
 

  

Nieuwsbrief 

3e kwartaal 2016 

2016 

Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland, hierbij de nieuwsbrief voor het derde 

kwartaal van 2016. Na een geslaagde MZG Roze eettafel, ook dit kwartaal weer veel activiteitennieuws. Heeft u op- en 

aanmerkingen, aanvullingen, of nieuws voor de Nieuwsbrief, wij horen het graag!  Deze kunt u sturen naar ons 

mailadres 50plus@cocmiddennederland.nl Wanneer u bekenden of vrienden, wellicht ook belangstelling voor de Nieuwsbrief 

hebben, stuur deze Nieuwsbrief dan aan hen door, of bezorg ons hun E-email adres, altijd goed. Alvast een fijne 

vakantie gewenst en graag zien we u bij de activiteiten!  

Met een vriendelijke groet, Hans. van Gemmert, coördinator. 

 

 

Cato en Theo bij (een geslaagde) Roze Eettafel met 40 

deelnemers tijdens Midzomergracht. Eet ook een keer mee! 

 

GAY & LESBIAN SUMMER OOK VIA FILMTHUIS 

2 juli begint weer het Gay & Lesbian Summer Film Festival. 
Gedurende de hele zomer worden Gay & Lesbian films uit de 
hele wereld vertoond.  

Het Gay & Lesbian Summer Film Festival is een initiatief van 
filmdistribiteur Cinemien; de films die getoond worden 
komen uit een collectie van over de hele wereld. Vaak zijn dit 
films die hun weg niet in het reguliere circuit vinden.  
 
Dit jaar doen er twaalf filmtheaters mee aan het festival. 
Acht daarvan zijn ook aangesloten bij Filmthuis, waarbij films 
gelijktijdig online worden uitgebracht. Zodoende zijn alle 
titels van het Gay & Lesbian Summer Film Festival ook online 
te bekijken. 

Meer informatie:  http://www.cinemien.nl/gayandlesbian/ 

 

Agenda: 

10 juli  15.00 uur Zondagmiddagcafé 

18 juli  19.15 uur Roze Film in Het Hoogt 

22 juli 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf 

aanmelden via de mail. 
50plus@cocmiddennederland.nl 

6 augustus           Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

melden bij  

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

7 augustus 14.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a 

Amersfoort 

14 augustus 15.00 uur Roze Viering in de Silo 

14 augustus 16.00 uur Zondagmiddagcafé 

15 augustus 19.15 uur Roze Film in Het Hoogt 

26 augustus  17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf 

aanmelden via de mail. 
50plus@cocmiddennederland.nl 

3 september        Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

melden bij  

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

4 september 14.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a 

Amersfoort 

11 september 15.00 uur Zondagmiddagcafé 

18 september 50 Plusminus (ladies only) de Grote 

Catacomben t.o. Oude Gracht 219          

(trap af) Utrecht 

19 september 19.15 uur Roze Film in Het Hoogt 

23 september  17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf 

aanmelden via de mail 
50plus@cocmiddennederland.nl 
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3e kwartaal 2016  

Aan deze Nieuwsbrief hebben meegewerkt: Dik Berends, Gon Teunissen, Hans van Gemmert, Pieter Edelman. 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 2016: 30 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 

 

Willem Kloos 1859 – 1938 
 

O, mocht ik, luistrend óver u gezeten, 
Hooren de woorden van uw rooden mond, 
Totdat ‘k ten slotte, heel mij-zelf vergeten, 
Mij-zelf weerom in uw schoone oogen vond ! 
 
O, als mijn ziel in de uwe was versmeten, 
Als vast een snoer mijn ziel aan de uwe bond, - 
Al wat ik leed, ik zou het niet meer weten, 
Al lust waar niets, bij ’t fluistren van uw mond ! 
 
O, als ik steeds maar in uw oog mocht staren, 
En nooit uw oog van ’t mijne weg wou gaan, 
Dan sloeg ‘k de hand aan nog veel stouter snaren, 
Als god des zangs zou ‘k in dees wereld staan, 
En, door mijn altijd jonge levens-jaren, 
Voelde ik mijn hart voor u, als moker, slaan! 
 
Uit: Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen, 

uitgegeven door Bert Bakker. 

 

 

 

Roze Viering 14 augustus 15.00 uur. Na de goede 

opkomst en het succes van de 1e viering weer een Roze 

Viering in de Silo kerk Herenstraat 34 te Utrecht. Wie mee 

wil doen met het voorbereiden van deze dienst kan zich 

melden bij Arjan Noordhoek, (die behalve gevangenis 

predikant ook voorganger van de Silo gemeente is) om 

teksten en liederen te vinden die spreken over liefde, ruimte 

en vrijheid om 'gay' te kunnen leven. E-mailadres van Arjan 

Noordhoek:  ajnoordhoek@online.nl 

 

Vrijwilligers Wil je vrijwillig iets doen voor 50+, laat het 

dan weten, we hebben altijd leuke klussen te doen. Dat kan 

bezoek aan huis zijn maar ook meewerken bij de organisatie 

van de activiteiten. E-mail: 50plus@cocmiddennederland.nl 

 

Gaypride Amersfoort 

donderdag 21 juli organiseert de Stichting Keiroze de Pride 
Walk om 19.00 uur zal de Pride Walk starten op De Grote Sint 
Jansstraat en rond 20.00 uur eindigen aan de voet van de 
Onze Lieve Vrouwentoren. 

Améézing Pink is een nieuw programma onderdeel tijdens de 
Gaypride Amersfoort op donderdag 21 juli. De band Too Hot 
To Handle speelt vanaf 20.00 uur op de Groenmarkt bekende 
nummers uit de Homo Top-100 en andere funky nummers en 
het publiek zingt mee. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.facebook.com/Gaypride033 

Een luisterend oor ! 

Door het terugtreden van de overheid en de hierdoor 

verslechterende zorg voor ouderen dreigen vooral ouderen 

zonder kinderen of met kinderen met wie er geen contact 

meer is of die te ver af wonen, de dupe te worden van de 

wens van de huidige regering dat kinderen en/of familieleden 

maar de mantelzorg op zich moeten nemen. 

50+ heeft het initiatief genomen een groep op te richten 

waarmee men, als er behoefte aan is, een afspraak kan 

maken voor een bezoek of gesprek, iemand met wie men van 

gedachten kan wisselen zonder iets uit te hoeven leggen. 

U kunt Wouter of Kees aanspreken en eventueel een 

afspraak maken tijdens het Zondagmiddagcafé of tijdens de 

Roze Eettafel. 

Het zou fijn zijn als de groep wordt uitgebreid, vooral 

vrouwen zijn welkom, maar uiteraard zijn mannen ook meer 

dan welkom. Interesse, spreek de mannen aan of stuur een 

mail naar 50plus@cocmiddennederland.nl 

 

Weet u een plek, waar onderstaande flyers goed tot z’n 

recht zouden komen, bijvoorbeeld een kaarten- of folderrek, 

een plaats waar informatie ligt in een buurthuis, een 

gezondheidscentrum, bibliotheek, of wat dan ook, laat het 

ons weten! Dan zorgen wij er voor dat onze informatie daar 

komt te liggen. U kunt dit doorgeven via ons mailadres. 
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