
We kunnen weer! 

Nu de versoepelingen in rap tempo worden doorgevoerd zijn we als 

Regenboog Oldambt ook weer stevig aan de slag gegaan. Er staan 

dus weer allerlei activiteiten op stapel! Na een geslaagde Valentijns-

bijeenkomst in NoeNoe’s lounge (zie een fotoverslagje verderop in 

deze  nieuwsbrief)  hebben we ook een aantal volgende bijeenkom-

sten op deze locatie gepland. Ook het regenboogkoor, de mannen-

groep en de ontmoetingen in de Boschpoort gaan weer van start. 

Een overzicht van alle activiteiten van Regenboog Oldambt vind je 

in de agenda.  

Door Rina Lakwijk 

De verschillen zijn 
groot wat het weer be-
treft. Terwijl ik in de 
zon geniet en het hier 
in Spanje 21 graden is, 
woedt in Nederland de 
storm en de regen. Het 
voelt hier als de zomer 
thuis. Dat maakt het 
heel aangenaam om 
hier in de winter te ver-
blijven.  
In de zomermaanden 
met temperaturen te-
gen de 40 graden zou 
ik hier, ondanks het 
aanwezige zwembad, 
niet willen zijn. 

Nieuwe beleidsnota 
De moderne communi-
catie mogelijkheden 
zorgen ervoor dat ik 
van alles op de hoogte 
blijf. Dankzij zoom heb 
ik met Rolf (Veenstra, 
red.) overleg met de 
gemeente. Na ruim een 
jaar intensief overleg 
met ons en het Jonge-
renwerk, ligt er nu een 
nieuwe beleidsnota. 
Het hele ambtelijke 
traject is op een haar 
na afgerond en op 28 
februari wordt in de 
raadsvergadering de 

nieuwe beleidsnota 
vastgesteld. Bij het 
vaststellen van de eer-
ste beleidsnota waren 
we met een aantal 
mensen op de publieke 
tribune aanwezig en 
hebben we na afloop 
iedereen op roze koe-
ken getrakteerd. Ook 
nu kun je erbij zijn als 
je van tevoren aan-
meldt bij de gemeente. 
Dit is de kortste weg 
van de democratie: van 
burger naar gemeente! 
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Verkiezingen 
Op 16 maart  kunnen we ook 
van ons democratisch recht 
gebruik maken door te gaan 
stemmen en zo op lokaal ni-
veau invloed te hebben. 

Valentijnsbijeenkomst 
Ik hoorde dat de Valentijns-

bijeenkomst bij NoeNoe een 
groot succes was. Daarop is in 
de activiteitengroep de discussie 
ontstaan waar we in het vervolg 
onze maandelijkse bijeenkom-
sten zullen houden.  

Overleg 
Na overleg met NoeNoe en de 
Harbourclub hebben we beslo-

ten onze maandelijkse bijeen-
komsten voortaan bij NoeNoe’s 
Lounge te houden. Grotere bij-
eenkomsten en feesten zullen 
nog wel bij de Harbourclub ge-
houden worden.  
Tot ziens met de hartelijke 
groeten! 
Rina  
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Valentijn bij NoeNoe’s lounge 

Het was reuze gezellig tijdens de Valentijnsbijeenkomst. Met een hoge opkomst en heerlijke hapjes. 

Reden genoeg om nog eens terug te komen!  

Hierbij een foto-impressie 



We kunnen weer door met ons REGENBOOGKOOR! We repeteren 1 keer in de 2 weken op een 

woensdagavond o.l.v. Klaas Spekken in De Boschpoort in Winschoten. Inloop 19.30 uur, wij zin-

gen van 19.45 - 21.45 uur.  

Het is gezellig en leerzaam. Ieder die erbij komt kan een aantal liedjes voorstellen om samen te 

zingen. Heb je zin om ook mee te doen, neem dan gerust contact op met Ineke Konijn: 

inekekonijn@gmail.com. Tel.: 06 19655491 
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“Mannenpraat” 

Regenboogkoor 
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Mannen, in het Oldambt en ver daar buiten, door corona en mijn overwintering zijn onze bijeen-

komsten een beetje in het slop geraakt. We maken een frisse – voorjaars - doorstart op zaterdag 

19 maart 14.00 uur in Westerlee. 

Mannenpraat is een ontmoetingsgroep waar je andere mannen leert kennen in 
ontspannen sfeer. Voor homo- en biseksuele mannen, waar in vertrouwen over al-
les kan worden gesproken. 
 
We komen bij elkaar in Stad en Ommeland. Eénmaal per maand, bij een van de leden thuis. Kan 
dit niet bij jou thuis, géén probleem, kom gerust. We hebben nu een kleine twintig leden in de 
mailinglijst, tijdens de bijeenkomsten zijn we vaak met 10/12 mannen. Als een groep te groot 
wordt splitsen we die in gezamenlijk overleg. 

In maart mag de groep eenmalig groter zijn, vandaar deze oproep… 

Meld je  nú aan voor 19 maart  adriaanprinse@gmail.com 

mailto:adriaanprinse@gmail.com


Door Rina Lakwijk 
 

In de nieuwe regenboog-
beleidsnota wil de gemeente 
naast de aandacht voor de 
LHBTI ouderen, in de komen-
de jaren meer aandacht geven 
aan de jongeren in de school 
situatie. Door de contacten die 
jongerenwerker Kimberley 
Bond heeft met scholen is het 
afgelopen jaar een informele 
groep jongeren ontstaan die 
een keer per maand samen 
komt. Elkaar op die manier 
steunen en ontmoeten.  
 
 
Nieuwe beleidsambtenaar 
De gemeente heeft een nieuwe 
beleidsambtenaar aangesteld 
die zich bezig gaat houden met 
de toegankelijkheid van alle 
jongeren voor de sport. Niet 
alleen het ontbreken van fi-
nanciële middelen kan een be-

lemmering zijn om niet te gaan 
sporten maar ook de sfeer van 
uitsluiting ten opzichte van de 
LHBTI sporter kan zorgen dat 
iemand zich niet geaccepteerd 
voelt. Rolf is heel betrokken bij 
dit onderwerp en is uitgeno-
digd om deel te nemen aan het 
overleg hierover. 

Uitvoeringsplan 
Het vervolg op de beleidsnota 
is dat we in overleg met de ge-
meente een uitvoeringsplan 
opzetten en een communicatie-
plan. We blijven dus op dat ge-
bied betrokken! 

Op 28 februari wordt in de 
raadsvergadering de nieuwe 
beleidsnota vastgesteld.  
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Regenboog beleidsnota 

“ook meer aandacht voor 

jongeren” 

Storm, regen, winter en corona het is bijna zo ver dat we dat alles achter ons kunnen laten….we begin-

nen opnieuw..! 

Verder met onze activiteiten, overigens hebben we al een hele mooie Valentijns-borrel gehad, het en-

thousiasme was groot mbt de ontvangt en de locatie van de borrel. We gaan het gewoon proberen, het 

Regenboog Oldambt café is vanaf nu in; 

NoeNoe’s Lounge  Langestraat 70 in Winschoten. 

De eerste data hebben we reeds vastgelegd; 20 maart en 17 april (1e Paasdag incl. Paasbrunch, zie op 

de laatste pagina van de nieuwsbrief) de aanvangstijd is een uurtje naar voren geschoven van drie uur 

naar > 14.00 tot 17.00 uur. 

“Bijeenkomst in de Boschpoort” Boschplein 2 Winschoten (14.00/16.00 uur) gaat ook weer van start 

op de laatste donderdag van de maand.  We willen proberen de middagen een klein thema mee te ge-

ven. 

Ik hoop iedereen gauw weer te zien en misschien ook wel veel nieuwe gezichten. 

Activiteiten Regenboog Oldambt 



Door Adriaan Prinse 

Het is inmiddels begin februari, 

net thuis van een stevige och-

tend wandeling met man en 

hond, dit bij een aangename 

Spaanse winter temperatuur 

van zo’n 20 graden. 

Hier in Mazarrón, de Costa Ca-

lida (warme kust) in de provin-

cie Murcia, Spanje. 

Wij zitten in de Country Club, 

een keurige Urbanisatie, dat is 

een woon/vakantie wijk, com-

pleet met slagboom en clubhuis 

er is een vereniging van eigena-

ren die er voor zorg draagt dat 

de beplanting en de straten in 

prima conditie zijn, veilig en 

schoon. 

Iets verder op, een véél grotere 

Urbanisatie, minder mooie stra-

ten en trottoirs, genaamd; Cam-

posol met sectors van A tot D. 

Minder georganiseerd maar 

toch met véél bewoners-

initiatieven, in die zin meer 

aantrekkelijk. Samen er iets van 

maken past ook wel een beetje 

bij mij. 

Wel veel ouderen hier in deze 

wintertijd, het doe me af en toe 

weleens denken aan de Knar-

renhof initiatieven die je door 

heel Nederland ziet ontstaan nu 

de zorg en verzorging van ons 

ouderen niet meer gezien 

word als een belangrijke over-

heidstaak. Veel ouderen hier 

hebben hun sociale omgeving 

achter zich gelaten, vaak uit 

Noord Europa met toch behoef-

te in hun eigen taal te socialise-

ren. Vandaar de vele Hollandse-

, Belgische-, Britse- etc, clubs, 

ook clubs voor LHBTI-ers, doch 

minder dik gezaaid aan de Cos-

tas. 

Een LHBTI Knarrenhof in het 

Oldambt, in zo’n mooie Ol-

dambtster boerderij of ander 

pand, lijkt me zo’n fijn idee, 

kom ik zéker snel terug naar 

Oost Groningen máár nu ik hier 

al enkele maanden ben, denk ik 

soms, waarom eigenlijk niet 

hier!? Altijd mooi weer, goed 

voor de gewrichten en ‘t dage-

lijks buiten zijn. Ben benieuwd 

of jij/jullie met mij eens van ge-

dachten willen wisselen over 

ouder worden en wonen. 

Hoop dat jullie je goed door de-

ze “lockdown winter” heen ge-

slagen hebben en geen corona 

of een van de varianten hebben 

opgelopen. 

Beetje naar elkaar omgeke-

ken!?? 

Mail mij met je Krasse Knar-

ren ideeën. 

Adriaan Prinse 

(adriaanprinse@gmail.com) 

Ga vaker naar onze website 

www.regenboogoldambt.nl of  

facebooksite. 

 

 

Knarrenhof, Sappemeer, 

Groningen, Nederland 

Camposol, Mazarrón, 

Murcia, Spanje {soort 

Knarrehof in wintertijd) 

 

Bad Nieuweschans, mooi 

pand voor LHBT wonen 

Nr. 26 

Krasse Knarrenhof 
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“Mail mij met je krasse 

knarren ideeën!” 

mailto:adriaanprinse@gmail.com
http://www.regenboogoldambt.nl


Regenboog Oldambt Agenda 

Kopij voor de volgende Regenboog Oldambt Nieuwsbrief? 

Mail deze dan vóór 15 april naar regenboogoldambt@gmail.com  

of naar reneelusink@gmail.com 

24-02 14:00 tot 16:00 uur 

Bijeenkomst in de Boschpoort  

Thema: wat is je favoriete film 

28-02 20:00 uur 

Raadvergadering regenboognota 

zie pagina 4 

19-03 14.00 uur  

Westerlee, adres na opgave. Zie pagina 3 

20-03 14:00 tot 17:00 uur 

Regenboogcafé in NoeNoe’s Lounge 

Langestraat  70 Winschoten 

31-03 14:00 tot 16:00 uur 

Bijeenkomst in de Boschpoort 

Thema: hoe zie jij de toekomst 

17-04 12:00 tot 14:00  

Paasbrunch bij NoeNoe’s Lounge 

Langestraat 70 Winschoten 

Kosten: 20.- 

Opgeven noodzakelijk! Zie hieronder. 

17-04 14:00 tot 17:00 uur 

Regenboogcafé bij NoeNoe’s Lounge 

Langestraat 70 Winschoten 

28-04 14:00 tot 16:00 uur 

Bijeenkomst in de Boschpoort 


