Nieuwsbrief
1e kwartaal 2017
2016
Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland. Hiebij de eerste Nieuwsbrief voor het
nieuwe jaar 2017. Allereerst willen wij u een goed 2017 wensen. Ook dit jaar gaan wij weer ons best doen om veel
leuke activiteiten te organiseren, voor u een gelegenheid om bekenden of nieuwe mensen te ontmoeten. Vrouwen zijn
natuurlijk ook van harte welkom. Heeft u ons nog niet bezocht, misschien is het dan een goed voornemen om dat in het
jaar 2017 wel een keer te doen. Bijgaand, zoals u van ons gewend bent, de agenda met activiteitennieuws. Op 15
januari organiseert het COC Midden-Nederland een Nieuwjaarsreceptie in Ekko van 17.00 – 19.00 uur, Bemuurde
Weerd W.Z. 3. Ubent daar van harte welkom! Heeft u nieuws voor de Nieuwsbrief, dan kunt u dit sturen naar:
50plus@cocmiddennederland.nl Wanneer uw bekenden of vrienden wellicht ook belangstelling voor de Nieuwsbrief hebben,
bezorg ons dan hun E-email adres. Graag zien we u aanwezig bij de activiteiten!
Met een vriendelijke groet, Hans. van Gemmert, coördinator.

Ontdek je plekje

Agenda:

Soms moet ik even met de trein naar Zaltbommel: dat rustige
oude vestingstadje aan de snel stromende Waal. Mist en
zacht licht van ouderwetse straatlantaarns dragen bij aan de
sfeer van vroeger, net als de stilte in de straten en ieder
kwartier de vrolijke klanken van het Hemonycarillon van de
Gasthuiskapel.

15 januari

17.00 – 19.00 uur Nieuwjaarsborrel van het
COC Midden-Nederland in Ekko, Bemuurde
Weerd W.Z. 3.

27 januari

17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf
aanmelden via de mail
50plus@cocmiddennederland.nl. In de Silo,
Herenstraat 34 Utrecht

4 februari

Wandelgroep 50+: informatie en vooraf
melden bij
rozewandelgroepcoc@gmail.com

5 februari

15.00 uur Roze 50+ Café Koetje, Hof 17a te
Amersfoort

12 februari

15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo,
Herenstraat 34 Utrecht. Jan Nieuwenhuis
vertelt over het nieuwe initiatief Gay Living.

20 februari

19.15 uur Roze Film in Het Hoogt

24 februari

17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf
aanmelden via de mail
50plus@cocmiddennederland.nl In de Silo
Herenstraat 34 Utrecht

4 maart

Wandelgroep 50+: informatie en vooraf
melden bij
rozewandelgroepcoc@gmail.com

5 maart

15.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a
Amersfoort

Op 12 februari komt Jan Nieuwenhuis naar de
maandelijkse zondagmiddag, en vertelt dan over het
nieuwe inititief Gay Living. Méér informatie is te vinden
op:

12 maart

15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo,
Herenstraat 34 Utrecht. Jan Nieuwenhuis
vertelt dan over het nieuwe initiatief Gay
Living.

www.gay-living.nl

20 maart

19.15 uur Roze Film in Het Hoogt

24 maart

17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf
aanmelden via de mail
50plus@cocmiddennederland.nl In de Silo

Ik ken een man die het stadje ontvluchtte, maar ik dwaal er
graag door de straten. Ik herken de watertoren waar Joop
Scheltens woonde, de maker van 'Ontdek je plekje'. Ik
passeer oude huizen, ieder met een eigen verhaal. 'Karl
Marx logeerde hier vaak bij de familie Philips. Hij schreef in
Zaltbommel wellicht enkele hoofdstukken van Das Kapital',
lees ik op een gevel. Achter een ander 17e eeuwse trapgevel
woont violiste Emmy Verhey. Ook muzikaal was Suzanne
Leenhoff , de dochter van de beiaardier. Voor haar
pianostudie ging ze naar Parijs, waar ze later trouwde met
Édouard Manet. Romantisch vind ik ook het stadskasteel van
Maarten van Rossem. Een van de mooiste torens van ons
land vind ik de elegante, bijna zeventig meter hoge, stompe
toren van de vijftiende eeuwse St. Maartensbasiliek. Ik bof:
de organist is er net een stuk aan het instuderen. Domweg
ben ik even gelukkig in Bommel.

Nestor

Stichting Gay Living
Veemkade 490
Postbus 790
1000 AT Amsterdam

Contact
+3120 370 61 00
info@gay-living.nl
www.gay-living.nl

Museumbezoek

Aanvullend kunnen we de Galerie Mooi Man bezoeken.
Hierover ontvang je na inschrijving ook nog informatie

De museumbezoekers van 50+ organiseren deze maand een
bezoek aan het Groninger museum voor de expositie over
Rodin.
Iedereen die mee wi,l kan zich inschrijven.
De datum waarop we gaan is zaterdag 21 januari.

http://www.mooi-man.nl/

Het wordt een geweldige, leuke en hele mooie dag.
Met vriendelijke groet
Namens 50+ COC Midden-Nederland

Theo Hermenet
De inschrijving sluit op 15 januari 23.59 uur.
Voor iedereen die zich heeft ingeschreven wordt op 16
januari een ticket besteld.
Voor houders van een museumjaarkaart is de extra bijdrage
5 euro.
Toegang zonder museum jaarkaart is Euro 18.00
Geef dus even aan welke toegangskaart voor jou van
toepassing is.
Kosten moeten wel aan 50+ worden terugbetaald.

Bezoek Rome
Bezoek aan Rome o.l.v. Teunis Hol - 21 t/m 28 februari 2017.
Sinds enige jaren organiseer en begeleid ik reizen naar Rome
voor groepjes van maximaal 6 personen. De nadruk bij deze
reizen ligt niet op de hoogtepunten, maar op de vele minder
bekende, maar minstens zo interessante
bezienswaardigheden. Het voordeel is, dat het op die plekken
veel minder druk is en we ook een beter beeld krijgen van
het 'echte' Rome. Zo wandelen we bijvoorbeeld van buiten
de stad langs nog functionerende aquaducten de stad in en
zien we vanaf welke pronkfontein het water nog steeds door
de stad wordt verdeeld. Deze reis is dus ook zeer geschikt
voor iemand die de stad al (een beetje) kent.
We verblijven in een gastenverblijf bij een klooster in het
centrum van Rome en eten in kleine restaurants waar ook de
Romeinen eten.

Na de inschrijvingsdatum bepalen we het reisschema per
trein vanuit Utrecht.
Ga je op eigen gelegenheid is dat ook prima maar lees even
hoe laat we waar zijn en hoe de planning is van het
programma met lunch, bezoek, en terugreis.

Ben je nieuwsgierig? Stuur een mailtje
naar info@teunisholfotografie.nl. Dan stuur ik je meer
informatie over deze reis.

Teunis Hol

Aan deze Nieuwsbrief hebben meegewerkt: Theo Hermenet, Pieter Edelman, Nestor, Teunis Hol en Hans van Gemmert. Tenzij anders aangegeven, worden onze
activiteiten georganiseerd in de tuinzaal van de Silo Kerk, Herenstraat 34, 3512KD Utrecht. Deze nieuwsbrief wordt zowel in gedrukte vorm als ook digitaal verspreid.
Sluitingsdatum voor het aanleveren van content voor het 2e kwartaal 2017: 31 maart. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u de mail een reply geven
met in het onderwerpsvakje de vermelding “delete”. Contact: 50plus@cocmiddennederland.nl , vrouwen50plus@cocmiddennederland.nl

