
 

Nieuwsbrief 

1e kwartaal 2016 

2016 

Beste leden, bezoekers en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland: hierbij de eerste Nieuwsbrief van 50+. 

Door middel van deze nieuwsbrief, die voorlopig 1 keer per kwartaal uit gaat komen, gaan wij u op de hoogte houden 

van 50+ activiteiten. Op- en aanmerkingen, aanvullingen, of nieuws voor de Nieuwsbrief, wij horen het graag! Deze kunt 

u sturen naar ons mailadres. 

Graag tot ziens bij onze activiteiten! 

Hans. van Gemmert coördinator. 

De flyer 50+ bestaat uit een flyer (formaat A6) en een 

affiche (formaat A3). Weet u een plek, bijvoorbeeld een 

kaarten- of folderrek, een plaats waar informatie ligt in een 

buurthuis, gezondheidscentrum, bibliotheek of wat dan ook, 

laat het ons weten! Dan zorgen ervoor dat onze informatie 

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

            

50+ Vrouwen In januari is in een bijeenkomst van een 

elftal 50+vrouwen het plan gesmeed om vanuit de vrouwen 

zelf activiteiten aan te bieden. Als iemand iets wil 

ondernemen, een leuk idee heeft om samen te gaan doen, 

dan stuurt zij een kant-en-klaar voorstel (wat, waar, 

wanneer, hoe kom je er, eventuele kosten) aan Alma 

Mekking, die het dan doorstuurt aan de vrouwen die in juni 

2015 en januari 2016 te kennen hebben gegeven 

geïnteresseerd te zijn in 50+ vrouwen activiteiten. 

Afgesproken is, dat alleen Alma de emailadressen en de 

telefoonnummers beheert en deze niet aan anderen 

doorgeeft. Wil je je aansluiten? Meld je dan aan via 

alma.mekking@gmail.com.  

Roze Viering Voorganger Arjan Noordhoek heeft het 

plan opgepakt om Roze vieringen in Utrecht te organiseren. 

Deze zijn bedoeld voor 50+- mensen maar ook voor een ieder 

die er belangstelling voor heeft. De eerste viering gaat in mei 

plaatsvinden in de Silo Kerk. Meer informatie in de volgende 

Nieuwsbrief. 

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 werk aan de organisatie van de 

activiteiten.  

 

Agenda: 

26 februari 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf 

aanmelden via de mail. 

5 maart Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

melden bij  

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

13 maart 15.00 uur Zondagmiddagcafé 

21 maart 19.15 uur Roze Film in Het Hoogt 

25 maart geen eettafel i.v.m. Goede vrijdag 

 

Agenda vrouwenactiviteiten: 

28 februari Kom je ook naar de opening van het 

Damespad Utrecht?  

Het wordt een interessante rondwandeling 

door de historische stad, dit met aandacht 

voor markante Utrechtse vrouwen. Dit kan 

ook per rondvaartboot (€ 10,50) gebeuren. 

De start vindt plaats om 10.30 uur in 

Stairway to Heaven, Mariaplaats 11 te 

Utrecht Officiële opening om 11.30, uur we 

eindigen met een gezamenlijke toost om 

16.30 uur. Daarna voor wie wil een diner ter 

plaatse. 

Maart  Wie organiseert een activiteit? Zie onder 

50+ Vrouwen. 

 

             

Aan deze Nieuwsbrief hebben meegewerkt: Alma Mekking, Gerard Smits, Hans van Gemmert, Pieter Edelman, Theo Hermenet. Tenzij anders aangegeven, worden 

onze activiteiten georganiseerd in de tuinzaal van de Silo Kerk, Herenstraat 36 3512KD Utrecht. Deze nieuwsbrief wordt zowel in gedrukte vorm als ook digitaal 

verspreid. Sluitingsdatum voor het aanleveren van content voor 2e kwartaal 2016: 28 maart 2016. Wilt u digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u de 

mail een reply geven met in het onderwerpsvakje de vermelding “delete” of een bericht sturen naar: 50+ COC Midden-Nederland Postbus 117 3500 AC Utrecht. 

Contact:  50plus@cocmiddennederland.nl   vrouwen50plus@cocmiddennederland.nl 
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