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WELKOM bij deze lente-editie van 

de Roze 50plus Oldambt Nieuwsbrief 
(RON). Voor meer informatie over onze 
activiteiten, bezoek ons op Facebook, 
raadpleeg onze Roze 50plus Oldambt 
website of stuur een e-mail naar 
roze50plusoldmabt@xs4all.nl. 

 
Door het coronavirus worden wij op 
“ons stee” gedwongen te blijven en zijn 
er geen activiteiten te bezoeken. Maar 
uiteraard willen wij jullie wel zoveel  
mogelijk nieuws brengen. Mocht je 
nieuws of andere wetenswaardigheden 
hebben, dan horen wij dat graag.  
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kun 
je mailen naar inekekonijn@gmail.com. 
 
EINDREDACTIE: Ineke Konijn 
BUREAUREDACTIE: Ali Bettenbroek 
VERSLAGGEVING: Carla Vermeulen 
FOTOGRAFIE: Anton van der Salm  
VORMGEVING: Ragini Werner 
 

Verder in deze RON 
♦ Bericht i.v.m. de coronacrisis 
♦ Roze50+: Waar gaan we naartoe? 
♦ Trudy de Weerd: Een plek vol leven  
♦ Corona-bericht… 
♦ Roze websites voor jong en oud 
♦ Corona-verdacht….  
 

LHBTI-zondagmiddagcafé  
Het volgende zondagmiddagcafé voor 
jong en oud is tot nader orde uitgesteld 
i.v.m. de coronacrisis. De Harbour Jazz 
Club is tot nader orde gesloten. 

“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 50+ Oldambt: Waar gaan we naartoe? 
Helaas zal de geplande bijeenkomst op 2 april over de toekomst van Roze 
50plus Oldambt niet doorgaan. Jullie zullen ruim van tevoren op de hoogte 
worden gebracht van een nieuwe datum.  
Wij maken ons zorgen over de toekomst van Roze 50plus Oldambt omdat te 
veel werk door te weinig mensen moet worden gedaan.  
Ben je betrokken bij Roze 50plus Oldambt en vind je het leuk om met ons 
over de toekomst te brainstormen? Laat ons dat dan alvast even weten via 

roze50plusoldambt@xs4all.nl▼ 

 

 
Bestuursleden: Adriaan Prinse, Bill Jennings, Rina Lakwijk en Marjet Bos.  
“Ons motto blijft: Regeren is vooruitzien!” 
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Een plek vol leven 
Als de coronacrisis voorbij is kun je in de Harbour Jazz 
Club (HJC) in Winschoten weer maandelijks mensen 
ontmoeten in het kader van Roze 50+ Oldambt. Het 
gaat er ongedwongen aan toe. Wilbert en Leo zorgen 
als echte gastheren voor koffie, thee en drankjes, 
heerlijk eten en een goede sfeer. RON-verslaggeefster, 
Carla Vermeulen omschrijft deze keer een kennisma-
king met Trudy de Weerd, sinds enige tijd een regel-
matige bezoekster van de LHBTI-zondagmiddagcafé. 

Wat trekt je aan om daar te komen, Trudy? 
Het is een fijne plek. Ik ken Wilbert al langer en ik mag 
hem heel graag.  We woonden allebei in Oudeschans 
en het allereerste gesprek over mijn liefde voor vrou-
wen, na mijn scheiding, had ik met hem. Ik vind het 
leuk dat er In de HJC  mensen komen die net zoals ik 
‘anders zijn’. Het zijn roze mensen. Ik vind dat prettig. 

Woon je in de buurt?  
Ik woon net buiten Winschoten. Vanuit mijn voor- 
kamer zie ik de auto’s rijden. Aan de achterkant heb ik 
een aardig diepe tuin met een tuinhuis. Aan die kant is 
het heel stil. Vanuit de tuin kijk ik uit op het Particulier 
Natuurgebied Reiderwolde, van 200 ha, waarvan ik 
vennoot ben. Het bestaat uit bloemrijk grasland, ruig 
terrein, bos, moeras en water. In Natuurgebied Rei-
derwolde is ook de natuurbegraafplaats waarvoor ik 
de organisatie verzorgt. Dat betekent toezicht hou-
den, voorlichting geven, afspraken maken met men-
sen, rondleidingen geven en grafrechten vastleggen. 

Naast computerwerk ben ik regelmatig buiten, want ik 
ben een buitenmens. Ik zit in de winter te veel binnen. 
Vroeger had ik een eigen bedrijf met ruim 2000 scha-
pen. Het bedrijf is opgezet met weinig geld, dat bete-
kende armoede en hard en lang werken. Op de trek-
ker rijden, grasmaaien en in de drukke lammertijd ook 
de vele ’paplammeren’ (lammeren zonder moeder) 
verzorgen. Daarbij had ik nog mijn 3 kinderen te ver-
zorgen en op te voeden. Nu ben ik veel vrijer. 

Je had het over een gesprek met Wilbert over je liefde 
voor vrouwen. Dat was dus iets nieuws voor je?  
Nee hoor, maar pas op mijn 55e ben ik daar actief iets 
mee gaan doen. Na een lang huwelijk was ik voor het 
eerst alleen. In 2013 werd ik uitgenodigd op het Noor-
derzon-festival en kwam voor het eerst in aanraking 
met een groep lesbische vrouwen die al 40 jaar zeer 
betrokken waren bij het lesbisch leven in Groningen. 
Het was voor mij een spannende tijd, een ander leven. 
Het was chaos!  Binnen een jaar kreeg ik een relatie 
met Sieta.  
 
Nu zes jaar later, weet ik dat een nieuwe relatie aan-
gaan op latere leeftijd, niet altijd gemakkelijk is. 

 
Een leuke match: Trudy (links) met Sieta 

 
Je bent ouder en hebt allebei een rugzak. Je hebt alle-
bei heel verschillende ervaringen gehad en dat laat je 
niet zomaar achter je. Ik had tijd nodig om mezelf te  
vinden en te blijven. Je bent beiden al grotendeels  
gevormd door alle jaren van het leven dat je achter  
je hebt. 

Wat vindt je leuk om te doen naast je werk?  
Ik hou erg van reizen en kennismaken met andere cul-
turen. Ook een film kijken over andere werelden is 
reizen. Nu is het spannend wat er gebeurt met het co-
ronavirus, want heb ik een reis geboekt naar Thailand. 
Samen met een oude schoolvriendin. Ik verheug me 
daar erg op. 

Waar geniet je van?   
Vaak van de kleine dingen, zoals dat als ik thuiskom 
Sieta als verrassing pannenkoeken heeft gebakken en 
wij deze gezellig samen opeten. Niet goed voor de lijn 
maar wel lekker. Als ik alleen ben vind ik het fijn om, 
voordat ik onder de douche stap, koffie te drinken, 
mails te beantwoorden, telefoneren en allerlei dingen 
even te regelen. Niemand zegt er wat van, heerlijk vrij 
voel ik me dan. En als ik ’s avonds met mijn hondje 
loop en naar de sterrenhemel kijk kan ik blij zijn dat ik 

leef. Dat was vroeger anders. – Carla Vermeulen▼ 

https://youtu.be/cDUMyZtL5L4


 

Corona-bericht… 

 
Wij nemen de veiligheid en gezondheid van onze deel-
nemers, vrijwilligers en alle Nederlanders heel serieus. 
Gezien de huidige ontwikkelingen rondom de uitbraak 
van het Coronavirus en de bijbehorende maatregelen, 
hebben we besloten per direct al onze activiteiten en 
bijeenkomsten van zowel COC Roze Salon Groningen 
en ontmoetingsmiddagen Assen t/m in ieder geval  
6 april af te lassen. In de tussentijd: wees voorzichtig, 
houd je aan de voorschriften en pas een beetje op  

elkaar!▼ 
 

Roze websites voor jong en oud 
https://www.roze50plus.nl/   wil de leefsituatie, de 
gezondheid en het welzijn van lesbische, homoseksu-
ele, biseksuele en transgender 50-plussers (LHBT) ver-
beteren door bundeling van kennis en ervaring en be-
langenbehartiging.  
Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen 
uit de achterban om contacten te leggen en het ge-
sprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipa-
tie een proces is dat door de achterban zelf gedragen 
moet worden. 
 
https://winq.nl/#  is Nederlands grootste lifestylema-
gazine voor gays –niet alleen voor mannen hoor – met 
het laatste nieuws op het gebied van people, travel, 
culture, fashion & design. 
 
https://www.zijaanzij.nl/ is waar veel informatie te 
vinden is voor vrouwen die van vrouwen houden. De 
informatie kun je per provincie opzoeken.  
 
https://www.gaysite.nl/ vermeld alle activiteiten die 

in Nederland worden georganiseerd.▼ 

Corona-verdacht… 
 

Daags na thuiskomst van hun mooie winterreis naar 
Java en Sulawesi (Indonesië) werden twee van onze 
bestuursleden – Ineke Konijn en Marjet Bos – beiden 
ziek. Ineke met blaas, nier- en darmklachten en hoge 
koorts; Marjet met zwaar hoesten en benauwdheid.  
Marjet vertelt verder…  
 
De huisarts raadde mij aan om de GGD te bellen en te 
infomeren of met name ik getest moest worden.  
De GGD vond dat niet nodig omdat ik geen hoge 
koorts had en niet uit een risicoland kwam.  
De huisarts zei te vermoeden dat wij niet corona- 
besmet waren maar sloot het ook niet uit…  
… en zo waren wij “corona-verdacht”. 
 
Dat betekende “quarantaine” en lieve vriendinnen en 
buren die de boodschappen doen, deze voor de bui-
tendeur zetten en vanachter het raam naar hen 
zwaaien. De huisarts hield ons zowel telefonisch als 
met huisbezoek nauwlettend in de gaten.  

 
We zijn nu bijna 20 dagen, de nodige antibioticum- en 
prednisonkuren verder en beiden aan de betere hand. 
Wanneer we twee dagen helemaal klachtenvrij zijn 
dan mogen we – op anderhalve meter afstand enz. – 
weer onder de mensen komen en kunnen we onze 
hond Joep ophalen bij zijn “oppasouders”. Daar kijken 
we naar uit! 
 
Ondertussen tellen we onze zegeningen. We wonen 
prachtig, het is stil om ons heen, de zon schijnt en de 
agenda’s zijn zo goed als leeg. Alle ruimte voor reflec-
tie, herwaardering…  
 
Blijf vooral gezond allemaal! Zorg goed voor jezelf en 
elkaar en heb je hulp nodig of een luisterend oor? 

Durf te vragen! – Marjet Bos▼ 
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