
In deze nieuwsbrief aandacht voor de activiteiten die Regenboog Oldambt 

de afgelopen maanden heeft georganiseerd én de activiteiten die er de ko-

mende maanden gepland zijn. Maak ook kennis met de nieuwe leden van 

de kerngroep en lees meer over landelijke acties en nieuws uit de regio! 

Door Rina Lakwijk 
In de afgelopen perio-
de hebben we gezocht 
naar mensen die de 
taken van Adriaan, 
Billy en mij wilden 
overnemen. Ik ben 
heel blij met de oplos-
sing die er nu 
(voorlopig) gevonden 
is : Mart gaat het voor-
zitterschap combine-
ren met het penning-
meesterschap totdat er 
een nieuwe penning-
meester gevonden is. 
Mark is de secretaris 
geworden en ik ben nu 
algemeen bestuurslid 
die zich voorlopig ook 
bezig houdt met beleid 
en contacten met de 
gemeente. 
De officiële zaken die 

hiermee samenhangen 
zoals het wijzigen van 
de namen bij de Ka-
mer van Koophandel 
en de bank zijn intus-
sen afgehandeld. Op 
de website moet ook 
het een en ander wor-
den aangepast maar 
daar wordt nog aan 
gewerkt. 
 
Continuïteit  
Door de samenwer-
king in de afgelopen 
periode heb ik er alle 
vertrouwen in dat de 
nieuwe samenstelling 
van de kerngroep er-
voor zorgt dat de con-
tinuïteit van Regen-
boogOldambt gewaar-
borgd is. Dat vind ik 
erg belangrijk, want de 

energie die erin gesto-
ken is om alle contacten 
op te bouwen en Regen-
boogOldambt een plek 
te geven in onze regio 
is voor alle LHBTI’ers 
heel waardevol. 
 
De ‘surprise’ die we 
Billy en Adriaan had-
den willen bezorgen als 
dank voor hun inzet 
vanaf het begin van het 
bestaan van eerst Roze 
50 plus en nu Regen-
boog Oldambt werd een 
‘surprise’ voor ons om-
dat ze veel eerder ver-
trokken naar Spanje dan 
verwacht. We hopen in 
september, als ze weer 
even terug zijn, een af-
scheidsborreltje met el-
kaar te drinken. 

Rolwisselingen 
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  Zichtbaarheid 

Een van de doelstellingen van RO-
ZE50PLUS / REGENBOOGOLDAMBT is 
dat we zichtbaar willen zijn. In de afgelopen 
maanden zijn we heel zichtbaar geweest. Hier-
onder verslag van onze activiteiten. 

Door Mart Hanenburg 

4 Mei 
Net als voorgaande jaren was Regenboog Ol-
dambt ook dit jaar uitgenodigd om deel te ne-
men aan de stille tocht en kranslegging van de 
4 mei dodenherdenking. Hieraan hebben we 
als Regenboog Oldambt uiteraard gehoor ge-
geven. We vinden het belangrijk 
onze maatschappelijke bijdrage te 
leveren en te herdenken dat in de 
oorlog ook meer dan 200.000 lhb-
tiq+ de oorlog niet hebben mogen 
overleven. 

Het bloemstuk  

verzorgd door Geert 

5 Mei 
Namens Regenboog Oldambt hebben wij 
met een erg leuke stand deelgenomen aan 
het bevrijdingsfestival in Winschoten. 

Grote groep vrijwilligers 
Er was een erg grote groep vrijwilligers 
aanwezig om de stand te bemensen en 
leuke gesprekken aan te gaan met bezoe-
kers van onze stand. Bij de stand werden 
bezoekers uitgenodigd om op te schrij-
ven wat vrijheid voor hun betekent en op 
te hangen aan de vrijheids-droogmolen. 
Daar is massaal gebruik van gemaakt! 
Hier wordt later nog een collage van ge-
maakt en gepubliceerd. 

Regenboogvlaggetjes 
Er zijn leuke gesprekken gevoerd met 
ouders/verzorgers en jongeren waarbij de 
kinderen een regenboogvlaggetje kregen 
en de ouders/verzorgers het toch wel fijn 
vonden als we de jongeren ook uitlegden 
waar het vlaggetje voor staat. Het was 
een erg geslaagde dag en zeker voor her-
haling vatbaar! 
 

‘De vrijheidsmolen’ 

Nieuw Vredenhoven 
Op 19 mei waren we te gast in Nieuwe Vreden-
hoven in het kader van de dag tegen homofobie. 
Harm Tuin had gezorgd voor een versierde zaal 
met regenboogkleuren vlaggetjes en regen-
booggebakjes. Rina en ik hebben leuke ge-
sprekken gehad met bewoners en begeleiding. 
Ze doen erg hun best een LHBTI vriendelijke 
organisatie te zijn en zijn op weg om de Roze 
Loper te krijgen. 
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  Kranslegging door Mart en Geert  



Pagina 4 Nieuwsbrief 

 

Dag van het  

Park 

Door Mart Hanenburg 
 
Op 29 mei 2022 werd in het 
Stadspark in Winschoten de Dag 
van het Park georganiseerd. Tij-
dens deze dag kregen verenigin-
gen en organisaties de gelegen-
heid om zichzelf te promoten in 
de regio. 

Helaas was het niet zulk mooi 
weer. Daardoor was de opkomst 
lager dan we hadden gehoopt. Maar 
ondanks dat, hebben wij als Regenboog 
Oldambt toch weer kunnen bijdragen 
aan de zichtbaarheid van de lhbtiq+ 
community in de regio. Er was een leu-
ke groep vrijwilligers aanwezig om de 
stand te bemensen en ook hier hebben 
wij weer veel regenboogvlaggetjes uit-
gedeeld en leuke gesprekken gevoerd.  

Foto hierboven gemaakt door fotograaf  Frans Stegeman 
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Op 15 mei én 19 juni was er weer een Regenboogcafé in NoeNoe’s Lounge in Winschoten. 

Beide bijeenkomsten werden weer goed bezocht! Hieronder een paar foto’s. 

Regenboogcafé bij NoeNoe’s Lounge 



Door Ineke Konijn 
Het Regenboogkoor van Regenboog Oldambt heeft een nieuwe dirigent gevonden in de persoon 
van Marion Kroeze. In mei hebben wij met haar kennisgemaakt. Zij stelt zich hieronder aan ieder-

een voor. Vanaf september zingen we ie-
dere 2e en 4e dinsdag van de maand in de 
Boschpoort in Winschoten. Voor de echte 
enthousiastelingen zingen wij in augustus 
bij een van ons thuis. Er is nog plek voor 
een nieuwe koorleden. Mensen met een 
lage stem, tenoren en bassen zijn extra 
welkom! Meer informatie of opgeven kan 
bij mij: tel. 06 - 19655491 of per 
email: inekekonijn@gmail.com 
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Onze nieuwe dirigent stelt zich voor 

 Ons Regenboogkoor gaat door! 

Mijn naam is Marion Kroeze, ik ben 52 
jaar oud, getrouwd met Lilian en we 
zijn een samengesteld gezin met in to-
taal 2 dochters van 31 en 21 jaar oud. Ik 
ben geboren in Groningen, maar woon 
nu (sinds kort) in Blauwestad. 

In het dagelijks leven ben ik teamleider 
Vakbekwaamheid bij Brandweer Gro-
ningen. Daar geef ik leiding aan een 
team van 25 mensen die er samen voor 
zorgen dat alle brandweermensen in de 
provincie Groningen de juiste opleiding 
en training krijgen. Ik woon nu in mijn 
eerdere werkgebied, want hiervoor was 
ik brandweercommandant in Oldambt. 

Naast het werk is mijn allergrootste 
hobby muziek maken. Ik zing al sinds 
mijn 8e jaar in koren. Op dit moment 
ben ik lid van Choral Voices, een koor 
uit Groningen dat voornamelijk Engelse 
kathedrale muziek zingt. We gaan dan 
ook gemiddeld elke anderhalf jaar naar 
Engeland om te zingen in een van de 
vele prachtige kathedralen die Engeland 
rijk is. Dit jaar (in september) gaan we 
naar St. Alban’s en volgend jaar gaan 
we voor de tweede keer zingen in St. 
Paul’s Cathedral in Londen. 

Ik heb ook ruim 15 jaar gezongen in het Ge-
mengd Dames-
koor uit Gronin-
gen, waarvan ik 
ook drie jaar di-
rigent ben ge-
weest. Daar ben 
ik bij toeval in-
gerold, maar heb 
daardoor wel 
ontdekt hoe leuk 
het is om diri-
gent te mogen 
zijn van een 
koor! Het grote 
internationale 
homokorenfesti-
val Various Voi-
ces in München 
(2018) was wat 
dat betreft echt 
een hoogtepunt. 

Natuurlijk kan ik 
nog veel meer 
over mezelf vertellen, maar ik hoop hiermee 
een eerste indruk te hebben gegeven. Het lijkt 
me ontzettend leuk om het Regenboogkoor te 
mogen ondersteunen als dirigent.  

mailto:inekekonijn@gmail.com


Het is zover: de Pride in Gro-
ningen komt eraan. De derde 
week van augustus is de stad in 
regenboogkleuren gehuld en er 
zijn verschillende activiteiten, 
van lezingen tot exposities, 
events, feesten en een parade. 
Ook is er een uitbundige 
StreetPride in de Zwanestraat. 

De laatste Roze Zaterdag in 
Groningen trok in 2011 50.000 
bezoekers naar de stad. In 2014 
sloot de bekende gaybar en 
dancing de Golden Arm. In de 
jaren daarna ging het snel 
bergafwaarts met de lhbtq-
horeca in de stad, veel goede 
initiatieven ten spijt. Maar nu 
staat Pride Groningen voor de 
deur. 

Stichting Pride Groningen zet 
zich als non-profitorganisatie 
in om diversiteit zichtbaar te 
maken en een breder publiek 
kennis te laten maken met lhb-
tiq-gerelateerde onderwerpen. 
Het bestuur legt verbindingen 
tussen bedrijven en organisa-
ties die meewerken aan de 
Pride in Groningen. 

Manifestaties op straat 

In een persbericht meldt de or-
ganisatie: “Pride Groningen 
houdt het nuchter. Een boten-
parade is een brug te ver. Ma-
nifestaties op straat, daar zijn 
we sterk in. Het kloppend hart 
wordt de StreetPride, een 
straatfeest in de mooiste win-
kelstraat van Groningen met 
optredens van diverse lhbtiq-
artiesten. Verder verandert The 
Student Hotel in het Pride Ho-
tel. Vanaf hier start zaterdag de 
Pride Parade. Het Forum heeft 

lhbtiq-cinema op het dak. Er is 
een Dragbrunch en -bingo. Er 
is theater en dans met een re-
genboogtintje. En door de hele 
stad zijn verschillende feesten 
en exposities te vinden.” 

Programma 

Pride Groningen vindt plaats 
op 19 en 20 augustus. Street-
Pride Groningen is op zaterdag 
20 augustus vanaf 17:00 uur in 
de Zwanestraat.  

 

Het volledige programma vind 
je op www.pridegroningen.nl 

 
 

Samen naar de Pride?  
 
Regenboog Oldambt wil graag 
met een clubje naar Pride Gro-
ningen. Wil je mee?  
Stuur dan een mail naar regen-
boogoldambt@gmail.com. 
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Pride Groningen 
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Ik ben Mart Hanenburg en inmiddels alweer een klein 
jaar betrokken bij Regenboog Oldambt. Ik ben 48 jaar 
en woonachtig in Winschoten. Naast Regenboog Ol-
dambt ben ik ook actief binnen het COC en geef voor 
het COC o.a. voorlichtingen op scholen om ook daar de 
acceptatie te vergroten en bij te dragen aan een veilig 
leef- en leerklimaat op scholen voor lhbtiq+ leerlingen. 

Sinds enkele weken zijn de functies van Adriaan, billy 
en Rina overgenomen door de nieuwe kerngroep 
(bestuur) waarbij ik de functie van voorzitter en tijde-
lijk penningmeester op mij genomen heb (voor de func-
tie van penningmeester is nog een vacature dus) 

Ik zet mij graag in voor Regenboog Oldambt en de ac-
ceptatie en zichtbaarheid van de lhbtiq+ community in 
het algemeen. Ik hoop dan ook op een fijne samenwer-
king om samen de community in Oldambt verder uit te 
breiden en zo tot leuke bijeenkomsten en zichtbaarheid, 
veiligheid en acceptatie van de lhbtiq+ community te 
komen. Daarnaast wil ik de samenwerking zoeken met 
andere regio's om ook samen op te trekken en  gezellige 
bijeenkomsten van de community te organiseren.  
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Even voorstellen:  

Mart 

Ik ben Mark Voetel. Ik ben een ongeveer een jaar 
geleden voor het eerst binnengelopen bij een Regen-
boogcafé en nu sinds een paar weken actief gewor-
den in de kerngroep van Regenboog Oldambt. Offi-
cieel in de functie van secretaris. Ik ben van origine 
een echte Brabander, maar ik woon inmiddels al bij-
na 20 jaar in het noorden van het land. Eerst in 
Drenthe en sinds anderhalf jaar in de gemeente Ol-
dambt.  

Ik vind het belangrijk dat er in deze gemeente een 
regenboog-club is die de belangen van mensen uit de 
LHBTIQ+ gemeenschap behartigt en waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uit kunnen 
wisselen en elkaar ondersteunen. En dat moet na-
tuurlijk wel georganiseerd en geregeld worden, dus 
daar zet ik me graag voor in! 

Even voorstellen:  

Mark 



Op 17 mei - de Internationale 
Dag tegen Homofobie en 
Transfobie (IDAHOT) - is Ro-
ze50+ onder het motto “Kan jij 
later oud(t) en proud zijn?” een 
landelijke vrijwilligerswer-
vingscampagne gestart.  
Deze vrijwilligers - Roze50+ 
ambassadeurs - gaan zich in-
zetten voor de versterking van 
de positie van lesbische, homo-
seksuele, biseksuele, transgen-
der en intersekse (lhbti) oude-
ren, door onder meer het orga-
niseren van ontmoetingsmoge-
lijkheden en overleg met zorg- 
en welzijnsorganisaties over de 
onzichtbaarheid van zorgafhankelijke lhbti ouderen. 
 
Ook in de provincie Groningen hebben wij meer mensen nodig, die mee willen werken aan de 
verbetering van het welzijn van lhbti-ouderen. 
Voor meer informatie mail naar info@roze50plus.nl 
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Oud(t) en Proud 

Door Rina Lakwijk 
 
Vanaf het begin van Roze 50 plus/ Regenboog Oldambt zijn we betrokken bij de invulling en de 
uitvoering van het LHBTI-beleid van de gemeente.  
 
Namens RegenboogOldambt neemt Rolf nu deel aan het overleg over het sportbeleid in de ge-
meente waarbij zijn inbreng is hoe de LHBTI -vriendelijkheid in de sport bevorderd kan worden. 
 
Mart, Mark en ik denken o.a. mee over de invulling van de ComingOUT-dag op 11 oktober. 
Naast het traditionele vlag hijsen en de ceremonie erom heen denken we na over het thema en 
het programma na afloop in het gemeentehuis. 
 
Na succesvolle bijeenkomsten met zorgaanbieders in pre corona jaren, is het plan nu schoollei-
ders uit te nodigen. In samenwerking met de voorlichters van het COC, het jongerenwerk en jon-
geren zelf willen we een programma samenstellen om schoolleiders op die dag in het gemeente-
huis te informeren over de mogelijkheden om een veiliger schoolklimaat te creëren voor alle 
leerlingen maar met name voor de LHBTI -leerling.  
 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en de plannen voor de hele week rond de 
ComingOUT dag op dinsdag 11 oktober. 

Beleid Regenboog Oldambt 

mailto:info@roze50plus.nl


 

 

Reminder!  

Damespad Groningen organiseert op zondag 21 augustus 
een damespadwandeling voor lesbische vrouwen.  
De wandeling wordt gehouden in het mooie Westerwolde. 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.  

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”.  Aanmel-
ding en informatie bij Marjet Bos. Email: bosvrouw@xs4all.nl  

Wandeling Damespad 

27 augustus Zomerfeest! 
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Na 2 jaar Corona willen we dit jaar groot uitpakken met een geweldig zomerfeest op een zeer 
aantrekkelijke (en centrale) locatie in de gemeente Oldambt. 
Daarom hebben we op 27 augustus speciaal voor Regenboog Oldambt de locatie Heerlijke 
Streken in Blauwe Stad gereserveerd vanaf 16.00 uur tot ongeveer 20.30-21.00 uur. 

Heerlijke Streken zal voor ons een uitgebreid buffet verzorgen met in ieder geval: vlees– en 
visgerechten,  vegetarische én vegan gerechten, frietjes, aardappeltjes, salades, soep, stokbrood 
en smeersels. Als dessert wordt er ambachtelijk schepijs geserveerd. 
 
De kosten hiervoor zijn normaal gesproken €25,- per persoon. MAAR: Regenboog Oldambt 
doet een bijdrage van  € 5, - per persoon. Je betaalt dus maar €20,- (en natuurlijk je eigen 
drankjes). 

Wij hopen dat we jullie allemaal mogen begroeten! Je moet je wél van tevoren even opgeven! 
Doe dit voor 15 augustus bij Mart Hanenburg met een mailtje naar martinhanen-
burg@hotmail.com .   
 
Om zeker te zijn van het aantal deelnemers vragen we jullie bij inschrijving direct 20,- over te 
maken op onze rekening  NL 03 RABO 0324002505 t.n.v. Regenboog Oldambt o.v.v.   zo-
merfeest en je naam. 
 
Nieuwsgierig naar de locatie? Kijk op Welkom bij Heerlijke Streken. - Heerlijke Streken. 
 

mailto:bosvrouw@xs4all.nl
mailto:martinhanenburg@hotmail.com
mailto:martinhanenburg@hotmail.com
https://www.heerlijkestreken.nl/


Regenboog Agenda 
juni/juli/augustus 2022 

Ook iets schrijven voor de Nieuwsbrief? 

We zijn altijd blij met nieuwe kopij! Mail deze vóór 15 augustus naar regen-

boogoldambt@gmail.com en wij doen ons best om het te plaatsen. Als het lukt 

stuur dan ook een foto of leuke illustratie mee! 

 

30 juni Regenboog thema-avond Pubquiz 
19:30 –21:30 uur. NoeNoe’s Lounge, Lange-
straat 70 in Winschoten 
 

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

28 juli Regenboog thema-avond 
19:30 –21:30 uur. NoeNoe’s Lounge, Lange-
straat 70 in Winschoten 
 

19 augustus Pride Groningen. Programma 
op www.pridegroningen.nl 
 

20 augustus StreetPride Groningen 
17:00 uur, Zwanestraat, Groningen 
 

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

21 augustus Wandeling damespad Gro-
ningen. (Zie info op pagina 10) 
10:30 uur. Smeerling 15, 9591 TX Onstwed-
de.  
 

27 augustus Regenboog Zomerfeest 
16:30 - 20:30 uur. Heerlijke streken, Reders-
plein 8, Blauwestad 
(opgeven vóór 15 augustus, zie info op pagi-
na 10) 

Vanaf 30 juni willen we iedere maand (m.u.v. augustus) op de 4e donderdag een thema-avond 
organiseren in NoeNoe’s Lounge. De bedoeling van deze avonden is om elkaar op een laag-
drempelige manier te ontmoeten en aan de hand van een thema met elkaar in gesprek te komen. 
NoeNoe’s Lounge is deze avonden speciaal voor ons open! Voor 30 juni hebben we een pub-
quiz bedacht (mét leuke prijzen!) en we zijn voor een volgende keer een avond over digitale 
communicatie aan het voorbereiden. Als je andere leuke thema’s weet, laat het ons vooral we-
ten!  Mail naar regenboogoldambt@gmail.com 

Themabijeenkomsten in NoeNoe’s Lounge 

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

