dinsdag 12 oktober om
20.00 in de Klinker gedraaid wordt. LOLA VER LA MER.
Ter afslui5ng van deze week houden we een loungeparty in de HarbourClub. We willen genieten
van het feit dat de meeste coronaregels niet meer gelden. Het is leuk om elkaar in een feestelijke sfeer te
ontmoeten. Daarom vragen we jullie, nu het allemaal weer kan en mag, je ouRit ook een beetje
feestelijke uitstraling te geven. Die inspanning willen we met een kleine aSen5e belonen!
Graag tot ziens allemaal, Rina Lakwijk

Programma Regenboogweek:
* 11 oktober: Interna5onale Coming Outdag: Hijsen van de Regenboogvlag in Winschoten
* 11 oktober: Interna5onale Coming Outdag: Regenboogsymposium “Vrijheid en veiligheid” in Assen
* 12 oktober: Lola ver la Mer, in “de Klinker”
* 14 oktober: Symposium in het Provinciehuis in Groningen
* 15 oktober: Regenboogfeest / Loungeparty in de HarbourClub
* 16 oktober: Pride in Leeuwarden
* 17 oktober: Zondagmiddagcafe in de HarbourClub in Winschoten
Met medewerking van:
Adriaan Prinse, Rina Lakwijk
Eindredac5e: Ineke Konijn
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Regenboogweek 2021
Maandag 11 oktober

InternaGonale Coming Outdag
Om 10 uur hijst wethouder Engelkens de vlag bij het gemeentehuis in Winschoten en met een toespraak
gee` hij de start voor de verschillende ac5viteiten in deze week. Een oﬃcieel moment waarbij iedereen
van harte wordt uitgenodigd.

Regenboogsymposium VRIJHEID EN VEILIGHEID.
Aanvang 13.00 uur in Assen
Op maandag 11 oktober organiseert s5ch5ng ARA (Asser Regenboog Allian5e) een symposium over
seksuele diversiteit en genderiden5teit in de samenleving. Hoe gaan overheden, bedrijven, instellingen
en besturen daarmee om in hun organisa5e? Dat is de kernvraag 5jdens dit symposium. Het symposium
is gra5s toegankelijk. Vooraf aanmelden is vereist.
Programma
Het programma begint om 13:00 uur met een plenair gedeelte waar Astrid Oosenbrug, voorziSer van
COC Nederland, Willemijn Ahlers, transvrouw, en Casper Boom, ex-korhalinterna5onal, praten over de
huidige situa5e in Nederland en over hun eigen ervaringen.
Vervolgens kunnen bezoekers van het symposium kiezen uit een zestal workshops. Hier krijgen zij
handvaSen aangereikt om inclusie verder in te bedden in hun organisa5e. Elke bezoeker kan twee
workshops bijwonen. Er kan een keuze gemaakt worden uit: CMO STAMM, MEE Drenthe, Marijke Naezer
(genderstudies), Roze 50+ en Calicocat. Als zesde zal Reinout Hellenthal zijn ﬁlm ‘Anders’ laten zien en die
bespreken aan de hand van de lesbrief voor ouders en docenten.
DagvoorziSer is Hink Jan Apotheker. Hij zal het symposium, dat gesubsidieerd wordt door de gemeente
Assen en de provincie Drenthe, presenteren. Het programma is om 18:00 uur afgelopen.
- Er kunnen zich nog mensen aanmelden.

Ook hier staan wij met een informaGestand.
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Dinsdag 12 oktober
Om 20.00 verwachten we iedereen in de Klinker om de ﬁlm Lola ver la Mer te zien. Rina Lakwijk gee`,
voorafgaand een korte inleiding op de ﬁlm.

“Lola vers la mer” ﬁlm
Wanneer Lola – een 18-jarige transgender vrouw – eindelijk
kan geopereerd worden, ster` haar moeder, die haar
ﬁnancieel zou ondersteunen. Om haar laatste wens te
respecteren, reizen Lola en haar vader samen naar de
Belgische kust, al hebben ze elkaar al twee jaar niet gezien
en staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Hun reis samen draait
echter anders uit dan verwacht…

Donderdag 14 oktober

Symposium in het provinciehuis in Groningen. Vanaf 14.00 uur.

Graag nodigen wij u van harte uit om op donderdag 14 oktober 2021 van 14.00 tot 17.30 uur in het
provinciehuis in Groningen het Regenboogsymposium bij te wonen.
Tijdens deze bijeenkomst delen wij kennis met u, maar gaan we vooral graag het gesprek met u aan over
actuele thema’s en vraagstukken op het gebied van LHBTI-emancipa5e. We hebben een programma voor
u samengesteld met interessante sprekers, een interac5eve informa5emarkt en ruimte voor discussie. In
de bijlage vindt u het volledige programma.
Met dit symposium borduren we voort op de
ondertekening van het Regenboogconvenant in
2018 en het succesvolle overleg met
portefeuillehouders op 11 oktober 2019, waarin
werd aangegeven dat het belangrijk is om
regelma5g aandacht te besteden aan de posi5e
van LHBTI’ers in Groningen. Ik stel het zeer op
prijs als u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt
zijn. We hopen op een inspirerende dag die leidt
tot concrete vervolgstappen.
Mocht u dat nog niet hebben gedaan: aanmelden voor het symposium kan door een e-mail te sturen aan
Corneel Kremer van de provincie Groningen c.kremer@provinciegroningen.nl. Mocht u gebruik willen
maken van een parkeerplaats, dan kunt u dat aangeven.
Graag tot ziens op 14 oktober!
Met vriendelijke groet, ook namens COC Groningen en Drenthe, Discrimina5e Meldpunt Groningen en
VGG,
Tjeerd van Dekken, Gedeputeerde Leehaarheid

Ook hier hebben we ons aangemeld met en informaGestand.
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Vrijdag 15 oktober
Aanvang 20.30:
Het aan de Coronaregels aangepaste REGENBOOGFEEST/ LOUNGE PARTY:
Met een live optreden
van KIRA DEKKER,
Singer songwriter uit
Winschoten,
V Jong & Oud.
Rolf Veenstra zorgt
voor een sfeervolle
ontvangst op zijn
accordeon.
Naar zo’n Lounge
party kom je natuurlijk
met GLITTER &
GLAMOUR..!
Doe je best….dan
doen wij de rest.

Tante Truus uit
Drieborg…heeb ons
beloofd even langs te
komen om jullie
creaGes te
beoordelen…..Stel
haar niet teleur!
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Zaterdag 16 oktober

Op zaterdag 16 oktober a.s. vindt de jaarlijkse, landelijke Roze Zaterdag in Leeuwarden plaats. (Voor
alle informaGe kijk op site van Roze Zaterdag in Leeuwarden 2021) www.prideleeuwarden.nl

Als onderdeel van dit feest houdt ’s middags het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) de wandelroutebrochure “Sporen van Het Roze Leeuwarden (HCL) de wandelbrochure “Sporen van het Roze
Leeuwarden. Een LHBTQI+-route door de binnenstad” ten doop. Op 28 plaatsen in de binnenstad van
Leeuwarden wordt de aandacht geves5gd op ons rijke verleden na de 2e wereldoorlog.

WIE, WAT, WAAR?
Roze zaterdag bestaat uit vijf vaste programmaonderdelen. In Leeuwarden zijn de programma-loca5es op
loopafstand bereikbaar. Op het hoofdpodium treden tot ver in de avond ar5esten uit binnen- en
buitenland op. In de grachten varen rijk uitgedoste pramen (pride). Er is een informa5emarkt, een
oﬃciële sleuteloverdracht. De dag begint met een oecumenische kerkdienst (in de Grote of Jacobijner
Kerk, aanvang 11.00 uur, thema: Ken jij mij?)
Het muzikale feest op het plein voor het hoofdpodium wordt in een club verderop in de stad afgesloten
met een even sexy als extravagante a`erparty.
Graag tot ziens!
Informa5e van Jenny Protzmann, via App groep Regenboog Oldambt

Zondag 17 oktober
Voor wie dan nog niet genoeg regenbogen hee` gezien is er gewoon weer
een Regenboog café in HarbourClub in Winschoten aanvang 15.00 uur
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