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Op 15 mei was het een volle bak op het terras van de
HarbourClub. Ondanks de dreigende wolken waren er
ongeveer 30 mensen die eindelijk weer eens op een
terras wilden ziIen en eraan toe waren elkaar in levende
lijve te ontmoeten. De enorme bui die we op ons kop
kregen zorgde ervoor dat er gezellig samengedromd
werd onder de grote parasols. De anderhalve meter
afstand was weer moeilijk vol te houden. En er moesten
opvallend veel mensen ineens naar de toileIen binnen!

Met medewerking van:
Rina Lakwijk
EindredacSe: Ineke Konijn

Door de nog geldende Corona maatregelen van maxima
50 personen op een terras zijn we op zaterdag 19 juni
vanaf 15.00 uur weer welkom bij de HarbourClub.
Veel gezelligheid en mooi weer hoop ik voor iedereen
want ik zit dan een weekje op Schier.

Heb jij nog niets voor de RON
dan kun jij dit voor 7 augustus
mailen naar
inekekonijn@gmail.com

RIna Lakwijk

Actuele informaSe over onze
acSviteiten kun je vinden op
onze Facebookpagina en
www.regenboogoldambt.nl
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Mededeling
Het is nu echt zover. Ik ga mijn LHBTI-acSviteiten beperken tot het bevorderen van LHBTIvriendelijke zorg en het liedjes- en verhalenprogramma samen met Klaas Spekken en Vincent
Grit. Ik stop dus met andere werkzaamheden binnen Regenboog Oldambt. Dat had ik meer dan
een jaar geleden al aangekondigd maar echt loslaten is veel moeilijker dan ik dacht. Ik neem
daarom afstand. Voor nu dank ik jullie voor alle ﬁjne ontmoeSngen en wie weet tot ziens later.
En… heb je wat Sjd over en lijkt het je leuk om je in te zeIen voor de LHBTI+ gemeenschap in
Oldambt, doe dat dan en mail naar regenboogoldambt@gmail.com
Het is leerzaam en je ontmoet een hoop leuke en interessante mensen.
Marjet Bos

Westerwolde concert in de VesIngstad Bourtange
Op zaterdag 3 juli, aanvang 21.00 uur wordt o.a. door Klaas Spekken het Westerwolde concert
(voorheen Het Ruiten Aa-Kanaal Concert) georganiseerd. Het is niet alleen een geweldige
happening voor iedereen maar maakt ook een verbinding met de LHBTI+ gemeenschap.
Kaarten zijn te bestellen via www.vesSngstadbourtange.nl à € 3,50.
Met Leona Philippi, Josien Bakker, Thonie Romain, Christopher Held en Klaas Spekken. Combo
o.l.v. Marco Kerver, regie Florent Noolen

‘Vrouwenpraatgroep’
Vind je het predg om in een kleine groep in een veilige
omgeving verder door te praten dan Sjdens een borreluur.
Laat het weten en we maken een afspraak
rinalakwijk@gmail.com
Rina
2

RON Nr. 21 | juli - aug | 2021

Koor
Iedereen die ik spreek over het koor zegt dat
ie niet kan zingen. dus: wie niet kan zingen,
wordt van harte uitgenodigd toch mee te
komen zingen.
Niets is zo ontspannend, goed voor de
ademhaling en de saamhorigheid dan met
elkaar te zingen. Al 16 mensen hebben zich
opgegeven en er kunnen er nog meer bij!
Als de versoepelingen verder doorgaan dan is
de verwachSng dat we misschien in
september kunnen starten. Het is de bedoeling dat we twee keer in de maand repeteren. We
hebben twee mogelijke oefenruimtes op het oog en het hangt van de werkzaamheden van onze
dirigent Klaas Spekken af op welke avond hij beschikbaar is. Geef je op, mail, bel, of app en we
houden je op de hoogte. regenboogoldambt@gmail.com
Rina

Wie neemt het over?
Wie heef er zin in om per 1 januari 2022 mijn taak als eindredacteur van de RON over te
nemen?
Al sinds het verschijnen van de RON in december 2018 heb ik de taak als eindredacteur gehad
o.l.v. Ragini Werner. Nadat zij per januari 2021 gestopt is met maken van de RON heb ik
geprobeerd deze RON voort te zeIen. De opmaak heef mij in het begin wat moeite gekost,
maar gaandeweg ging dat makkelijker.
Na drie jaar met de RON bezig te zijn geweest is het ﬁjn als iemand anders dit op zich neemt.
Het is leuk werk, je bent op de hoogte wat er zoal in Regenboog Oldambt gaande is, hebt
contacten met de schrijvers van de stukjes en bedenkt wat er zoal in een volgende nieuwsbrief
geplaatst kan worden. De deadline om de RON op Sjd klaar te krijgen is soms nog wel even een
dingetje.
Indien nodig corrigeer ik de teksten en probeer de RON een beetje op te leuken. Kan ik mijn
“creaSviteit” weer even kwijt.
Kortom: een leuk klusje voor iemand die er zin in heef om Regenboog Oldambt op deze manier
te ondersteunen. Het kost je ongeveer één dag in de twee maanden.
Heb je vragen of wil jij je opgeven, dan kun jij mij bellen (06-19655491) of mailen
inekekonijn@gmail.com
Natuurlijk zal ik jou de eerste periode hierin ondersteunen.
Ineke Konijn
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Aanpakkers gevraagd
Het is natuurlijk leuk om mee te doen aan de diverse acSviteiten die we organiseren. Maar
achter de schermen worden er veel taken verricht door een kleine groep mensen. Om de
belangen van ons Regenboogmensen goed te blijven beharSgen bij de gemeente, de provincie
en om elkaar te blijven ontmoeten hebben we versterking nodig.
We kunnen nieuwe vrijwilligers goed gebruiken om mee te doen en te denken over
bijvoorbeeld de invulling en organisaSe van een Zomerfeest of de AcIviteiten in de
Regenboogweek van 11 oktober. Ook ligt er een uitdaging voor een nieuwe eindredacteur van
de Nieuwsbrief omdat in de bijeenkomst van 1 september 2020 Ineke heef aangegeven eind
van dit jaar haar taak te willen overdragen.
Graag je reacSe op regenboogoldambt@gmail.com
Rina

Lego poppetjes:

Van felrood tot lichtblauw, van kort haar tot afrokapsel: de elf poppetjes in de nieuwste set van
Lego zien er anders uit dan de tradiSonele brandweermannetjes, ridders en piraten. De
boodschap van Lego bij monde van ontwerper MaIhew Ashton (zelf homoseksueel): ‘wij, als
maatschappij, kunnen meer doen om elkaar te steunen en onze verschillen te omarmen.’ De
nieuwe poppetjes hebben de kleuren van de tradiSonele lhbS-regenboogvlag en
transgendervlag. Verder is er een bruin en een zwart poppetje, die staan voor etnische
minderheden in de lhbS-gemeenschap. Lego sluit ermee aan bij de Pride Month, die dinsdag is
begonnen. Philip Tijsma, woordvoerder van lhbS-belangenvereniging COC spreekt van een ‘leuke
en posiSeve manier om iedereen te laten zien dat de wereld divers is.’
Bron: de Volkskrant
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