Van de redactie

Nieuwsbrief

De laatste nieuwsbrief van 2021 en de eerste van mij. Met leuke artikelen over activiteiten die hebben plaatsgevonden en die mensen
hebben meegemaakt. Helaas kunnen we op dit moment geen nieuwe
activiteiten aankondigen. Vanwege de lockdown is ook de geplande
nieuwjaarsbijeenkomst in Noe Noe’s Lounge afgelast. We kijken of
we er op een later tijdstip alsnog iets kunnen organiseren. Daarom
in deze nieuwsbrief toch een sfeerimpressie van de locatie. Voor nu
wens ik iedereen fijne feestdagen en een heel goed 2022!
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“echt contact is
onvervangbaar!”

Afscheid 2021
Door Rina Lakwijk
Allereerst een hartelijk
welkom voor onze
nieuwe redacteur van
de Nieuwsbrief. Renée
ik hoop dat je snel je
draai kunt vinden met
deze belangrijke taak
om ons op de hoogte te
houden van alles wat er
leeft in de Regenbooggemeenschap van het
Oldambt.
Ineke hartelijk dank
voor je inzet de afgelopen jaren, dankzij jouw

niet aflatende ijver
kwam er iedere keer
weer een fantastische
nieuwsbrief in de bus
of op de mail.
Als ik terug denk aan
dit afgelopen jaar dan
is dit het jaar waarop
alles óf verplaatst, óf
verschoven, óf toch niet
doorging. Er werd heel
wat van ons incasseringsvermogen gevraagd om ons iedere
keer opnieuw aan te

passen aan een nieuwe
regel, deadline of voorwaarde. De zoombijeenkomsten lijken heel
handig om met elkaar
in contact te blijven
maar voelen toch heel
onwennig. Echt contact
is onvervangbaar.

Mannenpraatgroep
Gelukkig hebben we
een aantal activiteiten
nog wel door kunnen
laten gaan. De mannenpraatgroep is een
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aantal keren op wisselende
adressen bij elkaar geweest.

Regenboogcafé
Het terras bij de Harbourclub
was een aantal keren een gezellig ontmoetingspunt op de
derde zondag in de maand.
Helaas is de Harbourclub momenteel weer dicht en moeten
we afwachten wanneer we
daar weer terecht kunnen. Bovendien is daar op zondagmiddag live muziek. Heel gezellig, maar wij kunnen ons
dan niet verstaanbaar maken
en met elkaar kletsen. De
voorgestelde oplossing door
Leo (eigenaar) is om dan om
13.00 te beginnen. Ben be-

van de LHBTI+ Inwoners van
de gemeente Oldambt. Niet
alleen ouderen, maar ook jongeren, scholieren en sporters
die een LHBTI+ achtergrond
hebben moeten zich veilig en
geaccepteerd voelen in alle
sectoren van het maatschappelijk leven.

Paarse vrijdag
Daardoor ontstond in het
overleg het idee om op PAARSE VRIJDAG, de wethouder
samen met een aantal jonge-
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nieuwd wat iedereen daarvan
vindt.

Reageer
via mail of
Facebook!

Boschpoort
We waren blij dat in september
de Boschpoort weer open ging
zodat het zangkoor en de ontmoetingsmiddag op de laatste
donderdag van de maand daar
van start kon gaan. Nu kan dat
tot nader order niet meer.
Regenboogweek
De Regenboogweek met alle activiteiten ging gelukkig nog wel
door. Wel met wat minder belangstelling dan andere jaren

Schoonmaken Regenboogzebrapad

“aandacht vragen
voor de acceptatie van
LHBTI+ inwoners van
de gemeente Oldambt”

door de Corona-epidemie.

Aal goud
De voorstelling ' Aal Goud elk
ein zich zulf' van Marjet, Klaas
en Vincent voor de verzorgingshuizen kon weer van start en
kreeg veel aandacht in de media. In de mooie documentaire
van Kruispunt over Regenboogouderen was een onderdeel gewijd aan een interview met
Marjet en het optreden. (zie het
artikel van Marjet verderop in
deze nieuwsbrief)
Gemeente Oldambt
Rolf en ik hebben regelmatig
overleg gehad met de gemeente
om input te geven aan het nieuwe beleidsplan. We bespreken ook wat we concreet kunnen doen om
aandacht te blijven vragen voor de acceptatie

ren het Regenboogzebrapad
schoon te laten maken. Een
publieksactie waarbij de gemeente laat zien dat ze iedereen accepteert en de kans wil
geven om te zijn wie je wilt
zijn. (zie het artikel verderop in
deze nieuwsbrief)
Vanuit Spanje wens ik iedereen
aangename feestdagen en hoop
ik voor ons allen een gezond,
gezellig, gelukkig en contactrijk
2022!
Rina
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Paarse vrijdag
Door Rolf Veenstra
Op Paarse Vrijdag organiseren
jongeren zelf op school allerlei
activiteiten en vragen door het
dragen van paarse kleding aandacht voor de acceptatie van
LHBTI+ jongeren. Dit jaar
heeft wethouder Gert Engelkens
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van de gemeente Oldambt samen met een aantal jongeren
het regenboogzebrapad schoongemaakt. De wethouder hield
een korte toespraak waarin hij
heeft toegelicht wat de bedoeling is van Paarse Vrijdag en de
betekenis van het regenboogzebrapad. Daarna beet hij het

spits af met de schoonmaakactie, gevolgd door de aanwezige
jongeren, die hiervoor vrij hadden gekregen van de school. Beleidsmedewerker Angela Schulingkamp trakteerde iedereen
op chocomelk en paarse muffins.
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Een bijzondere ervaring
Door Marjet Bos
Omstreeks 11 uur in de ochtend van 21 oktober arriveerden programmamaakster
Bregittha Nuyten samen met
een cameraman en geluidsman bij ons thuis in de polder.

Oud en uit de kast
Zij kwamen naar het hoge
noorden om opnames
te maken voor het programma ‘Oud en uit de
kast’ van Kruispunt.
Hun interesse was gewekt door een interview in de Libelle en
publiciteit over ons
programma ‘Aal goud?
… elk en ain zichzulf?!’

Interview
Die ochtend werden Ineke en
ik thuis geïnterviewd. Dat had
enige voeten in aarde. Niet
alleen wij werden geregisseerd maar ook hond Joep
kreeg de nodige aanwijzingen.
Het was een mooi vraaggesprek, waarvan maar weinig
in de uitzending terecht
kwam. Ook werden er opnames buiten gemaakt. Dat luk-

“ook hond Joep kreeg de
nodige aanwijzingen”

te na drie keer de jas aan, Joep
aanlijnen en naar buiten de
polder inlopen (zie foto).
Nieuw Vredenhoven
Middags was de opnameploeg
in zorgcentrum Nieuw Vredenhoven in Scheemda om
daar opnamen te maken van
de presentatie van het liedjesen verhalenprogramma door
Klaas Spekken,
Vincent Grit en
mijzelf. Het was
een mooie middag. De zaal zat
vol en we hadden
een mooi contact
met de mensen.

Wandeling in de polder

“ontroerende
verhalen van senioren”

Mooi programma
Het is welzeker een mooi
programma geworden,
waarin ontroerende verhalen worden opgetekend van
senioren, die pas op latere
leeftijd openlijk homoseksueel durven te zijn. Zowel
voor Wim als Ies was dat pas
na meer dan 40 jaar huwelijk. Beetje jammer is het dat
er niet veel van die hele dag
opnames maken terecht is
gekomen in het programma
dat 21 november werd uitge-
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Een prachtig cadeau
over Aal goud? ...elk en
ain zichzulf?!

Promofilm
zonden. Ondanks dat is het
zeer de moeite waard om terug Heel blij zijn we met het 3 minutenfilmpje dat Bregittha van alle
te kijken!
beelden die er die dag waren geDat kan via deze link.
schoten voor ons maakte.
Al met al was het een ervaring
die we niet hadden willen mis- Een prachtig cadeau waarin wordt
verteld en getoond, waar het in
sen.
ons programma ‘Aal goud?... elk
Marjet
en ain zichzulf?!’ over gaat.
Klik hier voor het fimpje.
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Excuses Transgenderwet
Door Mark Voetel

was de minister aan de beurt.

Op 27 november 2021 heeft de
Staat publiekelijk haar excuses
gemaakt voor de oude Wet Wijziging Geregistreerd Geslacht
Nederland is het eerste land
ter wereld dat publieke excuses
maakt voor een dergelijke wet.

Ik had daar een dubbel gevoel
over. De minister leek aangedaan en sommigen in de zaal

“rode loper”
Als lid van de initiatiefgroep die
de onderhandelingen met de
regering heeft gevoerd was ik
met mijn partner uitgenodigd
voor de ceremonie. We
zijn in de vroege ochtend
naar Den Haag gereden.
We waren mooi op tijd in
de Ridderzaal. Daar was
voor ons de rode loper
uitgerold. De Staat is wel
een beetje laat, maar ze
stellen wel deze unieke
locatie ter beschikking en
dat is toch ook wel wat -)
De ceremonie
De ceremonie was mooi
en de sfeer passend in deze historische ambiance. De voorzitter van Transgender Netwerk
Nederland hield een kort
praatje, waarna hij een voor een
de sprekers het woord gaf. Het
eerst Willemijn van Kempen, de
initiatiefneemster van de hele
procedure. Haar indrukwekkende betoog is hier terug te lezen.
Na Willemijn werd een gedicht
voorgedragen, muziek gedraaid
en was er een optreden van een
blokfluitvirtuoos. Dan nog twee
redes van getroffenen en toen
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“dubbel gevoel”
waren wat geëmotioneerd, maar
de woorden die ze namens het
hele kabinet koos kwamen mij
wat gemaakt en overdreven
over. Helaas ging ze ook niet in
op wat de sprekers voor haar
hadden gezegd.

totstandkoming van deze wet
in 1985 was deze al in strijd met
de Verklaring van de Rechten
van de Mens. En daarnaast: als
we het zelf niet hadden aangekaart waren er vast geen excuses en geen tegemoetkoming
gekomen. Maar goed, het is in
ieder geval iets!

Tegemoetkoming
Er is een financiële tegemoetkomingsregeling in het leven geroepen voor gedupeerden van
de wet die gold tussen 1985 en
2014.
Als je denkt dat je
recht hebt op deze
tegemoetkoming kun
je die aanvragen via
de website

www.dus-1.nl
De Ridderzaal

Zelf aangekaart
Wat mij ook wel stoorde is dat
er veel nadruk werd gelegd op
het feit dat Nederland het eerste
land ter wereld is die publiekelijk excuses maakt. Beter laat
dan nooit, zou je kunnen zeggen, maar landen als de UK en
Spanje hadden hun wetten al
respectievelijk in 2004 en 2007
aangepast, Nederland heeft
hiermee gewacht tot 2014, ondanks de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens in 2008. Zelfs bij de

De toekenning is
maximaal 5000,- en
de kosten die je
maakt om bijvoorbeeld je geboorteakte
“tegemoetkoming op te
vrais
gen.
belastingvrij”

Wat belangrijk is, is dat de uitkering belastingvrij is, dus niet
bij je inkomen wordt opgeteld.
De tegemoetkoming heeft dan
ook geen invloed op bijvoorbeeld toeslagen, bijstand e.d.

Mark
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Kopij voor de volgende Regenboog Oldambt Nieuwsbrief?
Mail deze dan vóór 15 februari naar regenboogoldambt@gmail.com
of naar reneelusink@gmail.com

Fotoimpressie van Noe Noe’s Lounge
De nieuwjaarsreceptie zou voor het eerst plaatsvinden in NOE NOE’s LOUNGE,
Langestraat 70 in Winschoten. (te herkennen aan de regenboogvlag!) Nu kan dat
helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Hopelijk kan er op een later tijdstip wel iets worden georganiseerd.
Daarom hier toch vast een impressie van de locatie!

