
 

 

  

Nieuwsbrief 

2e Kwartaal 2019 

Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland. Een nieuwe lente, we gaan de komende tijd weer 

veel organiseren. Zo zijn wij op het moment bezig met de oprichting van een 50+ zangclub. “De Hoge Nood” is de naam van de club: 

heeft u ook zangaspiraties, neem dan contact met ons op; dit kan via 50plus@cocmiddennederland.nl 

Het gaat een mooie lente worden, we zien u graag aanwezig bij onze activiteiten.     

Met vriendelijke groet,  Hans van Gemmert, coördinator. 

                                    

                                                                                          

Robert Long 

'De dag dat ik Robert Long ontmoette...'  

heet het liedjesprogramma met liedjes van en 

herinneringen aan de zanger en cabaretier Robert Long. 

Maaike Widdershoven, Wil van der Meer, Julia Herfst en 

Roberto de Groot hebben daarin ieder hun eigen 

aandenken aan Robert.  

Zo ging Julia Herfst, de kleindochter van Jasperina de Jong, 

eens met haar oma naar een voorstelling van Long. 

Muzikant Peter van der Zwaag was zelfs jarenlang de 

begeleider van de zanger die in Utrecht werd geboren en 

opgroeide in een dorp in de Biblebelt. Daar kwam hij in 

botsing met orthodoxe protestanten toen hij openlijk 

uitkwam voor zijn homosexualiteit. De weerstand die dat 

opriep was zijn eerste prikkel tot het schrijven van 

bijzondere teksten, die alsmaar venijniger werden; vooral 

de kerk, de paus en Jezus Christus moesten het bij hem 

ontgelden.  

Onvergetelijk waren zijn drie theaterprogramma's met Leen 

Jongewaard. Ook liedjes daaruit zingen de vier artiesten. Ik 

zag de voorstelling onlangs in Nieuwegein. Wie ik er ook 

sprak: iedereen was enthousiast. 

'Jezus redt, Jezus redt' vormde de uitsmijter. Alsof het  

carnaval was stond iedereen op en zong mee uit volle borst. 

Wat een heerlijke nostalgische, avond met liedjes die er nog 

altijd toe doen. Zondag 21 april nog te zien in Utrecht in de 

Stadsschouwburg.  

Speellijst: www.robertlong.nl 

Nestor 

 

               

Agenda: 

6 april Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

7 april 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof, 17a  in 

Amersfoort 

9 april 20:00 uur Voorjaar ALV in de Kargadoor 

14 april  15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé met Lenny 

Klijn. Zij vertelt over haar boek Willem en 

Bentinck  

26 april 17.00 uur De Oranje Roze Eettafel: vooraf 

aanmelden via de mail 
50plus@cocmiddennederland.nl 

4 mei Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

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

Amersfoort 

12 mei 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo  

18 mei 13.00 uur Walk of Love Utrecht 

24 mei 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden 

via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

1 juni Wandelgroep 50+: informatie, en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

1 juni 14:00 uur Oude Gracht Utrecht Canal Pride 

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

Amersfoort 

9 juni 15.00 uur 50+ Pinkstermiddagcafé in de Silo  

21 juni 17.00 uur De Roze Eettafel, met MZG gasten: 

vooraf aanmelden via de mail 

                            l  
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De Kringen Zaterdag 11 mei 2019  is er weer een 

landelijke Ontmoetingsdag van De Kringen, te houden in 

Utrecht. Op het programma staan o.a. twee literaire en een 

cultuurhistorische bijdrage(n), als ook een muzikaal 

intermezzo. Tijdens de dag is er ook ruim gelegenheid de 

andere deelnemers te ontmoeten. Het thema is ditmaal 

Intimiteit. Iedereen is welkom. Inlichtingen, programma of 

informatie vind je op de website www.dekringen.nl 

 

 

 

 Aan deze Nieuwsbrief hebben meegewerkt: Theo Hermenet, Nestor, Pieter Edelman, 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 2019:  26 juni. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u deze mail een 

reply geven met in het onderwerpsvakje de vermelding “delete”   Contact:  50plus@cocmiddennederland.nl 

 

COC’S   EUROPESE VERKIEZINGSDEBAT 
5 April in Utrecht 

Op vrijdagavond 5 april gaan onze nationale kopstukken bij de 

Europese verkiezingen in debat over LHBTI-kwesties.  

 

COC’s Europese verkiezingsdebat begint op 5 april om 20 uur 

(inloop vanaf 19u30) in de Hertzzaal van Tivoli Vredenburg op 

de Vredenburgkade 11 in Utrecht. Dat is direct naast Utrecht 

Centraal Station.  

 

Toegang is gratis, dus wie het eerst komt, het eerst maalt.  

 

Bij de Europese verkiezingen staat veel op het spel voor 

LHBTI’s in Nederland en de rest van Europa. 

 

Hoe gaan de Europese politici er bijvoorbeeld voor zorgen dat 

geweld en discriminatie tegen LHBTI’s in de hele Europese 

Unie worden aangepakt? 

 

Wat gaan ze doen aan de anti-LHBTI-wet die in Litouwen van 

kracht is? Of aan de bedreigingen van de Hongaarse premier 

Orbán aan het adres van de LHBTI-beweging? 

 

Gaan onze afgevaardigden in Brussel er voor zorgen dat jouw 

huwelijk of relatie met een partner van gelijk geslacht in de 

hele Europese Unie wordt erkend?  

 

En hoe denken de toekomstige Europarlementariërs eigenlijk 

over het asielbeleid? Mogen LHBTI-asielzoekers bijvoorbeeld 

worden teruggestuurd naar een land als Egypte, waar LHBTI’s 

worden vervolgd? 

 

Op COC.nl lees je meer over de deelnemers en de 

presentator.  

 

 

 

 

 www.gayliving.nl 

Schrijf je in en beantwoord onze vragen, ook als je niet 

direct op zoek bent naar een woning. Aan een inschrijving bij 

Gay Living zijn geen kosten verbonden, en het verplicht je tot 

niets. Met een inschrijving bij Gay Living krijg je wel een plaats 

op de wachtlijst. 

http://www.dekringen.nl/
http://www.dekringen.nl/
mailto:50plus@cocmiddennederland.nl
mailto:50plus@cocmiddennederland.nl
http://www.gayliving.nl/
http://www.gayliving.nl/
https://gay-living.us14.list-manage.com/track/click?u=9182bdd6bb50f0bf2eb92ddae&id=0dc13bc0b2&e=ed3c04e54d
https://gay-living.us14.list-manage.com/track/click?u=9182bdd6bb50f0bf2eb92ddae&id=0dc13bc0b2&e=ed3c04e54d

