
 

                                 

  
Beste leden, bezoekers en belangstellenden van 50plus 

COC Midden-Nederland. 

Hierbij de nieuwsbrief voor het 1e kwartaal 2023. Op 

zondagmiddag 8 januari 2023 vanaf 15.00 uur starten we 

een nieuwe koers met een spectaculaire opening van 

Dolly Bellefleur, een “beauty with brains”. Zij verzorgt 

een optreden met een inhoudelijke boodschap. Je bent 

van harte welkom in de Silo, Herenstraat 34 Utrecht. 

 

Vriendelijke groet en de allerbeste wensen voor het 

nieuwe jaar namens de vrijwilligers van 50plus 

 

Hans. van Gemmert coördinator. 

                                    

                                                                                          
Last christmas I gave you my heart..... 
 

Ook dit jaar zingen we dat weer mee met George 

Michael en zijn groep Wham. 

Meer dan 120 miljoen platen verkocht George Michael. 

Beroemd en rijk werd hij, maar dat mocht niet baten. 

George was ongelukkig: hij voelde zich niet serieus 

genomen en hij worstelde met zijn homoseksualiteit. 

Eenzaam stierf hij in de kerstnacht van 2016; het 

was de sterfdag van zijn geliefde moeder.  

Het autopsierapport vermeldde leververvetting en 

hartspierziekte, zo valt te lezen in de nieuwe biografie 

van James Gavin. Wijst het wellicht fatale druggebruik 

van George van partydrug GHB en crack- cocaïne op 

passieve zelfmoord? 

Het verlegen Grieks-Britse jongetje Georgios Panayiotou 

kon geen goed doen bij zijn vader, die vond hem een 

slap ventje en peperde hem in dat hij in het leven nooit 

iets zou bereiken.  

En George was bang om uit de kast te komen, dat zou 

wel eens zijn carrière kunnen schaden. In het 

onderdrukken van zijn homoseksualiteit ging hij heel ver: 

toen de liefde van zijn leven de Mexicaanse 

modeontwerper Anselmo Felappa in 1993 aan aids 

overleed, zocht George hem niet op in het ziekenhuis. 

Ook was hij niet bij diens begrafenis. Vlak voor zijn dood 

zei George dat hij nooit over de dood van Felappa was 

heengekomen. Zijn eigen leven noemde hij verspilling. 

 

James Gavin: George Michael. Een leven. 560 blz. € 30 

 

Nestor 

 

Agenda: 

7 januari COC Wandelgroep: informatie en vooraf 

aanmelden bij  rozewandelgroepcoc@gmail.com 

8 januari 15.00 uur Regenboog Activiteit 50plus 

Zondagmiddagcafé in de Silo met een optreden 

van Dolly Bellefleur. 

20 januari 20.00 uur Regenboog café IJsselstein in Theater 

Pantalone Linaeusweg 5 IJsselstein 

27 januari 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden via 

de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

4 februari COC Wandelgroep informatie en vooraf aanmelden 

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

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

12 februari 15.00 uur 50plus Zondagmiddagcafé in de Silo  

12 februari 15.00 uur Roze soos in “Het Oosthonk” Meeslaan 

2a Tiel 

24 februari Regenboog Activiteit 

4 maart Regenboog Activiteit 

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

12 maart 15.00 uur 50plus Zondagmiddagcafé in de Silo 

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

Meeslaan 2a Tiel 

24 maart 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden via 

de mail 50plus@cocmiddennederland.nl 

Regenboog Activiteiten 

8 januari 15.00 uur Regenboog Activiteit 50plus 

Zondagmiddagcafé in de Silo Herenstraat 34 met 

een optreden van Dolly Bellefleur. 

24 februari 17.00 uur Regenboog Activiteit De Eettafel: 

vooraf aanmelden via de mail 

50plus@cocmiddennederland.nl 

4 maart Regenboog Activiteit COC Wandelgroep: 

informatie en vooraf aanmelden bij 

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

 

 

Vijftig Tinten Kleur is een 

initiatief van 50plus COC 

Midden-Nederland. 

Naast alle activiteiten die 

we al jaren doen, 

organiseren we vanaf 

2023 iedere maand een 

Regenboogactiviteit. 

Diversiteit staat bij deze 

activiteiten centraal, daar 

gaan we ons best voor 

doen.  Doe je mee ? 
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Tips voor operaliefhebbers 

 
Kinepolis  

Royal Opera House 1st kwartaal 2023  

 

Laat je vanuit je luxe bioscoopstoel meenemen 

naar een klassieke wereld vol pracht en praal. 

Beleef de dramatiek, de passie en de emoties van 

alle voorstellingen in hoogwaardig beeld en 

kristalhelder surround geluid en ervaar ze alsof je 

op de eerste rij zit. 
 

  
  
Il Barbiere di Siviglia (15 februari 2023) 
 

Turandot (22 maart 2023)  
 

 

  
Pathé Leidsche Rijn  
 

Fedora van Giordano 14 januari en 5 februari  
Lohengrin van Wagner 18 maart  
 

 
IJsselstein Regenboog café 
  

Het eerstvolgende café is 20 januari vanaf 20.00 

uur in Theater Pantalone, Linaeusweg 5, IJsselstein.  

Voor informatie: http://regenboogcafe.nl/ 

 

 

 

Museumbezoek 
 

 
 

 

Ook dit kwartaal staan er weer een aantal 

museumbezoeken op de agenda.  

Hierbij een voorlopig overzicht waarbij er 

rekening moet worden gehouden dat e.e.a. 

nog kan veranderen.  
 

De data voor de bezoeken staan al wel vast:  

Dinsdag  17 januari   

Vrijdag    17 februari  

Vrijdag    17 maart. 

 

Voor januari staat een bezoek aan Amersfoort 

op de planning. We bezoeken dan het 

Museon en museum Flehite. 
 

In februari gaan we naar Delft. We bezoeken 

de Prinsenhof waar een extra expositie is over 

het Delft van Vermeer en we gaan naar de 

Royal Delft 
 

Voor maart plannen we Den Haag / 

Scheveningen voor een bezoek aan het 

Mesdagmuseum en het Mauritshuis. Er is een 

mogelijkheid dat één van deze bezoeken 

wordt vervangen door het museum Beelden 

aan zee. 
 

Een leuk programma waarvoor we je per 

bezoek nog een uitgebreide uitnodiging zullen 

sturen.  
 

50pluscocactiviteiten@gmail.com 

Aan deze Nieuwsbrief hebben meegewerkt: Ad van Schaik, Theo Hermenet, 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 2e 

kwartaal 2023: 18 maart. 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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