
Ook in de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd op regenboogge-

bied in de gemeente Oldambt. Niet alleen waren er de thema-avonden  

en het Regenboogcafé in NoeNoe’s Lounge, maar ook voor en in de co-

ming-out week waren we heel actief. Vooral bij het versieren van de win-

kelstraten van Winschoten hebben zich veel vrijwilligers gemeld. Super! 

In deze RON verslagen en foto’s van alle activiteiten en aankondigingen 

van komende activiteiten. Ik wens iedereen alvast heel fijne feestdagen 

en voor nu veel leesplezier! 
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Veranderingen 

Door Mark Voetel 

Organisatorisch is er bin-

nen Regenboog Oldambt 

veel veranderd. Mart en ik 

zijn sinds het voorjaar 

betrokken en hebben de 

taken overgenomen van 

Adriaan en Billie die in 

mei naar Spanje zijn ver-

trokken. Rina heeft in die 

periode haar voornemen 

kenbaar gemaakt om haar 

taken over te dragen en 

heeft dat onlangs gedaan.  

Helaas heeft Pieter per 1 

november zijn taak als 

webmaster neergelegd.  

Hij heeft geruime tijd on-

ze website tot volle tevre-

denheid onderhouden.  

Namens het nieuwe be-

stuur bedank ik Billie,  

Adriaan, Rina en Pieter 

hartelijk voor hun enor-

me inzet voor Regen-

boog Oldambt! 

Gelukkig hebben we een 

nieuwe penningmeester 

gevonden. Ze heet Marja 

en stelt zich verderop in 

de Nieuwsbrief voor. 

Daarmee zijn de belang-

rijkste functies binnen 

het bestuur vervuld. 

Mart is voorzitter, Mark 

secretaris en Marja pen-

ningmeester.  

Voor het komende jaar 

hebben we ideeën en plan-

nen. Maar wat we erg be-

langrijk vinden is dat de 

mensen die actief zijn be-

trokken of willen worden 

bij Regenboog Oldambt 

ons informatie geven over 

wat zij willen en zouden 

kunnen voor de vereni-

ging. Daarom hebben we 

op 5 november een bijeen-

komst met alle vrijwillers. 

Wil je ook vrijwilliger en 

ben je nog niet uitgeno-

digd voor de bijeenkomst? 

Meld je dan snel aan via 

regenboogol-

dambt@gmail.com 

mailto:regenboogoldambt@gmail.com
mailto:regenboogoldambt@gmail.com
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  Chosen Family 

Door Renée Lusink 

Op 29 september waren Gerard Robben en zijn 
man Albert te gast op onze thema-avond over 
een ‘Chosen Family. (een gekozen familie, 
dus). Het was een bijzonder interessante avond.  

Gerard en Albert zijn begin 2019 een Regen-
boogfamilie begonnen in het Hogeland. Gerard 
houdt—ook als Roze 50+ ambassadeur—met 
regelmaat lezingen over het organiseren van je 
eigen regenboog familie. De kern van zijn ver-
haal is dat je je eigen leven moet kunnen vorm-
geven, hoe moeilijk dat ook kan zijn.  
Voor ons als LHBTI-ers is dit extra belangrijk, 
omdat wij vaak minder goed kunnen terugval-
len op bestaande structuren. Gerard vertelde dat 
gekozen families al honderden jaren bestaan. 
Zo werden mensen van kleur genoodzaakt een 
nieuwe familie te creëren als de oorspronkelijke 

familie uit elkaar viel doordat er leden tot slaaf 
werden gemaakt. Meer recent zijn LHBTI-ers 
in de VS al gekozen families begonnen in San 
Francisco en andere grote steden.  
 
Gerard en Albert vertelden hoe ze hun eigen 
regenboogfamilie waren begonnen en welke 
afspraken ze onderling hebben gemaakt. Het 

Je eigen leven vormgeven! 

Door Marja Grooters 
Een poosje terug kreeg ik vanuit het bestuur van Regenboog Ol-
dambt de vraag of ik wellicht wilde toetreden tot het bestuur. Ik 
heb een aantal vergaderingen meegedraaid en werd hartstikke en-
thousiast van de inzet van Mark en Mart (onze secretaris respectie-
velijk voorzitter). Ik heb daarom besloten om tot het bestuur toe te 
treden. Mijn focus komt te liggen op de financiën, vrouwenactivi-
teiten en PR. 

Mijn naam is Marja Grooters, ik ben 56 lentes jong en ik werk 
sinds 1996 in de wonderlijke wereld van het sociaal domein, de 
sociale dienst om precies te zijn. Ik ben woonachtig in Zwolle, 
maar ben met een grote regelmaat in Oldambt te vinden. 

Daarnaast ben ik door de jaren heen actief geweest binnen verschil-
lende clubs in de rol van bestuurslid (als penningmeester, secretaris 
en opperhoofd PR), vertrouwenspersoon, coördinator PR en com-
missievoorzitter. Ik hoop met mijn lidmaatschap van het bestuur 
van Regenboog Oldambt van toegevoegde waarde te kunnen zijn. 

ideale aantal mensen is afhankelijk van de ruimte 
die iedereen in huis heeft om mensen te ontvan-
gen. Een mooi aantal is een familie van ongeveer 
8 mensen. Als er dan iemand afzegt zijn er nog 
voldoende mensen over. De familie komt regel-
matig bij elkaar thuis. Ook worden er gezamenlijk 
dingen ondernomen. Voor het organiseren van een 
eigen gekozen familie is het wél handig dat je re-
delijk dichtbij elkaar woont. 

 

Eén 
van de belangrijkste afspraken is dat er een veilige 
sfeer is, dat mensen elkaar vertrouwen en respec-
teren. Gesprekken komen dan vanzelf op gang.  
Een gekozen familie kan veel voordelen bieden. 
Je maakt je eigen netwerk, waarop je kunt terug-
vallen in moeilijker tijden en je kunt er helemaal 
jezelf zijn omdat je onder ‘gelijkgestemden’ bent.  

 
 

Heb je de thema-avond gemist maar wil je toch 
graag weten hoe je zelf een regenboogfamilie kunt 
beginnen. Vraag advies aan een ervaringsdeskun-
dige! Gerard is graag bereid om je het een en an-
der te vertellen. Als je een mail stuurt naar  
regenboogoldambt@gmail.com, dan sturen wij 
deze door aan Gerard! 

Even voorstellen 

Veilige sfeer 

Je eigen regenboogfamilie? 
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Door Mark Voetel 
 
'Paarse Vrijdag' is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars 
hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgen-
der jongeren. Deze dag werd voor het eerst gehouden in 2010 en vindt in Ne-
derland ieder jaar plaats op de tweede vrijdag van december.  

Natuurlijk willen we in Oldambt niet aan Paarse Vrijdag voorbijgaan en om 
onze jongeren te steunen zou het prachtig zijn als we die dag, jong en oud, de 
kleur paars dragen.  

 Paarse Vrijdag Party 

Door Mark Voetel 
 
Thema-avond donderdag 24 November 
Op deze laatste thema-avond van 2022 willen 
we graag met de jongeren en ouderen praten 
over hun Coming Out. 

Hoe was dat vroeger en hoe gaat dat nu? Lopen 
jongeren tegen dezelfde problemen aan in hun 
omgeving? Voeren zij ook die innerlijke strijd 
van het “anders” zijn? Is de maatschappij meer 
tolerant of juist niet? 

En hoe was het ‘vroeger’? We zijn nieuwsgie-
rig naar elkaars verhalen! En kunnen we leren 
van elkaars ervaringen en inzichten? 

Het belooft een heel interessante avond te wor-
den! 

De avond begint om 19:30 uur bij NoeNoe’s 
Lounge, Langstraat 70 in Winschoten. De en-
tree is gratis en inclusief een kopje koffie of 
thee. 

 Coming Out, toen en nu 

Verder organiseren we een leuke Paarse Vrijdag Party in 
samenwerking met Sociaal Werk Oldambt. Uiteraard ho-
pen we dat al onze gasten dan in het paars gekleed ko-
men! 
Het feest is op vrijdagavond 9 december vanaf 20.00 uur 
in het gezellige Café Sjoes, Marktplein 1-B in Winscho-
ten.  
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Er waren weer veel leuke activiteiten in de afgelopen maanden. Zoals jullie inmiddels gewend zijn 
hierbij weer een foto-impressie. Met dank aan de fotografen: Rolf Veenstra, Aart de Goojer, Mart 
Hanenburg, Mark Voetel en Renée Lusink) 

  Afgelopen activiteiten 

Het hijsen van de regenboog-

vlag op het gemeentehuis 

Straten versieren in Winschoten 

De zondag voorafgaand aan de Coming-Out week werden de 
straten van Winschoten door een grote groep vrijwilligers ver-
sierd in regenboogkleuren. Natuurlijk waren we teleurgesteld dat 
een aantal heren het nodig vond om ons spandoek en onze vlag-
getjes een paar uur later te vernielen. We hebben ons humeur er 
niet door laten bederven. Het maakt alleen extra duidelijk dat het 
nog steeds erg belangrijk is voor Regenboog Oldambt om de be-
langen van de LHBTI gemeenschap te blijven behartigen.  
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In de regenboogweek draaide de Filmliga in samen-
werking met Regenboog Oldambt de film Kokon. 

De gelukkige prijs-

winnaars van de 2e  

Regenboog PubQuiz 

Zonovergoten Regenboogcafé 

Filmavond in de Klinker 

Een (alweer) goed bezocht en 

zonnig Regenboogcafë in 

NoeNoe’s Lounge 
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Door Mart hanenburg 
Op 14 oktober vond in de Jaarbeurs in Utrecht 
het afsluitende congres regenboogsteden 2022 
plaats. Ik was daar aanwezig namens Regen-
boog Oldambt. 

 
 
 

Er waren vele workshops te volgen en er was 
een spetterend programma waar de vele doelen 
besproken werden die al behaald zijn. 
 
Helaas zijn nog niet alle doelen gehaald. Daar-
om heeft minister Robbert Dijkgraaf de toezeg-
ging gedaan, dat het traject om meer steden re-
genboogsteden te kunnen noemen, de komende 4 
jaar een vervolg krijgt 
 
Tijdens het congres werd de nieuwe Regenboog-
gids voor gemeenten gepresenteerd met daarin 
voor ons een goede bekende! Je kunt de regen-
booggids nu online vinden: https://
www.movisie.nl/publicatie/regenbooggids-
gemeenten-vernieuwd 

Congres Regenboogsteden 2022 

 
Al met al een goed congres waar weer nieuwe 
contacten zijn gelegd voor de toekomst.  
Op naar de komende 4 jaar regenboogsteden! 
 
 

Spetterend programma 

Nieuwe regenbooggids 

Door Rolf Veenstra 
In het kader van de Regenboogweek Assen 2022 vond het door de stichting Asser Regenboog Alliantie (ARA) 
georganiseerde symposium 'De Veilige Kleedkamer' plaats in de Nieuwe Kolk in Assen. Als vrijwilliger/
vertegenwoordiger van Regenboog Oldambt inzake LHBTI+ in de sport in de gemeente Oldambt was ik daar 
natuurlijk aanwezig. 

 
Uitgangspunt voor dit symposium is het doorbreken van negatieve stereotypering en het realiseren van een 
bredere acceptatie van diversiteit naar seksuele voorkeur, genderidentiteit en genderexpressie om zo tot een 
veilige en inclusieve sportvereniging te komen.  

Tessa Visser, onderzoekster bij het Mulierinstituut deed een uiteenzetting op basis van wetenschappelijke on-
derzoeken hoe het op dit moment gesteld is met LHBTI+ in de sport in Nederland. 

 
Pepijn Keppel, columnist, freelancejournalist, schrijver van het boek 'De Laatste Man', exhockeyer vertelde 
over zijn negatieve ervaringen als topsporter in de hockeywereld waardoor hij uiteindelijk is afgehaakt. On-
danks dat zoiets een trieste zaak is bracht hij zijn verhaal met de nodige humor en op een manier die de toe-
hoorders op het puntje van hun stoel deden zitten. 

Na de pauze werd er een korte film vertoond met aansluitend een paneldiscussie. Een trainer in het panel liet 
zich ontvallen dat we rekening moeten houden met vrijwilligers hetgeen mij een publieke reactie ontlokte dat 
dit geen excuus of belemmering mag zijn in het streven naar een veilige en inclusieve sportvereniging. Na af-
loop was er nog een gezellige borrel. 

Meer info op:https://www.stichtingara.nl/stichting-ara/ en https://pepijnkeppel.nl/ 

 
 
 
 

Symposium ‘de veilige kleedkamer’ 

De nodige humor 

Een veilige en inclusieve sportvereniging 

https://www.movisie.nl/publicatie/regenbooggids-gemeenten-vernieuwd
https://www.movisie.nl/publicatie/regenbooggids-gemeenten-vernieuwd
https://www.movisie.nl/publicatie/regenbooggids-gemeenten-vernieuwd
https://www.stichtingara.nl/stichting-ara/
https://pepijnkeppel.nl/
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Regenboog Agenda 
November/december 2022 

6 november 15.00-17.00 uur 
Regenboogcafé Assen 
Antjes Taverne, Koelhorststraat 12 Assen  

13 november 14.00-18.00 uur 
Genderhome  
“Eeterie de Globe”, A-kerkhof zuidzijde 22 
Groningen 

20 november 14.00-17.00 uur 

Regenboogcafé Oldambt 

NoeNoe’s Lounge, Langestraat 70 Win-

schoten 

24 november 19.30 – 21.30 uur 
Thema-avond: 
Coming-Out toen en nu  
NoeNoe’s Lounge, Langestraat 70 Win-
schoten van . (De avond is exclusief voor 
Regenboog Oldambt) 

27 november 14.00 – 17.00 uur  
Mannenpraat bij een van de deelnemers, 
locatie wordt bekend gemaakt aan de deel-
nemers 

27 november 15:30-19:30 uur 

Regenboogcafé Het Hogeland  

Café The Jolly Cat Hoofdstraat W 5a 

9955AA Winsum (Kosten : 8,50 , hiervoor 

krijg je o.a. lekkere hapjes, soep en vegeta-

rische soep met stokbrood en kruidenbo-

ter, diverse salades. Aanmelden kan via 

regenboogcafehethogeland@gmail.com) 

4 december 15.00-17.00 uur 
Regenboogcafé Assen 
Antjes Taverne, Koelhorststraat 12 Assen  

9 december vanaf 20:00 uur  
Paarse Vrijdag Party bij Sjoes op de Markt 
in Winschoten vanaf 20.00 uur 

11 december 14.00-18.00 uur 
Genderhome  
“Eeterie de Globe”, A-kerkhof zuidzijde 22 
Groningen 

18 december 14.00-17.00 uur 

Regenboogcafé Oldambt 

NoeNoe’s Lounge, Langestraat 70 Win-

schoten 

 

Let op: de thema-avond van Regen-

boog Oldambt op de 4e donderdag 

van de maand gaat in december niet 

door! 

 

Wil je iets schrijven voor de volgen-

de nieuwsbrief? Of heb je een leuke 

foto? 

Mail dan voor 20 februari naar: 

regenboogoldambt@gmail.com 


