
 

Nieuwsbrief 

Nov. Dec. 2017 

Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland, hierbij al weer de laatste Nieuwsbrief van 

het jaar 2017. Bijgaand ook, zoals u van ons gewend bent, de agenda met activiteiten. Heeft u een bericht voor de 

Nieuwsbrief dan kunt u dit sturen naar: 50plus@cocmiddennederland.nl  Graag zien we u bij het Kerstbuffet en /of de  

overige activiteiten!  

Met vriendelijke groet,  Hans. van Gemmert, coördinator. 

Tropisch Utrecht 

Het is je vast ontgaan, maar 2017 is het jaar van de 

Botanische Tuinen. Nederland telt 25 van die heerlijke oases 

van stilte waar je kunt genieten van de mooiste bloemen en 

bomen. In Utrecht zijn die tuinen zelfs gratis toegankelijk 

voor iedereen met een museumjaarkaart. De Botanische 

Tuinen van Utrecht, die verbonden zijn aan de Universiteit, 

kennen twee locaties: een op de Lange Nieuwstraat, en een   

bij Fort Hoofddijk. Graag loop ik even binnen bij dat fort dat 

onder meer een bamboebos bezit en een wereldbefaamde 

rotstuin waar op de Turfterrassen alleen al twintig soorten 

Jan-in-de-preekstoel (Arisaema) voorkomen. 

Doel van mijn winterbezoek is de tropische kas. Buiten mag 

het dan koud en guur zijn, binnen is het 21 graden Celsius. 

Zittend op een bankje onder hoge lianen waan ik me even in 

de tropen waar het al net zo warm en hinderlijk vochtig is. 

Mijn tropische illusie wordt compleet door de hoge 

slingerplanten boven me en exoten om me heen als cacao en 

papaja. Dan kijk ik naar buiten: begint het al zachtjes te 

sneeuwen? 

www.uu.nl/botanischetuinen 

Nestor 

  

 
www.gayliving.nl 
 

Regenboog kerkdienst zondag 10 december 2017, 
aanvang 10.00 uur in de Silokerk, Herenstraat 34 3512 KD 

Utrecht. Wie wil overblijven tot de COC borrel van 15.00 uur 

kan naar de speciale Luther 500 jaar-tentoonstelling in het 

Catharijneconvent (om de hoek) of luisteren naar de opname 

van Bach-koralen in de kerkzaal (blindenproject van de Bach 

Cantate Diensten). Verdere info bij Arjan Noordhoek 
ajnoordhoek@online.nl 

 

Wandelen 

Tien jaren geleden is Theo Grömmel gestart met het mede 
organiseren van de maandelijkse wandelingen van COC 
Midden Nederland, in het begin samen met Simon Hughes 
en Bart-Jan Modderman, later samen met Bart-Jan, en de 
laatste jaren alleen. Theo wil na tien jaar de organisatie 
en/of de leiding tijdens de wandelingen aan anderen 
overdragen of met meerderen delen. Theo gaat nog niet 
helemaal weg, toch bedanken we Theo op 12 november 
voor 10 jaar inzet. Alle wandelaars en oud wandelaars zijn 
hierbij uitgenodigd (zie agenda 12 november). 

Agenda: 

4 november Wandelgroep 50+:  informatie en vooraf 

aanmelden: rozewandelgroepcoc@gmail.com 

5 november 16.00 uur Roze 50+ Café Koetje, Hof 17a  in 

Amersfoort 

12 november 15.00 uur Roze 50+ Zondagmiddagcafé in de 

Silo Herenstraat 34 Utrecht. Bedankmiddag. 

14 november 20.00 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) 

met een afsluitend optreden van Rikkert van 

Huisstede in de Kargadoor, Oudegracht 36 

24 november 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden 

via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

2 december Wandelgroep 50+:  informatie en vooraf 

aanmelden: rozewandelgroepcoc@gmail.com   

3 december 16.00 uur Roze 50+ Café Koetje, Hof 17a  in 

Amersfoort 

10 december 15.00 uur Roze 50+ Zondagmiddagcafé in de 

Silo Herenstraat 34 Utrecht 

22 december 17.00 uur De Roze Eettafel: Kerstbuffet 

aanmelden: 50plus@cocmiddennederland.nl 

Boekpresentatie 

  

 

 

Mijn boek is uit, geschreven 

onder mijn officiële naam.  

De presentatie zal plaats 

vinden op zaterdag 18 

november, om 15.00 uur, in 

de Landbouwschuur (van 

de Julius Academy), 

Karpervijver 14, Zeist. 

www.vanpunttotmijl.nl 

Dik Berends 
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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 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 2018:  23 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 

 

Museabezoeken 2017 / 2018 

Zoals we afgelopen winterseizoen ( 2016/2017) voor het 

eerst hebben gedaan, gaan we ook aankomend 

winterseizoen weer bezoeken brengen aan musea. Hierbij 

een overzicht van de planning. 

 

 

November 2017 

 Vanaf 19 november is er in het Centraal Museum in Utrecht 

een belangrijke tentoonstelling van Pyke Koch. Kochs 

schilderijen van vervaarlijke vrouwen baarden indertijd veel 

opzien: met Mercedes de Barcelona (1930), Bertha van 

Antwerpen (1931) en De schiettent (1931) vestigde Koch zijn 

naam als kunstenaar die met een perfecte techniek een heel 

eigen voorstellingswereld wist te creëren, sinister, en bijtend 

ironisch. Zijn Nocturne(1930) veroorzaakte een schandaal: 

het  tempeltje bij nacht, op een pleintje ingeklemd tussen 

schaars aangelichte gevels, is immers een urinoir, een 

beruchte homo-ontmoetingsplek. In de tentoonstelling 

wordt Kochs werk getoond in de context van dat van zijn 

tijdgenoten – niet alleen dat van Nederlandse kunstenaars 

als Carel Willink, Raoul Hynckes en Charley Toorop, maar ook 

dat van Georg Grosz, Anton Räderscheidt en Christian Schad, 

als vertegenwoordigers van de Neue Sachlichkeit in Duitsland 

-. Daarnaast schetsen korte documentaires, samengesteld 

door Ad van Liempt, beelden van die tijd. We bezoeken deze 

expositie in combinatie met een bezoek aan een drietal 

kunstgalerieën op de Oude Gracht.  

December 2017 Geen museum bezoek. 

Januari 2018 

 Voor deze maand staat een bezoek aan het vernieuwde 
Mauritshuis in Den Haag gepland. Het vernieuwde 
Mauritshuis heeft een belangrijke collectie oude werken. In 
de nieuwsbrief van het eerste kwartaal 2018 komen we er 
gedetailleerd op terug. 

 

Februari 2018  

Museum More in Gorssel . Dit museum beschikt over vele 
topwerken uit de Nederlandse moderne realistische kunst. 
More is een initiatief van Hans Melchers en toont een eeuw 
topkunst van grootmeesters zoals Jan Mankes, Wim 
Schuhmacher, Raol Hijnekes, enz. Mogelijk combineren we 
dit met een bezoek aan Kasteel Ruurlo. 

 

 

Maart 2017  

Kröller Müller. In het Kröller-Müller Museum vind je de op 
één na grootste Van Goghverzameling ter wereld: bijna 90 
schilderijen en ruim 180 tekeningen. In de Van Gogh Galerij 
zijn in wisselende opstelling circa 40 werken van Vincent van 
Gogh te zien. Daarnaast zie je er topstukken van moderne 
meesters als Claude Monet, Georges Seurat, Pablo Picasso en 
Piet Mondriaan. 
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