
 

 

  

Nieuwsbrief 

Nov Dec 2018 

Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland. De zomer is helaas voorbij maar het 

goede nieuws is, dat 50+ COC Midden-Nederland dit seizoen weer veel gaat organiseren: museumbezoeken, een 

concert, een eindejaarsbuffet, en meer. Lees onze nieuwsbrief en kom naar de activiteiten: u zult er geen spijt van 

krijgen. Ook de oudere versies van onze Nieuwsbrief, waarin u bijvoorbeeld de colums van Nestor nog eens na kunt 

lezen, zijn te vinden op de website van COC Midden-Nederland, onder “doelgroepen” →  “50+”. Voor onze 

maandelijkse eettafel zijn wij op zoek naar een kok die bij toerbeurt wil koken, maximaal 1 keer per kwartaal. 

Het gaat een mooi seizoen worden, graag zien we u aanwezig bij de activiteiten!   

Met vriendelijke groet,  Hans. van Gemmert, coördinator. 

Willem en Hans 

Veertien dagen en nachten lang dicht tegen elkaar 

liggen, samen in een bed, als dat geen liefde is. 

Stadhouder Willem III van Oranje (1650-1702) was 

een van de machtigste mannen van Europa, mede 

dankzij landjonker Hans Bentinck (1649-1709), 

zijn steun en toeverlaat, die beschikte over grote 

diplomatieke talenten. Al sinds hun jeugd waren de 

twee onafscheidelijk; Hans was de page van 

Willem. 

Hun vriendschap was intiem van aard. Op jonge 

leeftijd krijgt Willem de pokken. Om daarvan te 

genezen slapen de mannen veertien dagen en 

nachten samen, zo dicht mogelijk tegen elkaar 

zodat Hans Willem kan redden met zijn 

lichaamswarmte, dit terwijl hij gevaar loopt zelf de 

pokken te krijgen. 

De therapie werkt, en Willem geneest. Willem 

trouwt met zijn nicht Mary Stuart  en wordt koning 

van Engeland. Hans volgt hem naar Engeland en 

blijft zijn adviseur, totdat Willem hem inruilt voor 

de jongere Arnold Joost van Keppel. 

Lenny Klijn was zo gefascineerd door deze 

vriendschap dat ze er met veel inlevingsvermogen 

een roman over schreef, die is gebaseerd op 

historische gebeurtenissen.  Het resultaat is een 

boeiend boek. 

 

Lenny Klijn: Willem en Bentinck. Liefde of lust? 
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Agenda: 

3 november Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

4 november 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a  in 

Amersfoort 

11 november  15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo  

23 november 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden via 

de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

1 december Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

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

Amersfoort 

9 december 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo  

28 december 17.00 uur HET ROZE EINDEJAARSBUFFET:               

.                        vooraf aanmelden 50plus@cocmiddennederland.nl 

 

 

 

 

 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. 
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Op pad met een duinkonijn ?! 

De gids bood aan om in zijn geboortestreek, Zandvoort en 
omgeving, een wandeling te organiseren.  Drie deelnemers 
meldden zich aan. Maar dat was gelukkig geen probleem en 
de wandeling kon toch doorgaan. En “elk nadeel heeft zijn 
voordeel”: de groep was erg overzichtelijk, er kan goed 
ingespeeld worden op individuele wensen, informatie kan 
tijdens de wandeling gemakkelijk gedeeld worden. Het is een 
ontzettend fijne middag geworden. Het zat ook allemaal 
mee: prachtig weer en onze gids was een geweldige verteller, 
kende de geschiedenis van het gebied, en  kon zijn verhaal 
met grappige anekdotes verlevendigen. Zijn grote kennis van 
de natuur kon nog aangevuld worden door een van de 
deelnemers. De gids is een echt “duinkonijn”: weet de mooie 
plekjes, durft van de gebaande wegen af te gaan, kan sporen 
lezen en weet ook ons te leiden naar wilde wisenten die in 
het duingebied grazen, en kan ook zo nodig een hol vinden 
om onder het gaas door naar het circuit van Zandvoort te 
komen. En dan komen we ook even bij een klein minpuntje 
(grapje!). Het duinkonijn had niet kunnen regelen dat de 
trainingsraces gedurende onze wandeling stilgelegd werden 
en we nog méér van de rust in de natuur konden genieten. 
De start was bij het station van Zandvoort, en het historische 
stationsgebouw vormde  een mooie aanleiding om de 
historie van de spoorlijn Zandvoort-Amsterdam door te 
nemen, en ook de gevolgen van  WO II voor Zandvoort: het 
verdwijnen van vele kuuroorden, de bouw van de 
Atlantikwall, nieuwbouw aan het strand e.d. werden 
verduidelijkt. In de duinen hebben we het wisentenpad 
gevolgd, dat juist die dag weer opengesteld was. In de lente 
en de zomer is dit pad niet toegankelijk omdat de wisenten 
dan gevaarlijk kunnen zijn in verband met jonge dieren die 
beschermd moeten worden tegen indringers. Een heel 
afwisselend pad, met mooie vergezichten en met 
regelmatige stops om planten en dieren te bekijken of even 
uit te rusten. Met als hoogtepunt een ontmoeting op gepaste 
afstand van drie wisenten. Via het strand naar paviljoen 
Thalassa (Fosfor was te ver weg) voor een diner, met als 
afsluiting een prachtige zonsondergang. Wat een mooie dag! 
!  
 
Duinkonijn , bedankt. De deelnemers. 
 

 
 
 

Aan deze Nieuwsbrief hebben meegewerkt: Thom Langerak, Bert Veen, 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 1e kwartaal 2019:  28 maart. 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 

 

Museumbezoek 

Ook dit winterseizoen heeft 50+ een interessant en mooi 

programma voor museumbezoeken. Op woensdag 14 

november plannen we een bezoek aan het filmmuseum EYE 

in Amsterdam. Een keer een hele andere vorm van kunst. 

 

We combineren dit bezoek met een borrel bij de 50+ groep 

in Amsterdam aan de Stadhouderskade. 

Museumbezoek december: Frans Hals en de modernen, dit  
in combinatie met Teylers’ Da Vinci. In Haarlem bezoeken 
we dan de Hof waar een expositie is van Frans Hals en 
moderne kunstenaars zoals Koos Brenkel, David Nuur, Guido 
van der Werve. Een geweldige combinatie van oude en 
nieuwe kunst. 

 

 

Dit combineren we dan met een bezoek aan Teylers’, waar 
een expositie is van tekeningen van Da Vinci. 

Er moet rekening gehouden worden met een toeslag op je 
museum jaarkaart van € 10.00, en we moeten voor 
Da Vinci een tijdslot vastleggen. Dat gaat nog even wat 
coördinatie vergen maar moet mogelijk zijn. 

Voor beide bezoeken wordt er nog een aparte mail 
verzonden voor het hierop inschrijven. 
Gedetailleerde informatie ontvang je na je  inschrijving. 
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