
Na een drukke zomer is het alweer tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief van 

Regenboog Oldambt. We kunnen terugkijken op mooie en drukbezochte 

activiteiten en alvast vooruitkijken naar nieuwe activiteiten! Natuurlijk 

vinden al deze activiteiten niet vanzelf plaats. Daarvoor zijn mensen no-

dig die het organiseren. Gelukkig kan de nieuwe kernploeg rekenen op 

een aantal vaste vrijwilligers die samen heel veel werk verzetten. Waar-

voor dank! Maar er mogen zich best meer mensen melden die af en toe 

of wat regelmatiger een klus willen doen voor Regenboog Oldambt! Het 

is per slot in ons aller belang dat we de LHBTI+ gemeenschap in Ol-

dambt levend en actief houden! Heb je tijd en zin om iets te doen? Meld 

je vooral bij Mart en/of Mark of stuur een mail naar  

regenboogoldambt@gmail.com 

Tot onze grote spijt heeft onze websitebeheerder Pieter Ratering aange-
geven dat hij het werk als webmaster van de website van Regenboog 
Oldambt wil neerleggen. We vinden dit ontzettend jammer want Pieter 
heeft er een prachtige website van gemaakt en hield deze ook altijd actu-
eel. We willen hem vanaf deze plaats dan ook alvast heel hartelijk be-
danken voor al zijn werk!  
Maar: we zijn ook dringend op zoek naar iemand die deze taken van 
hem kan en wil gaan overnemen! Pieter heeft aangegeven dat hij in ie-
der geval nog tot 1 november aanblijft en wil de nieuwe webmaster best 
wel wat wegwijs maken. Als je het een beetje in de vingers hebt kost het 
je ongeveer 2  uurtjes in de week om het bij te houden. Geïnteresseerd? 
Mail naar regenboogoldambt@gmail.com 
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  Regenboogkoor Toontje Anders 

Door Marjet Bos 

 
Ja… we zijn eruit! De naam van ons Regen-
boogkoor is geworden  ‘ToontjeAnders’. 
Lijkt het je leuk om erbij te komen? Dan is 
dit het moment.  

Wij zijn onder leiding van dirigent Marion 
Kroeze nog zoekende naar een vorm die ons 
past. In elk geval willen we in een ontspan-
nen sfeer leren samen te zingen en kan ie-
dereen eigen wensen inbrengen. Dankzij 
een bijdrage van Regenboog Oldambt  kun-
nen we iedere 2e en 4e dinsdagavond van 
de maand repeteren in De Boschpoort in 
Winschoten.   

Iedere 2e en 4e dinsdagavond 

repeteren! 

Op zondag 11 september organiseren 
we van 14.30 - 17.30 uur weer een Roze 
Salon. In verband met de verbouwing van 
het Bruine Café zal de Roze Salon de rest 
van dit jaar plaatsvinden in: 

 

De Grote Zaal 

Clubhuis voor Doven 
Munnekeholm 4 
9711 JA  Groningen 

 

De Grote Zaal bevindt zich op de eerste 
verdieping van het Clubhuis voor Doven 
en is te bereiken via de tuin van het Club-
huis. De ingang zit naast de herenkleding-
zaak. Eenmaal in de tuin kun je via de 
open deur naar binnen lopen. Op de bega-
ne grond zijn zowel een trap als een lift 
waarmee je op de eerste verdieping kunt 
komen.  

Data voor de rest van 2022 

Tot eind 2022 zal de Roze Salon op de volgende 
zondagen plaatsvinden: 

13 november 

11 december 

(de bijeenkomst op 9 oktober komt te ver-
vallen) 

 

Hopelijk tot dan!  

Hartelijke groet, 

Tabitha Hofmeijer 

(werkgroep LHBT+ ouderen, COC Groningen & 
Drenthe) 

Open repetitie 
Dinsdag 14 september is er een open repeti-
tie. Je bent van harte welkom om dan mee te 
doen en te kijken of het je leuk lijkt om lid 
van ToontjeAnders te worden. Voor meer in-
formatie en om je aan te melden, stuur even 
een mailtje naar Ineke Konijn inekeko-
nijn@gmail.com 
 

Roze salon 
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Door Mark Voetel 
Van 11 tot en met 14 oktober vindt weer de Coming Out week plaats. Net als vorige jaren wil Re-
genboog Oldambt weer het een en ander organiseren voor deze week. Dit jaar zijn we in overleg 
met Angela Schuilinga van de gemeente Oldambt en Janou Dekker van CCW ( de ondernemers-
vereniging in Winschoten) over het programma. Concreet valt er nu te melden dat ook dit jaar 
de wethouder op dinsdagmorgen 11 oktober de Regenboogvlag zal hijsen. Ook is er op dinsdag-
avond 11 oktober weer een filmavond in de Klinker. Dit jaar is gekozen voor de film Kokon (zie 
hieronder). 

 Coming Out Week 

Nora heeft haar eigen visie op de wereld, 
en als ze Romy ontmoet, voelt ze zich ein-
delijk niet meer onzichtbaar.  

Nora, een 14-jarige stille waarneemster 
heeft zich altijd onzichtbaar gevoeld. Op 
feestjes, op school, bij het zwembad en op 
visites. De Berlijnse tiener besteedt norma-
liter haar tijd met haar grote zus, die veel 
uitbundiger is en een andere denkwijze dan 
Nora heeft. Haar grote zus geeft alleen 
maar om haar uiterlijk, het versieren van 
jongens en sociale media. Maar Nora heeft 
haar eigen visie op de wereld, en als ze 
Romy ontmoet, voelt ze zich eindelijk niet 
meer onzichtbaar. De lucht lijkt blauwer en 
Nora’s lichaam veranderd. Ze voelt zich 
een rups die klaar is voor haar metamorfo-
se: ze kruipt eindelijk uit haar cocon om 
een prachtige vlinder te worden.  

'Een levendig, gevoelig portret' (VPRO Ci-
nema 
'Geeft op een frisse, eigenzinnige manier 
invulling aan de coming-out.' (NRC) 
'Een rauw maar lief verhaal over zelfont-
dekking in de puberteit' (de Filmkrant).  

Deze film is geprogrammeerd in samen-

werking met belangenbehartigingsorgani-

satie Regenboog Oldambt.  

Datum: 11 oktober 2022 

Tijd: 20:00 uur—21:35 uur 

Meer informatie en kaarten bestellen: 

https://www.indeklinker.nl/

theater/3460//Kokon_ 

 Kokon 

https://www.indeklinker.nl/theater/3460/Kokon_
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Er was in de afgelopen maanden best veel te doen op LHBTI+ gebied: het regenboogcafé op 17 juni 
in NouNou’s Lounge, maar ook een speciale PubQuiz en een info-avond over digitale communicatie. 
Verder was Regenboog Oldambt aanwezig op de Pride Groningen (met een gedeelde kraam!) en was 
er natuurlijk het geweldige zomerfeest *met boottocht vooraf voor de liefhebbers!). Op de volgende 
pagina’s een impressie van al deze geslaagde activiteiten. Met dank aan de fotografen: Rolf Veenstra, 
Aart de Goojer, Peter Gotlieb, Mart Hanenburg, Mark Voetel en Renée Lusink) 

  Afgelopen activiteiten 

Geslaagde Regenboog PubQuiz 

Door Aart de Goojer 
De pubquiz van Regenboog Oldambt in Nou Nou Lounge was erg geslaagd. Het was vooral een  gezel-
lige avond waarop we veel gelachen hebben, ook om de quizvragen, gemaakt door gastvrouw Janou 
Dekker, en met goede gesprekken. Echt een typische Regenboog Oldambt-avond dus. De mensen die 
er niet bij waren hebben een leuke avond gemist… maar: er komt zeker een herkansing!  

Regenboogcafé NoeNoe’s Lounge 

Op 17 juli alweer een zonovergoten Regenboogcafé. Met (wederom) heerlijks hapjes! 
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De gedeelde  kraam van Regenboog Oldambt (met dank 
aan COC Groningen) op de Grote Markt en de drukte in de  
Zwanestraat tijdens Pride Groningen. 

Boottocht voorafgaand  

aan het zomerfeest 

Pride Groningen 



Last but not least deze impressie van ons grote zomerfeest. Met bijna 50 aanmeldingen, voor ie-
dereen een eigen naambutton (al moest je daar wel wat moeite voor doen…), ideaal weer, een 
mooie locatie, een lekker buffet met ijsje na en vooral een heel gezellige sfeer!  
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Geimproviseerd optreden 

door toevallige  

voorbijgangster 

 Het zomerfeest! 

Geimproviseerd optreden van  

ToontjeAnders 

Mooie locatie en goede sfeer! 
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 En: niet onbelangrijk: 

Lekker eten! 
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korte impressie van een prachtige dag 

Door Marjet Bos 

Wat was het een mooie dag in Westerwolde! 

Met meer dan 50 vrouwen vierden we zon-

dag 21 augustus ons 10-jarig bestaan en her-

dachten de vorig jaar overleden oprichtster 

van Damespad Nederland, Rita Zwaan.  

Uit verschillende delen van het land waren 

de vrouwen naar de Gasterij Natuurlijk 

Smeerling in Westerwolde gekomen. Na de 

koffie met gebak werden er in 4 groepen 4 

qua afstand verschillende wandelingen ge-

maakt (3, 8 liep op 11 uit, 12 en 15 km). De 

vrouwen van de korte wandeling woonden 

een deel van het tuinconcert van Klaas Spek-

ken in Vlagtwedde bij. Na afloop aten we met 

bijna 40 vrouwen in de Gasterij.  

De avond ervoor organiseerden Ineke en 

Marjet voor vrouwen die kampeerden of in 

een B&B verbleven een etentje bij hen in de 

tuin in de Oostwolderpolder.  

Wij kijken terug op een heel gezellig en ge-

slaagd samenzijn.  

Ontmoetingen met oude en nieuwe beken-

den, prachtig wandelweer en heel veel vro-

lijkheid en gezelligheid!  

Damespad Groningen 

Precies zoals Rita het Damespad bedoeld 

heeft! 

Het smaakt naar meer en ook op verzoek van 

meerdere deelnemende vrouwen beraden wij 

ons op een vervolg volgend jaar.  

Het team van Damespad Groningen 

Ineke, Ellis, Erica, Wilma, Trudy, Hiske, Else 

en Marjet 

Contactpersoon: Marjet Bos  

bosvrouw@xs4all.nl 

mailto:bosvrouw@xs4all.nl


Door Marjet Bos 
Voor het eerst in de geschiedenis van Groningen wordt er een concert georganiseerd speciaal 
voor LHBTI- ouderen. Daarnaast is iedereen die deze ouderen een warm hart toedraagt van 
harte welkom, hopen we ook jongeren te interesseren en met de programmering een brug te 
slaan tussen jong en oud.  
 

Het is een concert in 2 gedeelten. Het eerste gedeelte van de avond staat vooral in het teken 
van nostalgie en jeugdsentiment. Dan zingen Astrid Nijgh en Klaas Spekken, onder begeleiding 
van pianist Tony Hoyting en gitarist Joost van der Beek, de sterren van de hemel. Astrid Nijgh 
met haar bekendste liederen, zoals ‘Ik doe wat ik doe’. Klaas Spekken met een selectie uit het 
liedjes- en verhalenprogramma ‘Aal goud?... elk en ain zichzulf?!’ en liederen uit een ver LHB-
TI-verleden (van o.a. Robert Long). 
Het tweede gedeelte van de avond wordt verzorgd door Inge van Calkar en haar band. 
 

Verder is er een foto-expositie van LHBTI-ouderen uit de regio, gefotografeerd door Jaap de 
Jonge en een informatiemarkt, waar LHBTI-organisaties en andere relevante organisaties in 
de provincie Groningen zich presenteren. 
 

De kaartverkoop start 1 september via de website van Klaas Spekken www.klaasspekken.nl en 
www.ikbenaanwezig.nl  
 

Als je dit niet wilt missen, koop dan snel een kaartje want anders loop je de kans dat het uitver-
kocht is. 
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Regenboogconcert Iedereen zichzelf! 

http://www.klaasspekken.nl
http://www.ikbenaanwezig.nl


 

 

11 september 14.30 - 17.30 uur Roze Salon 

Clubhuis voor Doven, Munnekeholm 4 

9711 JA  Groningen 

 

18 september 14.00-17.00 Regenboogcafé 

NoeNoe’s Lounge, Langestraat 70 Winschoten 

24 september 14:00 uur. Mannenpraat 

(adres na aanmelding) 

25 september Regenboogcafé Het Hogeland 

café The Jolly Cat in Winsum  

29 september 19.30-21.30 Themavond Cho-

sen Family met Gerard Robben. NoeNoe’s 

Lounge, Langestraat 70 Winschoten 

11 oktober Opening Coming Out week Ge-

meentehuis Oldambt Winschoten 

11 oktober 20:30-Filmhuis de Klinker film 

Kokon (meer info op pagina 3) 

16 oktober 14.00-17.00 Regenboogcafé 

NoeNoe’s Lounge, Langestraat 70 Winschoten 

27 oktober 19.30-21.30 Themavond 

NoeNoe’s Lounge, Langestraat 70 Winschoten 

30 oktober Regenboogcafé Het Hogeland ca-

fé The Jolly Cat in Winsum  

Regenboog Agenda 
september/oktober 2022 

Workshop Chosen Family 

“Mannenpraat” 
Heren van de mannenpraatgroep, 

Zaterdag 24 september a.s. 14.00 uur zijn jullie van harte wel-

kom  bij mij thuis. (het adres krijg je na aanmelding op regenboogoldambt@gmail.com.) Ik heb geen 

thema, maar misschien kunnen we praten over onze zomervakantie(s), verhuizing(en), mooie bele-

venissen en minder mooie. Ik hoop op een plezante middag,Hartelijk gegroet, Jakob  

Deadline voor de vol-

gende  RON:  

20 oktober 2022! 

Deze workshop is natuurlijk ook heel interessant voor mensen die jonger zijn dan 50! 
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