
In deze voorjaarseditie van de Regenboog Oldambt Nieuwsbrief een nieu-

we rubriek waarin we iedere keer een vrijwilliger voorstellen, een verslag 

van de paasbrunch, aankondigingen van leuke activiteiten en nog veel 

meer. Veel leesplezier! 

Door Rina Lakwijk 
 

Op 19 april heeft de 
kerngroep met een 
aantal betrokken vrij-
willigers een overleg 
gehad over de toe-
komst van de organi-
satie van REGEN-
BOOG OLDAMBT. 
De huidige kerngroep 
wil haar taken over-
dragen en wil dat in 
goed overleg met 
nieuwkomers doen.  
 
Warme overdracht 
Uitgangspunt is dat 
nieuwe mensen goed 
worden ingewerkt. We 
willen zorgen voor een 
‘warme overdracht’. 
Dat houdt in dat in de 
komende maanden de 

taken opnieuw ver-
deeld worden en de 
nieuwe kerngroep-
leden door ons bege-
leid worden om het 
stokje over te nemen. 
 
Voor de taak van pen-
ningmeester zoeken 
we nog iemand om de 
bescheiden financiële 
administratie over te 
nemen. De gemeente 
wil nl. graag weten 
waar we de subsidie 
aan uitgegeven heb-
ben. Bijhouden van 
inkomsten en uitgaven 
is je belangrijkste taak. 
Meld je aan en wij ma-
ken je graag wegwijs. 

Kennismaking 
In de komende Nieuws-
brieven zullen we jullie 
laten kennismaken met 
de mensen in de vrijwil-
ligersgroep en de men-
sen die onze taken gaan 
overnemen.  
 
Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd in 
het penningmeester-
schap? Of heb je niets 
met cijfers maar wil je 
wel wat anders doen 
voor Regenboog Ol-
dambt?  
Meld je aan bij Rina 
Lakwijk.  
rinalakwijk@ziggo.nl 
Tel.: 0641791910 
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Pasen bij NoeNoe’s lounge 

Het was een zonovergoten Paasweekend! Op het terras van NoeNoe’s Lounge werd 
dan ook enorm genoten van het prachtige weer en de ongedwongen sfeer. Voor de 
liefhebbers was er voorafgaand aan het café een speciale regenboog– paasbrunch. 
Ook daar is volop van genoten. We hadden bezoek van onze collega’s van Regenboog-
café Het Hogeland. Zij hebben het volgende verslag gemaakt:  
 

Op paaszondag 17 april hebben Corrie en Evelien van het Regenboogcafé Het Hogeland 
een bezoek gebracht aan Regenboogcafé Oldambt. Wij waren benieuwd hoe de maan-

delijkse café-middag er bij jullie aan toe gaat, immers we kunnen vast wel wat van jul-
lie opsteken.  Bovendien is het wellicht een idee om eens een feest/wandeling of an-
dere leuke dingen een keer tezamen te organiseren. 

Een hartelijk welkom kregen wij al bij binnenkomst in Noenoe's lounge, wat ziet het 
er daar gezellig uit, zowel binnen als buiten. En leuke bediening!! Ook kregen wij een 
warm welkom van jullie Regenbogers. 

Onder het genot van een  heerlijke paasbrunch was het gezellig praten met jullie in 
een ontspannen sfeer. 

Wij willen jullie graag hartelijk bedanken voor jullie gastvrijheid en gezelligheid! 

Inmiddels zijn een aantal mensen van jullie afgelopen zondag bij ons Regenboogcafé 
in Winsum geweest, wat wij als heel waardevol en gezellig hebben ervaren. Wij ko-
men zeker nog weer  bij jullie langs. 

Tot ziens, Evelien en Corrie. 
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Door Rina Lakwijk 
 

Dodenherdenking 4 mei 
Ook dit jaar nodigen wij jullie uit om aanwe-
zig te zijn bij de dodenherdenking op 4 mei. 
Bij de officiële herdenking op het Zuiderveen 
in Winschoten mag een beperkt aantal organi-
saties een krans leggen. Regenboog Oldambt 
hoort daar ook bij. Vanwege de vervolging in 
de tweede wereldoorlog en de huidige situatie 
in de wereld is het belangrijk dat er aandacht 
blijft voor de bedreigde situatie van de LHB-
TI’ers. 
Dit jaar wordt het boeket gemaakt door ie-
mand uit onze eigen gelederen: Geert.  
Hij gaat dat samen met Mart hangen op de 
door Adriaan gemaakte roze standaard. Daar-
mee zetten we de traditie voort om een oudere 
samen met een jongere de krans te laten leg-
gen. 
Het hele programma is als volgt: 18.15 uur: 
Marktpleinkerk open, inloop met koffie. 
18.30 - 19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst 
met muziek en gedichten aansluitend naar het 
Joods monument op de Venne. 
19.00 uur: toespraken en kranslegging bij het 
Joods monument. 
19.20 uur: Stille Tocht naar het monument aan 
het Zuiderveen met een performance bij de 
voormalige Joodse synagoge. 

19.57 uur: scouts verzorgen de vlagceremo-
nie. Aansluitend Taptoe. 
20.00 uur: Twee minuten stilte waarna mu-
ziekvereniging De Harmonie het volkslied 
speelt. 
Aansluitend hierop kranslegging door loco-
burgemeester Erich Wünker samen met Mar-
tin Menger van het 4 mei comité. Kransleg-
ging door Duitse Burgemeesters. 
Toespraken en voorlezen van gedichten door 
leerlingen van obs De Beukenlaan.  
Kranslegging en defilé overige aanwezigen. 
Afsluiting plechtigheid met koraalmuziek. 
Terugtocht Stille Tocht naar Marktplein met 
gelegenheid tot napraten en kopje koffie. 

 
Bevrijdingsfestival 5 mei 
Stichting Bevrijdingsfestival organiseert het 
gratis familie Bevrijdingsfestival in het Main-
tebos in Winschoten. Wij zullen daar als Re-
genboog Oldambt met een informatiestand 
aanwezig zijn net als de veteranen en Amnes-
ty international.  
Het festival start om 13.00 uur, er is een ex-
positie, muziek , activiteiten voor kinderen, 
roodplein en optreden van bands van 14.30 
tot 22.30.Het programma wordt om 14.00 uur 
geopend door burgemeester Cora Yfke Sikke-
ma. 
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Even voorstellen  

Door Carla Vermeulen 

 
Als je voor het eerst naar het Regenboogcafé komt is de kans groot dat je 
wordt verwelkomd door gastvrouw Elizabeth (Betzie). Als vrijwilligster al 
een aantal jaren actief voor Regenboog Oldambt. Naast dit vrijwilligerswerk 
is Elizabeth ook kunstenares. Daarin blijft ze  altijd zoeken naar nieuwe we-
gen in haar werk.  
Als jong kunstenaar woont ze in Rotterdam. Ze begint na de academie met 
het maken van collages op papier van meters groot formaat. Daarin ligt haar hart en daarin kan ze 
zich, wonend in de stad, ook fysiek  volledig uitleven. Ze is opgegroeid in het onbegrensde nieuwe 
land van de Noord-Oost Polder. Dat heeft haar gevormd en die ruimte zie je terug in haar werk.  

Daar komt verandering in als ze verhuist van Rotterdam naar Westerwolde, met om haar heen 
weer meer ruimte. In dat landschap wordt het spel met kleuren steeds belangrijker. Haar werk 
wordt minder groot maar veel kleurrijker. En ze gaat werken op doek, een totaal andere techniek.  

4 en 5 mei Regenboog Oldambt 



Uit de Nieuwsbrief van ROZE50+ 
NL  
LATER 
Door ambassadeurs in de regio 
Noord is samen met COC Gro-
ningen Drenthe hard gewerkt 
aan het project Later van Se-
bastiaan Kes. Op donderdag 17 
maart vond in Emmen het suc-
cesvolle symposium ‘LATER’ 
plaats waar Drentse 
‘regenboogouderen’ centraal 
stonden. De kernvraag 
was:  "Hoe creëer je een veili-
ge omgeving waarin LHBTI-
senioren zichzelf kunnen zijn 
en op een respectvolle manier 
oud kunnen worden?"  Het 
symposium voor Drentse pro-
fessionals die met ouderen 
werken,  trok ruim 175 bezoe-
kers. Landelijk staan er inmid-
dels ook symposia op de agen-
da in onder meer Leiden, 

Amersfoort, Zwolle, Gronin-
gen, Enschede en Deventer. 
Overal wordt samengewerkt 
met lokale partners en spon-
sors. 
 
In Noord wordt samengewerkt 
met de gemeente Het Hogeland 
om de LHBTI-ontmoetingen te 
integreren c.q. een plek te ge-
ven in de nog niet zo lang gele-
den opgezette Thuiskamers. 
Dit zijn plekken waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten voor 
allerlei activiteiten en/of gezel-
ligheid, waar Roze 50+ ook 
zichtbaar aanwezig is. 
In de regio Oldambt en Em-
men wordt hard gewerkt aan 
zichtbaarheid en samenwer-
king met zorginstellingen en 
aan opleidingen om het be-
wustzijn verder te laten groeien 

en empowerment van LHBTI-
senioren te bewerkstelligen, 
zowel onder de bewoners als 
het personeel. Aal Goud wordt 
daar heel actief aangeboden en 
ingezet. 
 
De ambassadeurs in Noord 
hebben een document 
‘scholingsvoorwaarden' opge-
steld voor personeel van instel-
lingen die in aanmerking wil-
len komen voor het Roze Lo-
per traject. Dit document is op 
te vragen bij Manon Linscho-
ten en zal in de Roze Loper 
training in juli aan bod komen. 
Uitnodiging voor de training 
volgt nog. 
 
Meer ROZE50+NL nieuws le-
zen? 
https://www.roze50plus.nl/ 
 
 

Roze 50+NL regio-info 
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 Na jaren van schilderen maakt ze in een cursus 
kennis met werken met klei. Ze vindt 
’handvormen’ heerlijk om te doen en besluit daar 
verder mee te gaan. Een  nieuwe wereld  gaat 
open om te veroveren, die verder gaat dan het 
platte vlak  : ze geniet erg van het zoeken naar 
vorm, huid structuren en opnieuw kleur.  

Nu het eindelijk weer mogelijk is  om het atelier 
open te stellen voor bezoek, kun je mee komen 
genieten van haar werk. Je bent welkom tijdens 
het Pinksterweekend  4,5, en 6 juni van 12-18 
uur. bij ’Bell-Arte’ aan de Rhederweg 66, 9695 
CE Bellingwolde. 

https://www.roze50plus.nl/


Op 17 mei zal ook bij Nieuw Vredenhoven de regenboogvlag weer gehesen worden 

voor de internationale dag tegen homofobie, Naar  aanleiding van deze dag zouden wij 

regenboog oldambt en gasten graag uitnodigen voor een gezellige koffie ochtend met 

onze bewoners, vrijwilligers en de wijkgasten. Een gezellige ochtend om met elkaar in 

gesprek te gaan.  De ochtend is op donderdag 19 mei en begint om 10.00 uur in de re-

creatiezaal van Nieuw Vredenhoven. Opgave kan bij Harm Tuin activiteiten begelei-

ding. harmtuin@live.nl 

VOORAANKONDIGING WANDELING DAMESPAD GRONINGEN 

          Rita Zwaan 

Door Marjet Bos 

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Da-
mespad Groningen en ter nagedachtenis aan Rita 
Zwaan - de vorig jaar overleden initiatiefneemster 
van de Damespaden in Nederland - organiseert Da-
mespad Groningen op zondag 21 augustus na jaren 
weer een damespadwandeling voor lesbische vrou-
wen.  

Voor informatie over de Damespaden zie 
www.damespad.nl  

De wandeling wordt gehouden in het mooie Wester-
wolde. De lengte is naar keuze, 3, 7, 10 of 15 km. 
We verzamelen tussen 10.30 en 11.00 uur op het terras van Gasterij Natuurlijk Smeerling, 
Smeerling 15, 9591 TX Onstwedde.  

Rond 11.30 uur gaan we van start. 

Deelname aan de wandeling is gratis. Consumpties zijn op 
eigen kosten. Het is prettig als je jezelf even aanmeldt en 
daarbij aangeeft of je na afloop van de wandeling mee wilt 
“eten wat de pot schaft”.   

Meer informatie lees je in de volgende Nieuwsbrief.  

Aanmelding en informatie bij Marjet Bos  

bosvrouw@xs4all.nl  

Wandeling Damespad Groningen 

Koffieochtend Nieuw Vredenhoven 
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Regenboog Agenda 
mei/juni 2022 

Kopij voor de volgende Regenboog Oldambt Nieuwsbrief? 

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

of naar reneelusink@gmail.com 

4 mei Dodenherdenking.  
19.00 uur in de kerk op het Marktplein in 
Winschoten. Zie programma op pagina 4. 
 

5 mei Bevrijdingsfestival.  
13:00 uur in het Maintebos in Winschoten.  
 

15 mei Regenboogcafé Oldambt. 
14:00 -17:00 uur. NoeNoe’s Lounge, Lange-
straat 70 in Winschoten 
 

19 mei Koffieochtend Nieuw Vredenhoven. 
10:00 uur. Oude Rijksweg 82 in Scheemda   
(opgeven noodzakelijk, zie pagina 6) 
 

29 mei Regenboogcafé Het Hogeland  
15:30 -19:30 uur. The Jolly Cat, Hoofdstraat 
W 5A in Winsum 
Kosten 8,50 (incl . 1 consumptie, hapjes, stok-
brood en soep).  
Aanmelden via regenboogcafehethoge-
land@gmail.com 

 

29 mei Queer Pride Groningen 
13:00 uur, Grote Markt, Gronin-
gen 
 

4,5,6 juni Open dagen Bell-Árte 
12:00 –18:00 uur. Rhederweg 66 in Belling-
wolde 
 

19 juni Regenboogcafé Oldambt 
14:00 - 17:00 uur. NoeNoe’s Lounge, Lange-
straat 70 in Winschoten 
 

26 juni Regenboogcafé Het Hogeland  
15:30 -19:30 uur. The Jolly Cat, Hoofdstraat 
W 5A in Winsum 
Kosten 8,50 (incl . 1 consumptie, hapjes, 
stokbrood en soep).  
Aanmelden via regenboogcafehethoge-
land@gmail.com 

Let op!  

De bijeenkomst in de Boschpoort op de laatste donderdag van mei vervalt in verband met He-

melvaartsdag. Daarna volgt een zomerstop. De eerstvolgende bijeenkomst zal weer plaatsvin-

den op de laatste donderdag van september. 

Bijeenkomst in de Boschpoort 
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