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AGENDA
DINSDAG 14 MEI - WSDP
DINSDAG 11 JUNI WSDP

"Een WSDP avond is
voor het grootste deel
gezelligheid"

DINSDAG 25 JUNI -

VOOR DEZE EDITIE GINGEN WE LANGS BIJ

MIDZOMERGRACHT

HANS DE JONGE, SINDS 2014 DEELNEMER

WSDP PICKNICK - PARK

AAN WSDP.

LEPELENBURG
DINSDAG 9 JULI WSDP

Hans, hoe kwam je bij WSDP terecht?
Ik woonde nog in Naarden toen ik uit de kast kwam. De keuze
was toen om of in Amsterdam of Utrecht te gaan wonen. En
omdat mijn kantoor toch al in Utrecht stond viel de keuze
hierop. Ik realiseerde me dat ik, vers uit de kast, ook een nieuw
sociaal netwerk wilde opbouwen. Meer in ‘de scene’ als het

REDACTIE
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x
per jaar. Wil je iets delen met de

ware. Dat begon door me bij de Kringen aan te sluiten en daar
tipte Coen Mobach me over WSDP.
En hoe ging de eerste avond?

wsdp´ers of een evenement voor
de agenda. stuur dan een mail
naar
watschaftdepoot@hotmail.com

Mijn eerste avond was bij Jeroen thuis. Wat mij betreft een hele
leuke kennismaking en gelijk heel gezellig en welkom. Het was
direct een mooi visitekaartje.

Vervolg interview
Zou je het andere mensen ook

"In China at ik ooit
kippenklauwen"

aanraden?
Ik geef de tip ook graag door als ik
mensen spreek. Laatst raakte ik bij
de Cafe Kalff in gesprek met een stel
uit Overijssel die van plan waren te
verhuizen naar Utrecht. Dan kan ik
niet nalaten om WSDP even te
noemen. Als ik mensen tip zeg ik er
wel bij dat je wel iets met eten

Iedereen kan bij WSDP dus?
Als je van buiten de stad komt en je wilt snel
mensen leren kennen dan is WSDP echt een
uitkomst. Je hebt mensen die een kroeg in kunnen
stappen en gelijk een gesprek met de eerste de
beste kunnen starten. Maar als je toch wat
behoudender in elkaar zit is WSDP wel fijn en
misschien met nog wel meer effect.

bereiden en het gebeuren rondom
dineren moet hebben. Waarbij het

Hoe bedoel je dat?

dan ook weer niet uitmaakt wat je
kookt, driegangen of een

Ik heb over de jaren soms hele diepgaande en

eenpansgerecht hangt helemaal van

waardevolle gesprekken gehad. Soms overigens ook

je zelf af. De avond is voor het

niet en dan was het gezellig koetjes en kalfjes maar

grootste deel gezelligheid en goede
planning van de gastheer van te
voren.
Planning?
Je wil zelf ook een beetje leuke
avond hebben dus ik probeer altijd
iets te doen wat ik van tevoren kan
maken. Ik laat mezelf meestal
inspireren door de klassieke Franse
keuken. Overigens wel altijd met het
recept erbij, helemaal uit het hoofd
koken vind ik toch lastig.

aan de eettafel kan het allebei. Het leuke aan WSDP
is dat je van te voren niet weet wat voor soort avond
het wordt ondanks dat ik de meeste deelnemers
wel ken.
Wat is het gekste wat je ooit gegeten hebt?

Dat was niet bij WSDP maar in China kreeg ik
ooit kippenklauwen. Dus geen bout maar echt
de klauw. Niet te eten, het is net kauwgum. Dat
ga ik mensen dus nooit voorzetten. Eerder een
coq au vin.

UITGAANSTIPS
Op vrijdag 31 mei zingt Cantatori del Duomo in theater
Kikker samen met homomannenkoor Homophon uit
het Duitse Münster. Er zijn nog kaarten via
https://www.cantatori.nl

OVER WSDP
Voor iedere gay, lesbo, bi of trans die op zoek is naar
gezelligheid en echte sociale contacten in Utrecht biedt
Wat schaft de PoOt (WSDP) een uitkomst waar
gezelligheid en samen eten samen komen. Het huidig
aantal deelnemers is op dit moment 30 personen.
Ken je iemand die mee zou willen doen? Inschrijven kan
altijd via watschaftdepoot@hotmail.com (voor de heren)
of Watschaftdepot@live.nl (voor de dames), of surf naar
de www.watschaftdepoot.nl

