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

AGENDA
DINSDAG 10 MAART WSDP
DINSDAG 14 APRIL WSDP
DINSDAG 12 MEI WSDP

"Jullie praten zeker
alleen maar over koken"
WE KRIJGEN WEL EENS DE VRAAG OF WE
AAN TAFEL HET ALTIJD OVER KOKEN HEBBEN
EN RECEPTEN UITWISSELEN. DEELNEMERS
WETEN DAT WE VAN ALLES BESPREKEN MAAR
EIGENLIJK ZELDEN ONZE KOOKKUNSTEN.
MAAR WAT DAN WEL?

DINSDAG 9 JUNI WSDP

Naast voor de hand liggende thema´s op het vlak van nieuws,
weer en politiek staat het culturele leven in de stad vaak wel op

DINSDAG 23 JUNI -

de agenda. Variërend van de nieuwste films in het Louis

PICKNICK

Hartlooper tot de bingo in Kalff. Tijd dus om eens in kaart te
brengen wat er tot juli allemaal te gebeuren staat. En hoewel het
nu nog onguur weer is staat er genoeg op de rol voor komende

REDACTIE

voorjaar.

Deze nieuwsbrief verschijnt 3x

Mocht je de evenementen willen bezoeken maar geen zin

per jaar. Wil je iets delen met de

hebben om alleen te gaan. Maak dan vooral ook gebruik van het

wsdp´ers of een evenement voor

WSDP-netwerk om te kijken of we ergens kan aansluiten. Onze

de agenda. stuur dan een mail
naar
watschaftdepoot@hotmail.com

facebook groep kun je daar ook voor gebruiken.
https://www.facebook.com/watschaftdepoot

Midzomergracht
Van 19 tot en met 27 juni 2020 gaat
de regenboogvlag weer
uit in Utrecht tijdens het
Midzomergracht. Traditiegetrouw
doen we weer mee met
de jaarlijkse picknick in het park
Lepelenburg. Die is op dinsdag 23
juni.

Tijdens de presentatie in de
Stadsschouwburg werd vorige
maand het thema onthult: ‘Vrijheid
om te zijn wie je bent’. Bekijk hier
ook de promoclip van dit jaar
Op het thema sluiten we bij aan
door ons picknick-kleed en

Gast aan tafel?
Dit jaar vieren onze vrienden van Cantatori del
Duomo een jubeljaar. De aftrap van hun paarlen
jubileum is al heel snel, namelijk 8 maart maar
er zijn nog een paar kaarten. We hebben onlangs
met Cantatori rond de tafel gezeten om te kijken
of we elkaar op enige manier kunnen versterken.
We spelen met het plan om onze tafels
regelmatig open te stellen voor deelnemers van
bijvoorbeeld Cantatori, Nat of Anteros (voor de
broodnodige verjonging). Samen met Cantatori
hebben we een eerste verkenning gedaan of dit
levensvatbaar is. We houden jullie op de hoogte
of we hier op doorgaan. Maar voor nu, wil je naar
hun jubileum aftrap ga dan nog snel naar hun
website.

mandje open te stellen voor
iedereen die wil mee eten.
De picknick is vaak de
uitgelezen kans voor nieuwe
deelnemers om een keer het
´badwater´ te voelen. Nu
maar hopen dat we weer net zulk
stralend weer hebben als vorig jaar.

Canal pride
Een paar weken voor de picknick, op 6 juni , staat
Utrecht ook al op zijn roze kop met de jaarlijkse
Canal pride. Veel van onze deelnemers
varen mee op bijvoorbeeld de boten van Nat,
Cantatori of Cruise Control. Maar als er WSDP´ers
zijn die het leuk vinden om vanaf de wal te
zwaaien naar deze vrolijke parade en nog geen
groep hebben om bij aan te haken, geef dan
even een seintje via de mail of doe een oproep in
de Facebook groep.
Als er voldoende animo is kunnen we altijd een
plek afspreken waar we elkaar ontmoeten (met
natuurlijk onze eigen versnaperingen).

Walk of love
Op zaterdag 23 mei organiseren het
COC en MZG de vijfde editie, oftewel
het houten jubileum, van de Walk of
Love in Utrecht. De Walk of Love
wordt jaarlijks georganiseerd in het
kader van IDAHOT, de Internationale
Dag tegen Homofobie, Bi-fobie en
Transfobie op 17

Queer film festival

mei.
We zetten de oproep door dat
iedereen die zich herkent in de
boodschap en de liefde in al haar
diversiteit wil vieren, mee kan lopen.
De Walk of Love heeft een positieve
en liefdevolle boodschap en ze
verwachten dat deelnemers deze
ook actief uitdragen. Blijf op de
hoogte van de laatste
ontwikkelingen via het officiële
Facebook-evenement

Het roze film aanbod is altijd een dankbaar
onderwerp van gesprek tijdens de WSDP
avonden. Dus het Queer Film Festival Utrecht is
helemaal in ons straatje. Voor de tweede keer
wordt dit festival tijdens de Midzomergracht
periode georganiseerd. In een jaar waarin Europa
75 jaar vrijheid viert, zoomen ze met de films in
op individuele vrijheden in zowel ons eigen land
als over de hele
wereld. Want hoe vrij zijn wij eigenlijk?
Op zaterdagavond 20 juni wordt het Queer Film
Festival Utrecht, net als 2019, afgetrapt met een
speciale pleinbioscoop op het Domplein. Ook
daar geldt voor, wil je er heen en gebruik maken
van het WSDP-netwerk, laat het ons weten
of plaats een oproep op de facebook groep.

WAT SCHAFT DE POOT
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

