Nieuwsbrief
3e kwartaal 2017
Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland. Hierbij de Nieuwsbrief voor het derde
kwartaal van 2017. Bijgaand zoals u van ons gewend bent de agenda met activiteiten en nieuws. Graag speciale
aandacht voor 16 augustus, de dag die die we organiseren naar Kamp Amersfoort. Heeft u een bericht 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 bij de activiteiten!
Met een vriendelijke groet, Hans. van Gemmert, coördinator.

Kamp Amersfoort

Op 16 augustus bezoekt 50+ COC Midden Nederland Kamp
Amersfoort en wordt er daar een rondleiding verzorgd. Van te
voren lunchen we met elkaar. Geef je op via

Agenda:
9 juli

15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo
Herenstraat 34 Utrecht.

17 juli

19.15 uur Roze Film in Het Hoogt

28 juli

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

5 augustus

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

6 augustus

15.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a
Amersfoort

13 augustus

15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo
Herenstraat 34 Utrecht.

21 augustus

19.15 uur Roze Film in Het Hoogt

25 augustus

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

2 september

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

3 september

15.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a
Amersfoort

10 september

15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo
Herenstraat 34 Utrecht.

18 september

19.15 uur Roze Film in Het Hoogt

29 september

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

50plus@cocmiddennederland.nl
https://www.kampamersfoort.nl/

Savannah
De naam Savannah riep bij mij tot voor kort alleen zwoele
gedachten op. Tot enkele weken geleden, toen de 16-jarige
Savannah Dekker op brute wijze werd vermoord en de
wereld minder mooi was geworden.
Savannah is de naam van een kleine stad in Georgia in het
zuiden van de VS. Ik weet niet waarom, maar ik bracht de
naam in verband met romantiek. Als ik de naam fluisterde,
bevond ik me weer in die tropische nacht met naast me de
man die ik beminde. De Franse schrijfster Marguerite Duras
bracht in het toneelstuk Savannah Bay voor het eerst die
verwijzing aan naar de liefde; ze schrijft daarin over een
strand dat niet echt bestaat. "Savannah Bay staat voor mij
voor het telkens opnieuw uitbrekende verlangen naar liefde
dat evenzo vaak vernietigd wordt," aldus literatuurkenner
Joep Dohmen.
Savannah Bay gaat over verhalen, verhalen vertellen. Reden
voor vrouwenboekwinkel De Heksenketel in 1984 de nieuwe
winkel aan de Telingstraat in het centrum van Utrecht
Savannah Bay te noemen. De boekwinkel is nu al jaren een
literaire boekhandel voor vrouwen en mannen met
specialisaties in genderstudies en homosexualiteit. Zelf loop
ik regelmatig even binnen; altijd vind ik er wel een boek of
dvd met een boeiend verhaal.

www.savannahbay.nl

www.gayliving.nl

Museumbezoek
Evaluatie museumbezoek winter 2016/ 2017
50+ heeft in de periode oktober 2016 – maart 2017 vier keer
een museumbezoek georganiseerd.
Het gemiddelde aantal deelnemers was acht a negen
personen met een uitschieter van 20 personen bij het bezoek
aan het museum Booijmans van Beuningen in maart 2017.
De doelstelling van het organiseren van museumbezoeken
was om belangstellende met de zelfde interesse, in dit geval
kunst, met elkaar in contact te brengen.
Wij hebben geconstateerd dat deze doelstelling ruimschots is
gehaald.

Mijn naam is Nico Pronk.
Vanaf september organiseer ik weer workshops
modeltekenen met als thema ‘ mannen tekenen mannen’.
De workshops vinden plaats in mijn atelier in het centrum
van Weesp (10 minuten lopen van het station). Elke derde
zaterdag van de maand is er een workshop van 13.00 tot
17.00 uur en we sluiten daarna af met een hapje en drankje.
Omdat er ruim tijd is om te tekenen (4 uur) komen er
mannen vanuit heel Nederland om mee te doen. Het
maximale aantal per keer is 10. De tekenaars zijn echte
beginners maar ook gevorderden. De leeftijden lopen wat
uiteen maar uiteraard zijn mensen van mijn leeftijd (66) en
ouder…. ook van harte welkom.
Alle materialen zijn aanwezig. Er wordt gewerkt op papier
met houtskool, conté, pastelkrijt, inkt, acrylverf…. De
modellen zijn (redelijk) ervaren en variëren ook in leeftijd en
uitstraling. De sfeer is ontspannen en plezier in het werken
staat voorop.
info: nico.atelier@upcmail.nl of www.atelierdeontdekking.nl
Nico Pronk, Atelier de Ontdekking, Achtergracht 105 Weesp.

Een van de reden hiervoor is dat wij inschrijvingen hebben
gehad van deelnemers die wij niet op onze andere
activiteiten ontmoeten en dat zeker het programma van
bezoek aan Rotterdam een reden voor een groot aantal
vrouwen was om hieraan deel te nemen.
50+ heeft dus besloten om voor de aankomende
wintermaanden deze museumbezoeken wederom als
activiteit op de agenda te plaatsen.
Voor de aankomende zomer zijn er zeker nog een aantal
belangrijke exposities maar zijn er ook een groot aantal
overige activiteiten. Echter de belangrijke expositie van Piet
Mondriaan in het Gemeente museum Den Haag mogen we
niet missen.

Theo Hermenet

Roze 50+ Gay Living en 50+ COC MN op de Parkdag

Aan deze Nieuwsbrief hebben meegewerkt: Theo Hermenet, Pieter Edelman, Nestor 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 4e kwartaal 2017: 25 september. 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

