
 

 

  

Nieuwsbrief 

2e kwartaal 2018 

Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland. Graag uw aandacht voor het volgende:  

tot nu toe is de Nieuwsbrief zowel digitaal als op papier verzonden. Vanaf het 3e kwartaal /juni 2018 is dat niet meer het 

geval. De nieuwsbrief wordt dan alleen nog digitaal verzonden. Zij die de papieren versie van de Nieuwsbrief ontvangen, 

kunnen als zij dit hebben, hun mailadres doorgeven aan: 50plus@cocmiddennederland.nl,  en zij ontvangen de 

Nieuwsbrief dan voortaan digitaal. De nieuwsbrief staat ook altijd op de Website van COC Midden-Nederland, onder 

“doelgroepen”  “50+” 

Graag zien we u bij de activiteiten!  Met vriendelijke groet,  Hans. van Gemmert, coördinator. 

Bart 

Toen hij vijftien was verloor Bart Stouten bij een 

verkeersongeval zijn ouders en tweelingzus. Als enige 

overleefde hij dit ongeluk, dat grote invloed zou 

hebben op zijn leven.  

Op deze grijze dinsdagmorgen zit ik met een kop koffie 

aan de keukentafel en zet de radio aan. Op de Belgische 

klassieke radiozender Klara van de VRT geniet ik van 

muziek en de presentatie van Bart Stouten (59). Tussen 

een lied van Purcell en een vioolconcert van Vivaldi 

filosofeert deze Vlaamse dichter en radiopresentator 

over het leven, of hij mijmert met zijn poëtische stem 

over de liefde. 

In het begin stoorde ik me aan Bart: was hij zo'n goede 

acteur? Was hij oprecht? Maar nu kan ik niet meer 

zonder hem. Geen dag zonder Bart.  

Waarom ik nu wél graag naar Bart luister? Dat 

gebeurde nadat ik hem door een interview beter leerde 
kennen. Hij vertelt daarin dat het auto- ongeluk plaats 

vond op een heel moeilijk moment in zijn leven. "Ik was 

vijftien, midden in de puberteit. Ik stond op het punt 

om mijn biologische mama te vertellen dat ik homo 

was. Het was een kwestie van dagen, en toen was er 

dat ongeluk..." 

Klara Radio, iedere werkdag tussen 9 en 12. Klassiek 

Leeft door Bart Stouten; op de tablet via Klara App. 

Nestor 

                     

                             50+ Museum bezoek 

 

Agenda: 

4 april Met Bodytalk naar de Gay Filmavond in 
Pathé:  Gods Own Country. Informatie bij BT 

7 april Wandelgroep 50+: informatie, en vooraf 

aanmelden bij  

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

8 april 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo met 
een optreden van: 

 Kees van den Berg en Ingeborg Hornsveld 

10 april Algemene Ledenvergadering COC Midden-
Nederland in De Kargadoor, Oudegracht 36. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens de 
ledenvergadering worden drie nieuwe 
bestuursleden voorgesteld: Kim Smienk, Fawaz 
Salim, en Laura van Nieuwenhuijze. Meer 
informatie over de kandidaten kunt u vinden 
op de website. Na de ALV zal er nog een 
presentatie zijn van de Homonologen, een 
prikkelende, verfrissend, en intieme 
theatervoorstelling. 

 
18 april 19.00 uur Roze Film in Het Hoogt - The Wound 

27 april 17.00 uur De Roze Eettafel, Oranje dit keer. 

Vooraf aanmelden via de mail : 
50plus@cocmiddennederland.nl 

5 mei Wandelgroep 50+: informati,e, en vooraf 

aanmelden bij  

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

6 mei 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje, Hof 17a  in 

Amersfoort 

13 mei 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo  

21 mei 19.00 uur Roze Film in Het Hoogt: Body Electric 

25 mei 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden 

via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

2 juni Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

3 juni 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje, Hof 17a in 

Amersfoort 

10 juni 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo  

22juni 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden 

via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 
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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, Herenstraat 34, 3512KD Utrecht. Sluitingsdatum voor het aanleveren van content voor het 3e kwartaal 2018:  20 mei. 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 

 

Museumbezoek 

Evenals in het vorige winterseizoen hebben we de afgelopen 
winter vijf keer een museumbezoek geregeld. 
 
In oktober hebben we het nieuwe Rijksmuseum bezocht, na 
de lunch de Hermitage met  een schitterende expositie met 
vooral veel bijzondere werken van Rembrandt van Rijn. 
 
November was voor Pyke Koch, de Utrechtse magische 
realist.  Met een lunch in Café De Poort, bezoek aan het 
Centraal Museum, en daarna een galerietocht over de Oude 
Gracht. 
 
Januari was voor Den Haag, waar we het gerestaureerde 
Panorama van Mesdag hebben bezocht. Daarna een 
wandeling langs de kunstgalerieën op  het Noordeinde, 
tussendoor gelunched op het Noordeinde,  en doorgelopen 
over het Binnenhof voor een bezoek aan het Mauritshuis.  
 
Februari was voor het museum More in Gorssel. Na een 
lange treinreis en aansluitend de bus kwamen we aan in 
Gorssel.  
Het museum was een verrassing. Aan het voormalig 
gemeentehuis is een schitterende aanbouw aangebracht met 
een architectuur die alleen al de moeite waard was. We 
werden verrast door  een schitterende tentoonstelling van 
Nederlandse realisten. 
 
Maart was de afsluiting van het seizoen in Dordrecht voor de 
tentoonstelling van Jongkind. Het was een schitterende 
afsluiting, ook wat de weersomstandigheden betrof: volop 
blauwe luchten en zon. Met de bootbus van Rotterdam naar 
Dordrecht, een leuke tocht, en voor iedereen een nieuwe 
ervaring. Lunch op het havenhoofd, en daarna bood Dik 
Berends ons spontaan een tocht aan naar het museum via 
een speciale route waarbij hij de rol van stadsgids op zich 
nam, met uitleg over de bijzondere gebouwen die we 
tegenkwamen. Daarna de geweldige expositie van Jongkind.  
Het was een dag met water, havens, en schepen. Een 
afsluiting met twintig deelnemers. 
 
Voor het aankomende zomerseizoen zijn er inmiddels 
gesprekken opgestart met 50+ Amsterdam. Amsterdam 
regelt bezoeken in de zomerperiode, en wij gaan proberen of 
we ons daarbij kunnen aansluiten. Er zijn al ideeën over een 
bezoek aan Kasteel de Haar in Haarzuilen, het 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam, en het 
Openluchtmuseum in Arnhem. Hier komen we later nog op 
terug als we duidelijkheid hebben verkregen over data en de 
manier van aansluiten. 

 
Theo Hermenet 

 

Kees van den Berg en Ingeborg Hornsveld 

verzorgen een optreden op 8 april half 4 bij 50+ COC 

Midden Nederland in de Silo, Herengracht 34 Utrecht. 

                  

Kees van den Berg en Ingeborg Hornsveld zijn bekende 

gezichten in Utrecht. Actief (geweest) als barkeeper, DJ, 

en nog veel  méér in de Roze Wolk, Pann, COC , en 

Midzomergracht.  

Op creatief gebied (toetsenist  bij de groep Kadanz, en 

regisseur/actrice ) hebben zij elkaar onlangs als 

muzikaal duo gevonden.  

In dit programma nemen zij je mee in een reis door de 

tijd, met liedjes die ergens over gaan, soms  

zelfgeschreven. Maatschappelijke betrokkenheid en 

humor spelen een belangrijke rol, maar bereid je ook 

voor op roze vergezichten! 

 

 
www.gayliving.nl 

Op 11 maart waren Jan Nieuwenhuis van Gay Living en 
Ed Cools van het Ramses Shaffy Huis op bezoek in 
Utrecht bij 50+ COC  Midden-Nederland. Jan 
Nieuwenhuis was er om vragen van belangstellenden  
te beantwoorden en Ed Cools vertelde over het Ramses 
Shaffy Huis wat een vergelijkbare opzet heeft als dat 
wat Gay-Living in gedachte heeft. Ed Cools heeft 
belangstellenden uitgenodigd voor een rondleiding in 
het Ramses Shaffy Huis. Heb je er belangstelling voor 
meld je dan aan via het mailadres: 
50plus@cocmiddennederland.nl 
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