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WSDP GAZETTE
NIEUWSBRIEF VAN ´WAT SCHAFT DE PO(O)T´

AGENDA
DINSDAG 12 NOVEMBER
- WSDP
DINSDAG 10 DECEMBER
- WSDP

"Altijd een verrassing
hoe de gesprekken zich
ontplooien"
VOOR DEZE EDITIE GINGEN WE LANGS BIJ

DINSDAG 14 JANUARI -

ANDRÉ VAN MARWIJK, WIENS SIGNATURE

WSDP

DISH OOIT EEN SACHERTORTE WAS (YUM!).

Oproep voor
dames (zie
pagina 2)
REDACTIE

Trouwe gasten van het Louis Hartlooper kennen André ook
als de explicateur voorafgaand aan de films. Dus over
filmhuisfilms kun je een avond vullen met hem (over theater
trouwens ook). Maar we zoomen voor deze nieuwsbrief niet
in op zijn filmkennis maar over WSDP.
Hoe kwam je bij WSDP terecht?

Ik zit al een hele tijd bij WSdP, dat moet toch al snel een jaar of 7
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x

à 8 zijn. Ik ben erbij gekomen omdat een ansichtkaart zag liggen

per jaar. Wil je iets delen met de

met eten onder gelijkgestemden. De kaart die iemand van de

wsdp´ers of een evenement voor
de agenda. stuur dan een mail

kringen had meegenomen. Die kring liep op zijn einde en ik

naar

zocht een nieuwe invulling. Ik was op zoek naar anderen

watschaftdepoot@hotmail.com

homomannen met wie je verhalen kan delen, meningen met kan
uitwisselen met elkaar of zo maar wat te kletsen.

Dames
gezocht
WSdP is zo wel voor homomannen

"Ik ben een dessert man,
altijd nieuwe
nagerechten aan het
proberen"

(of degene die zich daar het meest
mee associeert) als voor lesbische
vrouwen (of degene die zich daar het
meest mee associeert). Na een heel
actieve periode in het verleden bleek
tijdens het 10-jarig bestaan dat met
name de dames groep ernstig was
uitgedund. Dat is jammer want op
de picknick deze zomer bleek dat
ook onder de dames er behoefte is
om ongedwongen bij elkaar te
komen.
Gelukkig hebben we in Petra weer
een trekker gevonden die de
maandelijkse oproepen doet en de

Is het koken voor 5 man een uitdaging voor je?

Het koken is geen probleem, ook al dacht ik in het
begin dat het wel op minimaal 1 Michelinster zou
moeten lijken. Snel kwam ik al erachter dat dit
absoluut niet nodig is en ikzelf de lat veel te hoog
gelegd had. Ik ben geen chef-kok, vind het wel erg
leuk om voor mensen te koken en gezamenlijk te
eten. Elkaar weer na een tijd te zien en nieuwe
mensen te leren kennen.
Eten doet iedereen en samen eten in een klein
gezelschap is altijd een verrassing met wie je aan
tafel gaat zitten; hoe de gesprekken zich
ontplooien. Wat neem je na een
avond mee en heeft iets je interesse gewekt, is je

tafel indeling maakt, En met succes,

denkwijze gewijzigd of was het gewoon een

afgelopen twee maanden wist zij

gezellige avond. Het kan allemaal.

steeds twee tafels met deelnemers
te vullen.

Heb je een signature dish?

Mijn signature dish was een Sachertorte. Nu heb
Wil jij als vrouw ook wel eens

ik geen signature dish meer, wat mezelf tot meer

kennismaken met WSDP. Meldt je

uitproberen en verbreden ben van mijn koken.

dan aan via watschaftdepot@live.nl.

Iets dat blijft is dat ik een dessert man ben en
dus altijd nieuwe nagerechten aan het
uitproberen ben.

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.
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

