
Een heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar gewenst. Namens het be-

stuur wil ik  iedereen graag uitnodigen voor onze Nieuwjaarsbijeen-

komst op 15 januari bij NoeNoe’s. Met aansluitend een stamppotbuffet. 

Details op pagina 2 van deze Nieuwsbrief! 
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Terugblik  
Door Mark Voetel 
Dit is de eerste nieuws-
brief van 2023. Het is een 
mooi moment om eerst 
even terug te kijken op het 
afgelopen jaar. Want naast 
onze reguliere activiteiten, 
zoals het Regenboog café, 
en Mannenpraat hebben 
we nog veel meer gedaan. 

Activiteiten 
De kranslegging op 4 mei, 
informatiestands op het 
Bevrijdingsfestival en de 
Dag van het Park in Win-
schoten en een gedeelde 
stand tijdens Pride Gro-
ningen (met het COC). 
Een hoogtepunt was toch 
wel het zomerfeest op een 
mooie locatie in Blauwe-
stad, geweldig weer, een 
goed buffet en een grote 
opkomst. Het feest werd 
extra aantrekkelijk door 
de rondvaart over het Ol-
dambtmeer die Rolf had 

verzorgd .  

Net achter de rug: de 
Regenboogweek rond 
ComingOut dag, waarbij 
is samengewerkt met de 
gemeente, de CCW 
(winkeliers) en Sociaal 
werk Oldambt 
(jongeren). Voor vol-
gend jaar liggen al plan-
nen om de samenwer-
king te intensiveren en 
er een groot evenement 
van te maken. 

De thema-avonden op de 
laatste donderdag van de 
maand werden niet goed 
bezocht. Daarom hebben 
we besloten deze te laten 
vervallen. 

Veranderingen 
Een grote verandering is 
dat het Regenboogcafé 
van de HarbourClub is 
verhuisd naar NoeNoe’s 
Lounge, waar we het erg 
naar ons zin hebben. 

Organisatorisch is er ook 
veel veranderd. Mart en ik 
hebben taken overgeno-
men van Adriaan en Billie 
die in mei naar Spanje zijn 
vertrokken. Ook Rina 
heeft haar taken overge-
dragen en Pieter heeft on-
langs afscheid genomen 
als webmaster. 

Met Marja als onze nieu-
we penningmeester zijn de 
belangrijkste functies in 
het bestuur weer ingevuld. 

Wij zijn klaar voor het 
nieuwe Regenboogjaar!  
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  Het nieuwe Regenboogjaar 
Door Mark Voetel 
Voor 2023 hebben we ook weer nieuwe plan-
nen en we hopen dat Regenboog Oldambt net 
als de afgelopen jaren kan rekenen op steun met 
deze activiteiten. Wil je meer betrokken worden 
bij de organisatie neem dan contact op met mij 
via regenboogoldambt@gmal.com. 

Regenboogcafé 
Natuurlijk organiseren we iedere maand op de 
derde zondag weer het Regenboogcafé bij 
NoeNoe’s lounge.  

Speciale thema’s 
Voor de komende Regenboogcafé’s hebben we 
een speciale thema’s bedacht: Op 15 januari 
onze Nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 14.00 uur.  
In dit geval met aansluitend (vanaf ongeveer 
17.00 uur) Stamppotbuffet! En op 19 februari 
wordt het Regenboogcafé in carnaval sfeer ge-
doopt. (Een uitgebreidere omschrijving van de-
ze activiteiten vindt je hieronder) 

Op 19 maart is er een ‘gewone’ bijeenkomst 
van het Regenboogcafé en op 9 april (Let Op: 
In april is het regenboogcafé op de tweede 
zondag!), de traditionele paasbrunch bij 
NoeNoe’s Lounge. (meer info hierover in de 

Op 15 januari is er aansluitend aan de Nieuw-
jaarsbijeenkomst van Regenboog Oldambt een 
Stamppotbuffet vanaf ongeveer 17.00 uur. Met 
soep vooraf, hutspot en boerenkoolstamp, 
rookworst, gehaktballen en spek. Je krijgt een 
kopje koffie na. Er is ook een vegetarische va-
riant. Het buffet kost € 16,50.  Wil je mee-
eten? Geef je dan zo spoedig mogelijk op, ui-
terlijk voor 6 januari op regenboogol-
dambt@gmail.com. Geef hierbij aan of je wel 
of niet vegetarisch eet. 

volgende nieuwsbrief) 

Evenementen 
We zullen ook dit jaar te zien zijn op evenementen 
om Regenboog Oldambt te promoten. Het jaarlijkse 
zomerfeest wordt verschoven naar eind juni, zodat 
er wat meer tijd tussen het zomerfeest en de regen-
boogweek in oktober ligt. 

Regenboogbeleid 
Natuurlijk zijn we ook met serieuzere dingen bezig. 
We hebben regelmatig contact met de gemeente 
over de uitvoering van de beleidsnota en met Soci-
aal Werk Oldambt om het regenboogbeleid vorm te 
geven. Daarnaast leggen we contacten met gelijkge-
stemde verenigingen in de het noorden en zullen 
waar nodig elkaar steunen en samenwerken. 

Nieuwe activiteiten 
In plaats van de vervallen thema-avonden willen we 
vanaf april op de laatste vrijdag van de maand een 
café-avond organiseren van 17:00 tot 20:00 uur. 
Over de juiste invulling denken we nog na. Sugges-
ties welkom! 
Een vol programma dus. 

Rest mij nog iedereen hele fijne jaarwisseling en 
een goed 2023 te wensen. Tot ziens op de nieuw-
jaarsbijeenkomst met Stamppot na. 

Stamppotbuffet! 

Dit jaar valt het Regenboogcafé midden in het 
carnavalsweekend. Er bestaat in Oost-
Groningen een kleine maar actieve carnavals-
cultuur. Wij willen deze traditie in ere houden. 
Daarom is het thema van het Regenboogcafé 
op 19 februari: Carnaval!  
Er zijn deze middag twee mooie prijzen te ver-
dienen: 
Voor het meest originele kostuum én voor de 
persoon die in de streektaal de beste humoristi-
sche voordracht laat horen. 

We hebben Prins Markus dun 1e bereid gevon-
den om af te reizen naar Winschoten en de prij-
zen uit te reiken. 

Carnaval! 

mailto:regenboogoldambt@gmal.com
mailto:regenboogoldambt@gmail.com
mailto:regenboogoldambt@gmail.com
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Door Mart Hanenburg 

In samenwerking met Sociaal Welzijn Oldambt 
is er op paarse vrijdag een leuke avond georga-
niseerd in het voor de  LHBT1Q jongeren veili-
ge jongerencentrum “Het Spoor”. 
Voorzien van een hapje en drankje hebben de 
jongeren de ruimte mooi versierd, geholpen met 
de catering en er samen een gezellige avond van 
gemaakt . Er was met een bingo waarbij vele 
leuke prijsjes te winnen waren. 
 
 

   Paarse Vrijdag Party 

  Dirigent gezocht! 

Door Ineke Konijn 
Ons REGENBOOGKOOR ‘ToontjeAnders’ zoekt een dirigent/pianist!  
Bij ons staat plezier in het zingen bovenaan. Het repertoire bestaat uit liedjes, die we allemaal 
min of meer kennen en lekker in het gehoor liggen. Geen hoge doelstellingen, wel één keer in de 
twee weken vrolijkheid door met elkaar te zingen.Wie wil ons daarbij ondersteunen? Voor infor-
matie neem contact op met Ineke Konijn: 06 1965549 of inekekonijn@gmail.com  
‘ToontjeAnders’ is ook blij met nieuwe enthousiaste meezingers. Lijkt het je wel wat? Neem dan 
gerust contact op met Ineke. 

mailto:inekekonijn@gmail.com
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Zoals jullie inmiddels gewend zijn hierbij weer een fotoreportage van de afgelopen activiteiten.  In 
dit geval de Regenboogcafé’s van november en december. Weer goed bezocht en als altijd gezellig! 
Ook binnen! 

  Fotoreportage 

Goede  

gesprekken... 

Regenboogcafé is binnen ook gezellig 
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Heerlijke hapjes 

En… Peter in kerstsfeer! (zonder 

rode neus) 
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Door Marjet Bos 
Weten jullie dat er een landelijke organisatie bestaat van Roze 50+ ambassadeurs, vrijwilligers, die al 
meer dan 10 jaar aandacht voor zorgafhankelijke LHBTi+ ouderen vraagt? Ook dat zij overal in het 
land vrijwilligers zoeken die zich willen inzetten voor de belangen van LHBTI+ ouderen? Ook in de 
provincie Groningen!  
Informatie: info@roze50plus.nl of bij Marjet Bos roze50plusoldambt@xs4all.nl 

Vrijwilligers gezocht! 

mailto:info@roze50plus.nl
mailto:roze50plusoldambt@xs4all.nl
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Regenboog Agenda 
Januari t/m april 2023 

 
8 januari 2023 van 15:00 tot 17:00 uur 
Regenboogcafé Assen, Antje’s taverne 
Kloekhorststraat 12, Assen 
 
15 januari 2023 van 14:00 tot 17:00 uur 
nieuwjaarsbijeenkomst Regenboogcafé 
NoeNoe’s Lounge, Langestraat 70 Win-
schoten. Aansluitend is er een stamppot-
buffet. De kosten bedragen € 16,50 per per-
soon. Opgeven kan voor 6 januari 2022 via 
regenboogoldambt@gmail.com. 
 
28 januari 2023 van 14:00 tot 17:00 uur 
Mannenpraat. 
 
5 februari 2023 van 15:00 tot 17:00 uur 
Regenboogcafé Assen, Antje’s taverne 
Kloekhorststraat 12, Assen 
 
19 februari 2023 van 14:00 tot 17:00 
uur. Regenboogcafé NoeNoe’s Lounge, 
Langestraat 70 Winschoten. Thema van de-
ze bijeenkomst is carnaval. Trek je mooiste 
carnavalskleding aan. Voor de mooiste cre-
atie loven we een prijs uit. 
 
25 februari 2023 van 14:00 tot 17:00 uur 
Mannenpraat. 
 
 
5 maart 2023 van 15:00 tot 17:00 uur 
Regenboogcafé Assen, Antje’s taverne 
Kloekhorststraat 12, Assen 
 
19 maart 2023  14:00 tot 17:00 uur. Re-
genboogcafé NoeNoe’s Lounge, Langestraat 
70 Winschoten.  

 
25 maart 2023 van 14:00 tot 17:00 uur 
Mannenpraat. 
 
9 april 2023 van 14:00 tot 17:00 uur. 
Regenboogcafé NoeNoe’s Lounge, Lange-
straat 70 Winschoten. Het Regenboogcafé 
vindt deze maand een week eerder plaats 
in verband met Pasen en de traditionele 
Paasbrunch! 
 
2 april 2023 van 15:00 tot 17:00 uur 
Regenboogcafé Assen, Antje’s taverne 
Kloekhorststraat 12, Assen 
 
Vanaf 28 april 2023 organiseren we 
iedere laatste vrijdag van de maand een 
caféavond bij NoeNoe’s van 17:00 tot 
21:00 uur. Over de precieze invulling den-
ken we nog na. Verdere informatie volgt. 
 

Helaas heeft de organisatie van Regen-
boogcafé het Hoge land ons laten weten 
dat zij niet meer in The Jolly Cat terecht 
kunnen voor hun maandelijkse bijeen-
komst. Ze zijn nog druk op zoek naar een 
nieuwe locatie! Als we meer weten laten 
we dat in de volgende nieuwsbrief weten! 

Wil je iets schrijven voor de vol-

gende nieuwsbrief? Of heb je een 

leuke foto? 

Mail dan voor 20 februari naar: 

regenboogoldambt@gmail.com 

Regenboogcafé het Hoge land 

mailto:regenboogoldambt@gmail.com

