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WELKOM bij deze editie van de Roze
50plus Oldambt Nieuwsbrief (RON).
Mocht je nieuws of andere
wetenswaardigheden hebben, dan
horen wij dat graag. Kopij voor de
nieuwsbrief kun je mailen naar
inekekonijn@gmail.com.
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LHBTI-zondagmiddagcafé
Het volgende zondagmiddagcafé voor
jong en oud is op 21 juni. Op gepaste
afstand kunnen we elkaar dan in elk geval ook weer eens in de ogen kijken!
“Aal goud?!” ontmoetingsmiddagen
Onze “Aal goud?!” bijeenkomst voor
LHBTI 50+ is tot nader orde uitgesteld.
Ook voor De Boschpoort geldt dat deze
voor publiek gesloten blijft.
Roze 50plus Oldambt
Voor meer informatie over onze activiteiten, bezoek ons pagina op Facebook,
raadpleeg onze Roze 50plus Oldambt
website of stuur een e-mail naar
roze50plusoldmabt@xs4all.nl▼

Bestuursleden: Adriaan Prinse, Bill Jenkins, Rina Lakwijk en Marjet Bos.
“Ons motto blijft: Regeren is vooruitzien!”

Dodenherdenking 2020
De afgelopen drie jaar hebben we deelgenomen aan
de officiële dodenherdenking in Winschoten. We waren aanwezig bij de herdenking bij het Joodse monument in het centrum en liepen daarna met een grote
groep medeburgers naar het oorlogsmonument op
het Zuiderveen.
Wat veel indruk op mij
maakte was het feit dat
er ook kransen werden
gelegd door burgemeesters uit plaatsen
net over de Duitse
grens. Op kleine schaal
gebeurde hier wat bij
de grote herdenking op
de Dam wel een onderwerp van discussie wat
geweest maar nog niet
gebeurde.
Namens Roze Plus
Oldambt hebben we
ook ieder jaar een krans mogen leggen ter nagedachtenis aan de vele mannen en vrouwen die vanwege
hun geaardheid zijn vermoord. Onze motivatie bij het
herdenkingscomité om apart genoemd te worden was
tweeledig. Het gaat om een “vergeten” groep slachtoffers van de tweede wereldoorlog en het feit dat er
nog steeds vervolging in veel landen plaats vindt
maakt dat we dat nooit moeten accepteren.

Oproep voor onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt hoe de overheid als werkgever omging met homoseksualiteit in de
periode 1945-1971. Wat voor beleid hadden gemeenten en ministeries? Weerden zij kandidaten vanwege
homoseksualiteit? Of werden er mensen ontslagen
vanwege die reden?
Heeft u ervaringen als sollicitant of ambtenaar (in
spe)? Heeft u op personeelszaken van de lokale of landelijke overheid gewerkt, en vanuit die functie herinneringen? Mail dan naar de onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut: homodiscriminatie-ambtenaren@verwey-jonker.nl of bel met Tara Jibodh: 0634738648 van het Verwey-Jonker Instituut. We zijn
benieuwd naar verhalen van mannen én vrouwen.
We zijn benieuwd naar positieve en negatieve
verhalen. Help de geschiedenis verder, hoort zegt het
voort! Zie voor meer informatie:
https://lnkd.in/gu2Bfdt▼

WhatsApp
groep?
Dit jaar was alles anders en daarom hebben we gereageerd op het initiatief om digitaal bloemen te leggen
op het Homomonument in Amsterdam met de tekst
die we ieder jaar ook op het lint lieten drukken:
“OPDAT IEDEREEN IN VRIJHEID ZICHZELF KAN ZIJN”.
Met een donatie voor bloemen zijn overal in het land
bij oorlogsmonumenten bloemen gelegd ter nagedachtenis. Ook al waren we er fysiek niet bij,
namens ons allemaal hebben we toch op afstand iets
bijgedragen.
– Rina Lakwijk▼

Wie vindt het leuk
om deel te nemen
aan een WhatsApp
groep om zo op een
gemakkelijke manier contact met elkaar te hebben? Wie lijkt het
leuk om deze groep te beheren? Laat het ons
even weten: roze50plusoldambt@xs4all.nl▼

Een tipje van de sluier

Gedachten van Anton
Toen ik vorig jaar zomer – misschien wel voor de 45e
keer – door Duitsland mijn weken-durende kampeertocht fietste bekroop mij af en toe de gedachte dat
het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat ik dat
kan doen, want: COPD (halve longfunctie), bijna 68
jaar... En in maart dit jaar, in de loop naar de volgende
zomer, dacht ik: “Ik zou het best nog kunnen, ik ga!”
Maar toen kwam Corona... een heel andere en onverwachte reden gooit roet in m'n eten.

Ahoy Ahoy niks Ahoy…voor ons, Leo en Wilbert van
de HarbourClub Winschoten, is het nog nooit zo stil
geweest aan de haven of er komt wel weer een schip
aandrijven. Gelukkig heeft de stilte ons aangesproken.
We willen verder, we moeten verder! De idiote anderhalve meter samenleving als uitgangspunt voor
nieuwe ideeën is een gedrocht en interessant tegelijk.

De maand juni zijn we met het terras en de Club weer
open voor iedereen. Tegelijkertijd gaat in de grote
zaal (achter) de hele boel om. Kunst, muziek, heerlijk
borrelen en eten zijn de vertrekpunten voor de herinrichting van deze theaterzaal.
‘Verwondering’ is het thema waarmee Luc Leenknecht
en Yvonne Struys, beeldend kunstenaars uit Old
Ambt, mee aan de gang gaan.

– Tot snel, lieve groet, Leo en Wilbert▼

Tot drie risicogroepen behorend (te oud, te benauwd
en te zwaar; ook dat is waar) blijf ik zo veel mogelijk
thuis, boodschappen komen via #coronahulp in huis.
Dagelijks een uitje naar het balkon, met nog net uitzicht op de Eems (de dijk is verhoogd) en heel af en
toe een fietstochtje in de buurt, waarbij mensen die
zich voor geen anderhalve meter aan de richtlijnen
wensen te houden me de stuipen op het lijf jagen – ik
gun die egoïstische hersenlozen een besmetting, met
goede afloop, dat dan weer wel.
Omdat ook mijn werkzaamheden als onbezoldigd beroepsdemonstrant
stilliggen kan ik veel tijd aan
andere zaken besteden, zoals het tot films bewerken
van mijn gedurende de fietsvakanties gemaakte foto's
en video-opnamen. Daarin heb ik wat achterstand opgelopen (mede omdat ik vaak voorrang gaf aan films
van acties van Groninger Bodem Beweging, Klimaatmars, Gaypride enz.; zie mijn YouTube-kanaal). Zo ben
ik nu bezig met mijn film “Fietsen naar de Zugspitze”,
een tocht die ik in 2015 maakte. Al knippend en plakkend blik ik terug, met stil verlangen naar betere tijden want na ruim 2 maanden mag die benauwende
Corona-deken die over ons heen ligt wel eens van ons
afgetrokken worden!
– Anton van der Salm, Delfzijl▼
P.S. Voor de dood ben ik om de dooie dood niet bang,
maar 't leven, dat jaagt me soms angsten aan.

Leuke LHBTI+ websites

Leuke sites op Facebook

COC Groningen & Drenthe werkt aan een omgeving
In een tijd waarin je maar beperkt naar buiten kunt,
ben je snel aangewezen op online-informatie en support. Juist dan kan het fijn zijn om met iemand te praten die jouw achtergrond begrijpt. Het vrijwilligerscollectief LHBTI+ Steun heeft een nieuwe website voor
en door mensen uit de LHBTI+ gemeenschap gelanceerd. Via de site vindt de LHBTI-gemeenschap steun
en een luisterend oor bij elkaar tijdens Covid-19.
Op www.lhbtisteun.nl/ kunnen mensen via de telefoon en chat laagdrempelig praten met vrijwilligers
die ook een LHBTI+ achtergrond hebben.
Contigo Contact
biedt al sinds 1999
een betrouwbare
en persoonlijke online ontmoetingsplek voor lesbische
en biseksuele vrouwen.
Surf naar www.contigocontact.nl om de maandelijkse
nieuwsbrief te lezen, contactadvertenties te bekijken
of om zelf een contactadvertentie aan te vragen.
Winq is Nederlands grootste lifestylemagazine voor
gay mannen, met het laatste en lekkerste nieuws op
het gebied van people,
travel, culture, fashion &
design.
Op Winq.nl /evenementen 2020 vind je alle belangrijke feesten die in 2020 worden georganiseerd.
Niet alleen voor mannen hoor.
zijaanzij.nl is waar veel informatie te vinden is voor
vrouwen die van vrouwen
houden. De informatie kun je per provincie opzoeken.
GaySite.nl alle activiteiten die in Nederland worden
georganiseerd worden hierop vermeld.▼

waar iedereen zichzelf kan zijn. Help je mee onze idealen te verwezenlijken?
www.facebook.com/COCGroningen/

COC Friesland Het hoge woord is er uit! Friesland is
nu dan eindelijk ook een Regenboogprovincie! Met
een meerderheid van bijna 70% is de motie aangenomen. Wij zijn daar als COC Friesland heel blij mee.
Foto: Omroep Fryslân, Onno Falkena

www.facebook.com/cocfriesland/

Roze 50 plus Drenthe Belangenbehartiging LHBTI+
50plussers in de gemeente Assen. Ambassadeurs:
Marcel ter Veer, Marije Lugtmeier en Truus van Drie

www.facebook.com/roze50plusdrenthe/

Roze 50 plus Het Hogeland
Belangenbehartiging LHBTI+ 50plussers in de gemeente. Ambassadeur:
Gerard Robben
www.facebook.com/Roze50PlusHetHogeland/▼

