Nieuwsbrief 4e Kwartaal 2022

Beste leden, bezoekers en belangstellenden van 50plus COC Midden-Nederland
Hierbij de nieuwsbrief voor het 4e kwartaal 2022. Graag aandacht voor een bijzonder optreden van de Evergreens op
9 oktober, de toegang is gratis. Aansluitend zoals gebruikelijk hapjes en drankjes in het tuincafé het gaat een mooie
middag worden. Ook dit keer weer een zeer lezenswaardige column van onze Nestor. Houd onze berichten in de
gaten, op 23 december na afwezigheid door Corona, nu weer een heel feestelijke oudejaars eettafel.
Vriendelijke groet, mede namens de vrijwilligers van 50plus
Hans. van Gemmert coördinator.

Toen James, later Jan
De nieuwe Transgenderwet maakt het makkelijker om in
je paspoort het geslacht (M of V) te veranderen. Ons land
zou ongeveer 100.000 mensen tellen die zich een man
voelen in een vrouwenlichaam of een vrouw in een
mannenlichaam. Dat laatste was ook het geval met James
Morris (1926), die al op zijn vierde dat gevoel ontdekte.
In 1972 vloog hij naar het Marokkaanse Casablanca waar
de Joodse arts Georges Burou, een pionier op dit gebied,
de geslachtsveranderende operatie wilde uitvoeren.
James Morris noemde zich voortaan (Catherine) Jan
Morris en ging verder waarin zij goed was: artikelen en
boeken schrijven over verre steden en landen. Jan leefde
verder in harmonie samen met Elizabeth Tuckniss met wie
hij in 1949 getrouwd was, en met hun kinderen en
kleinkinderen. Over zijn geslachtsverandering schreef zij
het fascinerende Conundrum, een term die in het Engels
wordt gebruikt voor een moeilijk of niet op te lossen
raadsel. Het boek werd vertaald in het Nederlands en
kreeg de titel Het dilemma.
Toen ik het boek in 1974 kocht, nu bijna vijftig jaar
geleden, was het de eerste keer dat ik over dit
onderwerp iets las.
Jan Morris overleed twee jaar geleden. Ze was een
bijzonder mens met verrassende kanten. Zo mocht hij nog
als James in 1953 als journalist voor de Times mee op de
Engelse expeditie die als eerste de top van de hoogste
berg ter wereld, de Mount Everest, veroverde. Door een
geheime code te gebruiken lukte het hem het bereiken
van die top in Londen wereldkundig te maken op de
ochtend van de kroning van koningin Elizabeth de
Tweede.
Toen James, later Jan, verwierf zij daarmee wereldfaam.
* Conundrum door Jan Morris
In Nederlandse vertaling: Het dilemma
Uitgeverij Meulenhoff Amsterdam 1974
Dank aan Aart de Veer.

Nestor

Agenda:
9 oktober

15.00 uur 50plus Zondagmiddagcafé in de Silo
met een optreden van de Evergreens, Bart
Boeve en pianist Rob Remmen.

28 oktober

17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden
via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl

4 november 20.00 uur Regenboog café IJsselstein in Theater
Pantalone Linaeusweg 5 IJsselstein
5 november COC Wandelgroep informatie en vooraf
aanmelden rozewandelgroepcoc@gmail.com
6 november 16.00 uur Roze 50+ Café, Hof 17a Amersfoort
13 november 15.00 uur 50plus Zondagmiddagcafé in de Silo
13 november 15.00 uur Roze soos in het “Het Oosthonk”
Meeslaan 2a Tiel
25 november 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden
via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl
3 december COC Wandelgroep: informatie en vooraf
aanmelden bij
rozewandelgroepcoc@gmail.com
4 december 16.00 uur Roze 50+ Café, Hof 17a Amersfoort
9 december 20.00 uur Regenboog café IJsselstein in Theater
Pantalone Linaeusweg 5 IJsselstein
11 december 15.00 uur 50plus Zondagmiddagcafé in de Silo
11 december 15.00 uur Roze soos in het “Het Oosthonk”
Meeslaan 2a Tiel
23 december 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden
via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl

Nieuwsbrief 3e Kwartaal 2022

Gratis Openbaar Vervoer
voor Utrechtse ouderen met krappe beurs

De Evergreens op zondagmiddag 9 oktober
bij het 50plus COC Café

Ouderen in de provincie Utrecht die aangewezen zijn
op een AOW-uitkering hebben het niet altijd
gemakkelijk. Vaak is de sociale en financiële drempel
hoog om op bezoek te gaan bij vrienden, familie of
kennissen. Het openbaar vervoer kan hen echter over
de streep helpen. De provincie Utrecht biedt hen
daarom een jaar gratis gebruik aan van bus en tram.
https://www.provincieutrecht.nl/actueel/nieuws/gratis-openbaar-vervoervoor-utrechtse-ouderen-met-krappe-beurs

Vanaf september 2022 heeft IJsselstein
ook een Regenboog café

Bart Boeve en zijn pianist Rob Remmen treden 9
oktober op als The EVERGREENS.

De eerstvolgende cafe’s zijn 4 november en 9 december
vanaf 20.00 uur in Theater Pantalone, Linaeusweg 5,
IJsselstein. Voor informatie: http://regenboogcafe.nl/

The Evergreens treden al jaren op met de meest
populaire en geliefde nationale en internationale
liedjes. Deze liedjes liggen goed in het gehoor en zijn
een ode aan muzikale sterren en theaterdieren als
Ramses Shaffy, Adele Bloemendaal en Wende
Snijders. Ook internationale EVERGREENS van o.a Frank
Sinatra, George Gershwin, George Michael en moderne
pop van o.a Calum Scott worden vertolkt.
Je bent vanaf 15.00 uur welkom in de
Silo, Herenstraat 34 3512KD Utrecht. Het optreden
begint om 15.30 uur, toegang gratis.
We zien je graag.

Locatie De Utrechtse Muziekschool, Marnixzaal, Domplein 4. Zaterdag 29 oktober 2022 aanvang 20.00 uur
Tickets 15 euro voorverkoop via www.cantatori.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 1e kwartaal 2023: 18 december. 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

