Nieuwsbrief
4e kwartaal 2016
2016
Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland. Hierbij de nieuwsbrief voor het vierde
kwartaal van 2016. Ook dit kwartaal weer veel activiteitennieuws, zoals bijvoorbeeld een heel bijzonder optreden op
onze maandelijkse zondagmiddag 13 november van Peter Bruinsma, bariton en Peter Greve die hem zal begeleiden
op de piano, zij zullen werken van Francis Poulenc ten gehore brengen. Het wordt een bijzondere middag waarbij u
van harte welkom bent. Nieuw vanaf deze maand is de kolom van Nestor, graag uw aandacht hiervoor. 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 hun E-email adres. Graag zien we u bij de activiteiten!
Met een vriendelijke groet, Hans. van Gemmert, coördinator.

Museum bezoek

Agenda:

Er is weer een nieuw initiatief opgestart om gezamenlijk
musea te bezoeken. Voor het aankomende winterseizoen
gaan we ondervinden hoe groot de belangstelling hiervoor is.
Tot nu toe hebben zich 12 geïnteresseerden aangemeld. Dit
aantal is boven verwachting maar we gaan ervan uit dat niet
iedereen naar elke tentoonstelling meegaat. Hieronder het
programma voor oktober t/m december 2016. Alleen de data
voor oktober staan al vast. De data voor de twee vervolgbezoeken zijn nog open. Iedereen krijgt hierover in het begin
van november en december nog informatie: vind je het een
mooie expositie en kan je op de geplande dagen, laat het ons
dan even weten.

5 november

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

6 november

14.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a
Amersfoort

13 november

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

21 november

19.15 uur Roze Film in Het Hoogt

25 november

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

3 december

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

4 december

14.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a
Amersfoort

11 december

14.00 uur Roze (kerst) Viering in de Silo
informatie bij: ajnoordhoek@online.nl

11 december

15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo
Herenstraat 34 Utrecht

19 december

19.15 uur Roze Film in Het Hoogt

23 december

17.00 uur De Roze Eettafel: Kerst Buffet
vooraf aanmelden via de mail.

Voor de maand november plannen we Picasso aan Zee in het
Gemeente museum Den Haag. Wie deze winter naar
museum Beelden aan Zee komt, kan zich verwonderen over
verrassende sculpturen van Pablo Picasso (1881 – 1973) en
genieten van de warme, mediterrane kleuren van zijn
keramische werken uit de jaren na 1947. In de
tentoonstelling worden unieke exemplaren in keramiek
getoond evenals zeldzame beeldhouwwerken uit de beste
museale en particuliere collecties van Europa. Sommige
werken zijn nog nooit op Nederlandse bodem te zien
geweest. Het sculpturale oeuvre van Picasso is door de jaren
heen, in vergelijking tot zijn schilderkunst, onderbelicht
gebleven.

50plus@cocmiddennederland.nl

Weet u een plek, waar onderstaande flyers goed tot hun
recht zouden komen, laat het ons weten! Dan zorgen wij er
voor dat onze informatie daar komt te liggen. U kunt dit
doorgeven via ons mailadres.

Het tuinpad van mijn vader

Museum bezoek (vervolg)

"Thuis heb ik nog een ansichtkaart met daarop een kar met
paard en slagerij J. van der Ven." Wie kent niet "Het dorp" ,
gezongen door Wim Sonneveld? De tekst is een
bewerking/vertaling van Friso Wiegersma van het Franse
chanson van Jean Ferrat: La Montagne. Op een regenachtige
zomerse namidddag rijd ik naar dat Brabantse dorp Deurne
voor een bezoek aan museum De Wieger, het ouderlijk huis
van Friso Wiegersma, de jarenlange partner van Wim
Sonneveld. Friso erfde de artistieke talenten waarschijnlijk
van zijn vader, die huisarts was en een befaamd schilder
wiens sombere schilderijen nu in de Wieger hangen en in het
Noordbrabants Museum in s'Hertogenbosch. "Ik was een
kind hoe kon ik weten, dat dit ooit voorbij zou gaan". Kar en
paard zijn verdwenen uit Deurne, net als slagerij J. van der
Ven. Dat tuinpad bestaat nog steeds. Sinds kort staat er zelfs
een bord bij. In de auto op de terugweg zingt Willeke Alberti
op een cd: "Telkens weer, denk ik, er komt er een, waar ik
alleen voor leef, mijn hart aan geef...." Ook al geschreven
door Friso.

Voor December plannen we een bezoek aan het
Dordrechts museum
Een belangrijk plaatselijk museum, geen grote stad, maar wel
een stad die, belangrijk in de geschiedenis van Nederland en
zeker in de maand december met veel sfeer.
Het begon in 1842 met één schilderij, geschonken door één
particulier. In dat jaar werd het Dordrechts Museum
opgericht door kunstliefhebbers en verzamelaars. Sinds die
tijd is de internationaal bekende en gewaardeerde collectie
schilderkunst uitgegroeid tot een van de belangrijkste in de
stedelijke musea van Nederland. Ontdek zes eeuwen
Nederlandse schilderkunst!
https://www.dordrechtsmuseum.nl/tentoonstellingen

Nestor
Louis Couperus 1863 – 1923
EROS
VATICAAN

Een regendag: grauw zeefde somber duistren
Uw galerij, geheel verlaten , binnen.
Hoe lang, o Weemoedsliefde, hebt mijn zinnen
Gij zwijgend toen omboeid in tooverkluistren!

Vrijwilligers Door het terugtreden van de overheid en

‘k Zag u zóo lang aan, dat mijn lippen fluistren
Aanvingen, schoon ‘k geen schroom kon overwinnen:
Stilzwijgende als gijzelve bleef ‘k beminnen
En ‘k zag den donkren dag in ùw glans luistren!

de hierdoor verslechterende zorg voor ouderen dreigen
vooral ouderen zonder kinderen de dupe te worden van de
wens van de huidige regering dat kinderen en/of familieleden
maar de mantelzorg op zich moeten nemen.

Gij straalt van liefde, maar van weemoeds lijden
Schaduwt gij dof, en zóo verwant mijn liefde
Voel ik dat glans- en donkre schaduw spreiden,

50+ heeft het initiatief genomen een groep op te richten via
welke men, als er behoefte aan is, een afspraak kan maken
voor een bezoek of gesprek, met iemand met wie men van
gedachten kan wisselen zonder iets uit te hoeven leggen.

Dat ‘k u geheel begreep, toen gij mij zeide:
-Wat in mijn zaligheid zoo smartelijk griefde,
Wilde ik nooit missen: wee en wellust beiden…

Voor meer informatie kun u een E-mail sturen naar:
50plus@cocmiddennederland.nl

Uit: Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen,
uitgegeven door Bert Bakker.

Het zou fijn zijn als de groep wordt uitgebreid. Vrouwen en
mannen zijn welkom.

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 1e kwartaal 2017: 27 december. 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

