
    

                                 

  

Nieuwsbrief 2e Kwartaal 2022 

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

Hierbij de nieuwsbrief voor het 2e kwartaal 2022. We zijn weer helemaal terug. Er worden weer heerlijke en gezellige 

eettafels georganiseerd. De wandelgroep wandelt weer en ook de activiteitengroep heeft veel mooie plannen 

(opgenomen onder de agenda) en organiseert weer mooie museum uitjes en filmavonden. Natuurlijk zijn er ook weer 

bijzondere zondagmiddagen met op 8 mei een optreden van Wouter en Hans (zie de aankondiging in deze 

nieuwsbrief). Lees natuurlijk ook nog even weer de heerlijke column van onze Nestor. 

Fijne Paasdagen, 
vriendelijke groet mede namens de vrijwilligers,  

Hans. van Gemmert coördinator. 
                                    

                                                                                          

Mann, Mann, Mann 

In de bibliotheek wilde ik het nieuwste boek van de 

Ierse schrijver Colm Toibin lenen. Ik bedoel de uit het 

Engels vertaalde roman De Tovenaar (The Magician) 

over het leven en het werk van de beroemde Duitse 

schrijver en Nobelprijswinnaar Thomas Mann (1875-

1955). Ik moet even geduld oefenen want er zijn 

maar liefst 28 reserveringen voor me. Zoveel 

interesse is er in het leven van Thomas Mann, die was 

getrouwd en zes kinderen had en wiens 

homoseksualiteit door zijn in 1984 verschenen 

dagboeken wereldnieuws werd. Ik kan wel naar het 

theaterstuk “Mann, Mann, Mann” van toneelgroep 

Amsterdam over Erika, Klaus en Golo, drie van de zes 

kinderen van Thomas Mann. Ze leidden een tragisch 

leven in de schaduw van “de tovenaar” zoals ze hun 

vader met afkeer noemden. Een vader die weliswaar 

een briljant schrijver was maar weinig talent had voor 

het vaderschap. Hij zou gezegd hebben meer van zijn 

boeken dan van hen te houden. Veel van zijn 

kinderen leden aan depressies zoals de 

homoseksuele Klaus. Auteur Rindert Kromhout, net 

als ik geboeid door Thomas Mann, schreef maar liefst 

drie boeken over het gezin Mann. Het derde deel 

heeft zoon Klaus tot onderwerp. Roem en rijkdom 

maakte hem niet gelukkig, want Klaus maakte met 

drugs een eind aan zijn leven. Hoe dan ook, Thomas 

Mann en zijn kinderen blijven ons fascineren. 

Nestor 

 

 

Agenda: 

22 april 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden 

via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

1 mei 16.00 uur Roze 50+ Café, Hof 17a Amersfoort 

7 mei Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

8 mei 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo 

Wouter en Hans, zingen liedjes van Melanie 

8 mei 15.00 uur Roze soos in het “Het Oosthonk” 

Meeslaan 2a Tiel 

27 mei 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden 

via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

4 juni Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

4 juni Utrecht Canal Pride 

5 juni 16.00 uur Roze 50+ Café, Hof 17a Amersfoort 

12 juni 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo 

12 juni 15.00 uur Roze soos in het “Het Oosthonk” 

Meeslaan 2a Tiel 

24 juni 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden 

via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

 

Nieuws van de 50plus Activiteitengroep 
 
In mei bezoek aan Delft, museum Prinsenhof en Royal Delft. 
Datum wordt nog bekend gemaakt. 
 
19 mei Ballet "Het zwanenmeer"in de Kinepolis 
21 mei Opera "Lucia Di Lammermoor" Pathé Leidscherijn 
4 juni Canal Pride Utrecht vanaf de werf (nader bericht volgt) 

 
18 juni Bij voldoende belangstelling organiseren we een leuke 
dag naar de Roze Zaterdag in Rotterdam. 
 
50pluscocactiviteiten@gmail.com 
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Optreden van Wouter en Hans op 8 mei 

 
Wouter en Hans ontmoetten elkaar in de trein/op het 

station (traject Arnhem – Nijmegen Heijendaal) in 1972 

op weg van/naar studie scheikunde aan de UN.  

 

 
 

Naast elkaar in de collegebanken en in de trein kwam 

ook alras muziek ter sprake. We speelden allebei een 

beetje gitaar: Wouter Leonard Cohen en Hans was die-

heart fan van Melanie. We besloten te kijken of we 

samen muziek konden maken. En er zat muziek in: we 

gingen het leven samen aan, zagen Melanie (Beautiful 

people, Lay down, Peace will come) in concert en 

werden behalve door haar stem, geraakt door haar 

gitaar.  

 

Melanie werd een dikke vriendin en we hebben 

inmiddels vele, vele, vele concerten van haar 

bijgewoond en we trokken met haar van theater naar 

theater.  

 

Graag wilden wij ook zo’n gitaar als Melanie hebben, 

maar op het moment dat we ons die konden 

veroorloven, waren ze niet meer te koop. Naar hoe dat 

nu kon heeft Wouter 40 jaar lang intensief onderzoek 

gedaan. Wat hij heeft gevonden heeft hij neergeslagen 

in een boek: zijn GoyaLevinbook. Hij vertelt er jullie 

graag iets over. Of kijk zelf alvast op: 

www.goyalevinbook.com  

 

Wij zullen jullie laten horen hoe onze liefde na 50 jaren 

samen, klinkt.  

 

We gaan er graag samen met jullie verder naar op zoek 

op zondag 8 mei a.s.  

 

Graag tot dan.  

  

 
 
 
 

COC midden-Nederland zoekt een 
algemeen bestuurslid. 
 
Op dit moment heeft het COC Midden-Nederland een 
vacature open voor een Algemeen Bestuurslid.  

Jouw toekomstige portefeuille ziet er als volgt uit: 
50Plus, Consult, Transactief,  Liefde in Meervoud en de 
werkgroep Intersekse. 

Wat ga je o.a. doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor het goed 
inrichten van de werkgroepen binnen jouw 
portefeuille. 

• Je stuurt de coördinatoren vanuit jouw rol 
binnen het bestuur aan en zorgt daarbij dat de 
coördinatoren voldoende input en handvaten 
hebben om hun werkgroep goed te kunnen 
bedienen; 

Wat krijg je ervoor terug? 

• Een enorm netwerk! Als Algemeen Bestuurslid 
heb je veel contact met personen binnen de 
vereniging; 

• Een schitterende vermelding op je cv; 
• Per kwartaal een (minimale) 

onkostenvergoeding; 
• En vooral een onvergetelijke tijd vol met mooie 

herinneringen en nieuwe vrienden. 

Benieuwd of dit iets voor jou is?  
Check vooral onze vacature op de vacaturepagina. 

https://www.cocmiddennederland.nl/nieuws/vacatur
e-algemeen-bestuurslid-bij-coc-midden-nederland 
 
Contact : bestuur@cocmiddennederland.nl 

 
 

 

 

Aan deze Nieuwsbrief hebben meegewerkt: Ad van Schaik, Ton Daalhuizen, 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 3e kwartaal 2022: 29 mei. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je deze mail een reply 

geven met in het onderwerpsvakje de vermelding “delete”   Contact:  50plus@cocmiddennederland.nl 
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