
 

 

  

Nieuwsbrief 

3e Kwartaal 2019 

Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland.  

Dit keer heel vroeg de nieuwsbrief voor het volgende, kwartaal. Dit heeft te maken met een belangrijke aankondiging van Gay Living 

en om deze belangrijke aankondiging, sturen we voor 1 keer de Gay Living nieuwsbrief mee. We hebben ook net een zeer geslaagde 

Utrecht Canal Pride achter de rug, enkele foto’s hiervan willen we u niet onthouden. 

Het gaat een mooie zomer worden, we zien u graag aanwezig bij onze buiten (en binnen) activiteiten.     

Met vriendelijke groet,  Hans van Gemmert, coördinator. 

                                    

                                                                                           Roze kamperen dichtbij Utrecht 

Twee roze klompen naast elkaar. Zo opent de site van 

'hollandmencamp.nl' een gezellige camping voor 

homomannen niet ver van Utrecht, aan de Loosdrechtsedijk 

in Loosdrecht. 

Al meer dan 25 jaar zijn Peter van de Rijdt en Wim Steman 

samen. Ooit was Peter fruitteler en Wim verkocht fruit. 

Totdat ze vier jaar geleden besloten een deel van hun 

kwekerij in Loosdrecht om te zetten in een camping voor 

mannen. Op hun uitgebreide website kun je er alles lezen. 

Bijvoorbeeld dat je er een tent kunt huren, de woonwagen 

Isadora en zelfs een appartement.  

Ongeveer een derde van de gasten is single. Eenzaam hoef 

je je hier niet te voelen. De meeste mannen maken snel 

contact, mede door de 'koffie pauze' 's morgens waarbij 

iedereen welkom is. Peter: "In de ochtend maken we vooraf 

een rondje langs iedereen. "Hebben jullie goed geslapen, 

vragen we en of ze zin hebben in koffie. Zo leren de gasten 

elkaar snel kennen." 's Avonds zoeken de mannen elkaar op 

aan de lange biertafel, bij de barbecue of het kampvuur.  

Op de site love2camp.nl leggen de campingeigenaren uit dat 

de mannen geen spannende ideeën hoeven te hebben over 

de camping. Dit is een gewone camping waar iedereen kan 

luieren in de zon, al of niet naakt en waar publieke seks niet 

is toegestaan. De camping is het weekend rond de Gay Pride 

altijd volgeboekt. Dat is ieder jaar het drukste weekend. 

www.hollandmencamp.nl 

Nestor 

 

Agenda: 

6 juli Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

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

Amersfoort 

14 juli  15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé 

26 juli 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden 

via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

3 augustus Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

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

Amersfoort 

11 augustus 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo  

23 augustus 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden 

via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

1 september 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje, Hof 17a  in 

Amersfoort 

7 september Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

8 september 15.00 uur Zondagmiddagdagcafé in de Silo  

27 september17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden 

via de mail 
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5 juni Vijfde Nationale Roze Ouderendag  

Graag nodig ik je uit voor de 5e Nationale Roze 
Ouderen dag, dit jaar in Utrecht bij Tivoli 
Vredenburg. 

Het is weer een prachtig programma geworden! 

Tijdens de middag wordt de film Monument 
van Trots getoond en is er een optreden 
van, Kees van den Berg (Mr Senior Pride 
2018) en Ingeborg Hornsveld.  

Met de huldiging van Mr en Mrs. Senior 
Pride 2019 belooft het weer een mooie 
middag te worden!  

De entree is gratis, een kaartje kan je 
bestellen via: 

https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/ 
ouderen-dag-25-06-2019/ 

Bestel je een ticket liever telefonisch? Dan 
kan je bellen naar de kassa van Tivoli 

Vredenburg op telefoonnummer:  

030 - 2314544 (ma t/m za 10.00-18.00) 

Bestel je kaartje snel, want vol = vol! 

 

 

 

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 4e kwartaal 2019:  25  september. 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 

 

1 juni 2019 de Utrecht Canal Pride  

 

 

 

 

 www.gay-living.nl 

In verband met belangrijk nieuws, 1 malig 

als bijlage  de Gay Living nieuwsbrief 
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