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Van de redactie...
Parisa Taghizadeh is de winnaar van Pride Photo Award 2014. Uit bijna 3.600 
inzendingen koos de internationale vakjury een foto uit de serie Boy, over haar 
zoon van vijf die toen dol was op kleurige, mooie ‘meisjesdingen’ als nagellak, 
kettinkjes en maskers. Parisa Taghizadeh was een van de 375 deelnemers van 
62 nationaliteiten. De jury: “De winnende foto kent meerdere lagen. We zien 
een jong kind met een uitbundig versierd carnavalsmasker. De leeftijd en het 
geslacht van het kind zijn onduidelijk, maar het masker verhult ze niet. Dit is 
niet een masker dat verbergt, maar één dat vreugde uit straalt in de vrijheid 
van het kind om zich uit te drukken, vrij van gender-conventies.” 
“Boy’s” masker wordt een universeel positief symbool, een kans om de 
vloeibaarheid te ervaren van een nog niet 
vastliggende gender identiteit, vol van 
lichtheid en 

...zolang “homo” een scheldwoord is...
...zijn we er echt nog niet...

nederlandse vereniging 
tot integratie van homoseksualiteit

COC Noordoost Brabant

Het COC behartigt mijn belangen 
(en die van anderen). Daarom meld 
ik mij aan als lid / projectdonateur.

Naam:                                         M / V
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Tel:

Jongeren t/m 25 jaar betalen 
25 euro en ontvangen ook het 
jongerenmagazine Expreszo.

Stuur deze bon naar: 
COC Noordoost Brabant, Postbus 
1420, 5200 BL ‘s-Hertogenbosch

hoop voor de 
toekomst.”

Parisa, een 
Britse die 
woont in 
Nieuw-
Zeeland: 
“Ik had 
nooit over 
‘Boy’ gedacht in de context van 
Pride. Ik wilde mijn zoon geen label 
opplakken. Maar mijn man en ik 
vonden allebei dat er organisaties 
als Pride Photo Award zijn die echt 
verschil maken in het leven van de 
LHBT-gemeenschap. Het is belangrijk 
dat we onze kinderen leren wat het 
belang is van dergelijke organisaties. 
Of mijn zoon opgroeit als homo of 
hetero maakt niet uit. Het voelde als 
een bijdrage aan een goed doel.”

De Pride Photo Award 2014 werd 
uitgereikt eind augustus j.l. in de Oude 
Kerk in Amsterdam. Aansluitend was 
ook de opening van de expositie die 
daar tot en met 26 oktober 2014 is te 
zien.

Peter Sleutjes

ZOMER VOL ROZE FEEST EN ANDER RUMOER
De voorbije maanden kleurden op vele momenten en op vele plaatsen roze. Het COC NoordoostBrabant was er vaak bij, 

door de aanwezigheid van leden en vrijwilligers, en ook door deelname vanuit bestuur en werkgroepen. Een greep.

Op vrijdagmiddag 4 juli organiseerde het Roze Netwerk FNV een roze netwerkbijeenkomst in het DAF-museum 
te Eindhoven met o.a. een talkshow in flitsende stijl met gastheer Ivo Van Harmelen.

Ons bestuurslid Jolanda van Gool van het netwerk roze FNV hierover: “Het gaat er om 
ervaringen uit te wisselen hoe het anno 2014 is gesteld met de diversiteit op het werk. Hoe 
gemakkelijk of moeilijk was het voor de panelleden om uit de kast te komen in het algemeen 

en op het werk in het bijzonder? Zij zijn rolmodellen voor iedereen, jong en oud, hoe zij 
omgaan met kansen en hindernissen in hun leven; krachtige mensen, ten voeten uit.”

Deze bijeenkomst was in het kader van Roze Zaterdag 2014 in 
Eindhoven. Op zaterdagmiddag nam een stevige Bossche delegatie (o.a. 
COC Noordoost Brabant, café’s De Paternoster, de Druif en Keulse Kar, 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Roze Netwerk FNV) uitbundig deel aan 
de Roze Parade. Ook waren verschillende raadsleden van de partij. Op de 
wagen werd o.a. aandacht gevraagd voor Nationaal COC Songfestival, 
 Pretty in Pink en Koplopergemeente 

’s-Hertogenbosch. Op de wagen 
was een DJ en live muziek van de 

zangeressen Amanda Kohler, Yosee 
en Sylviah aanwezig.

Uiteraard stortten de nodige lieden zich 
daarna in het feestgedruis, dat in de 
loop van de avond van kleur verschoof 
van regenboog naar oranje ( WK-
wedstrijd Nederlands elftal). Soms 
gaat integratie vanzelf. Voor wie er 
geen genoeg van kreeg waren er 
een paar weken later bij de andere 
buren Roze Woensdag tijdens de 
Vierdaagse in Nijmegen en Roze 
Maandag op de Tilburgse Kermis.

Maar intussen was er natuurlijk 
in ‘s-Hertogenbosch op een 
snikhete 18de juli Pretty in Pink als 
onderdeel van het weekend van 
het Levenslied. Tijdens deze eerste 

zomerse editie traden 
op John de Bever, 

Samantha Steenwijk 
en CPG Diva’s. Ook 
verzorgden een drietal 
drags hilarische optredens. 
Hiermee startte het begin 
van een nieuwe traditie 

aan de vooravond van 
het Levenslied Den Bosch.

Dat was overigens voor 2014 pas 
deel 1 van Pretty in Pink, want op maandag 25 augustus kleurde 
de Bossche Kermis roze. Ook bij deze editie 4 drags die op 
verschillende momenten voor een lach en een traan zorgden. 
De Dorini’s maakten er op het terras van de Paternoster weer 
een groot feest van. Ook Henk Bernard betrad het podium en 
DJ Perry zorgde voor swingen beats en dancenummers.

Voorheen, op zaterdag 
2 augustus, waren we 
vertegenwoordigd op 
de boot van de landelijke 
Federatie COC. Met een 
act gebaseerd op de 
legendarische “I have a 
dream” toespraak van 
Martin Luther King.

Dinsdag daaraan 
voorafgaand, 19 augustus, 
had Oss al zijn roze kermisdag: 
Dolle Dinsdag, met de ballonnen 
en de Uit-de-Kast-boodschap voor 
hetero’s van het COC, de foto-aktie van 
de gemeente voor 
      www.zodoenwedatinoss.nl, 
en de swingende roze 
optredens op de 
horecapodia. En 
af en toe een 
verfrissend 
buitje. En 
dat was wel 
nodig na 
deze verhitte 
feestzomer…



De Keulse Kar
Hinthamerstraat 101
5211 MH ’s-Hertogenbosch
www.dekeulsekar.nl
Openingstijden 11.00 – 02.00 uur Lunch / Diner / Koffie / Drankjes

Telefoonnummers / Internet

COC Noordoost Brabant
Postbus 1420
5200 BL ‘s-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl
www.cocnoordoostbrabant.nl
Tel. locatie Oss (0412) 62 66 66
Bezoekadres (na telefonische 
afspraak): 
Sint Barbaraplein 6, 5341 LK Oss

COC Nederland
tel. (020) 623 45 96
info@coc.nl
www.coc.nl

De Kringen Den Bosch (mannen)
Praatgroep voor homoseksuelen
kringendenbosch@live.nl
www.kringendenbosch.nl
De Kringen Den Bosch (vrouwen)
Praatgroep voor homoseksuelen
denboschroze@yahoo.com

IHLIA
Internationaal Homo/Lesbisch 
Informatiecentrum en Archief
tel. (020) 606 07 12
www.ihlia.nl

Gay & Lesbian Switchboard
Voor al uw vragen met betrekking 
tot homoseksualiteit
tel. (020) 623 65 65
info@switchboard.nl
www.switchboard.nl

Landelijk netwerk Biseksualiteit
tel. (06) 229 38 519

De Kringen 
Praatgroep voor homoseksuelen
info@kringen.nl
www.kringen.nl

Gay sportclub Zoete Lieve Gerritje 
(ZLG)
info@zlgdenbosch.nl
www.zlgdenbosch.nl

Aids/Soa infolijn
tel. 0900 204 20 40

Sensoor (voorheen SOS)
tel. (0900) 0767 (dag en nacht)
www.sensoor.nl

Stichting Outway
Voor homo/lesbo/bi jongeren en 
hun omgeving.
tel. (06) 188 09 850
www.outway.nl

Bureau soa-bestrijding
GGD Hart voor Brabant
Voor vragen over soa/hiv en het ma-
ken van afspraken ‘s-Hertogenbosch, 
Tilburg en Oss: 0900 369 69 69 
(10ct./min.)
www.ggdhvb.nl

CHJC, vereniging voor christelijke 
homo’s en lesbiennes
www.chjc.nl

Netwerk voor dove en slecht-
horende homo’s en lesbo’s
www.rozegebaar.nl

RADAR (Meldpunt) 
Voor gelijke behandeling
Tegen discriminatie
tel. (073) 744 01 18

Stichting buddyproject 
Noordoost Brabant
Postbus 2275, 5260 CG Vught
tel. (06) 270 68 744
www.buddyprojectnoordoost-
brabant.nl
info@buddyprojectnoordoost-
brabant.nl
www.aidscare.nl
info@aidscare.nl

HIV Vereniging Afdeling Brabant
www.hivbrabant.nl
tel. (013) 570 56 00

Jong & Out
voor holebi-jongeren
www.jongenout.nl

Club Vonk
www.clubvonk.nl

advertentie advertentie

COC’s Trans United | Club Kalinka
Medio juli j.l. opende 
in Amsterdam de 
eerste Nederlandse 
horecagelegenheid die 
zich volledig richt op 
transgenders. COC’s 
Trans United nam het 
initiatief en verzorgt 
een groot deel van het 
programma.   
“Het wordt een plek 
waar transgenders 
gewoon zichzelf kunnen 
zijn en een leuke avond kunnen hebben”, vertelt 
initiatiefneemster BeyonG Veldkamp van COC’s 
Trans United.
Het is belangrijk dat er een club komt waar 
transgenders zich veilig en prettig voelen, vindt 
Veldkamp. Elders wordt de groep nog vaak vreemd 
aangekeken of met discriminatie geconfronteerd.
‘De club is goed voor de zichtbaarheid van de 
transgendergemeenschap,’ zegt Veldkamp. ‘We 
willen laten zien dat we er zijn!’ Ook hetero’s, 
homo’s, lesbiennes en bi’s zijn welkom: ‘het is een 
open minded club, dus wees niet bevreesd en kom 
met ons feesten!”
Ook is het volgens Veldkamp fijn dat transgenders 
elkaar in de nieuwe horecagelegenheid in een 
gezellige en ontspannen omgeving kunnen 
ontmoeten. Volgens het Sociaal en Cultureel 
Planbureau heeft tweederde van de transgenders 
in Nederland last van eenzaamheid.

Op de openingsavond zijn er toespraken gehouden 
en was er een verrassingsact met optredens van 
zangeres Sigourney en van DJ Gibbs. De bezoekers 
konden genieten van lekkere cocktails, drankjes en 
de sisha. Het feest is doorgegaan tot in de kleine 
uurtjes.
COC’s Trans United zal regelmatig programma’s 
organiseren in de nieuwe club. Zo zijn er 
presentaties van transgender-rolmodellen, 
komen er mogelijk exposities en wordt informatie 
verstrekt. Ook zijn er luchtiger activiteiten, zoals 
beauty contests.
Trans United is een transgendergemeenschap van 
COC Nederland, die zich in het bijzonder richt op 
transgenders met een multiculturele achtergrond.

Voor meer informatie:       
      www.facebook.com/transunited.nl/info

Marlyane Sahupala presenteert 
Nationaal COC Songfestival!
Op zaterdag 6 december vindt in het Theater aan 
de Parade de 20ste finale plaats van het Nationaal 
COC Songfestival. De organisatie 
heeft SBS6 presentatrice 
en voormalig songfestival 
deelneemster Marlayne Sahupala 
weten te strikken voor de 
presentatie.

Op dit moment is de aanmelding 
nog geopend tot ca. half oktober. 
We verwachten maximaal 14 
deelnemers die in de grote zaal van 
het theater zullen strijden om de fel 
begeerde titel en de eer om het 21ste 
songfestival te mogen organiseren.
Voor informatie en aanmelding kun 
je een mail sturen aan        
      songfestival@cocnoordoostbrabant.nl
of contact opnemen met Sabina Pijpers.

Voorronde COC Noordoost Brabant
Op zondag 19 oktober organiseert onze eigen 

afdeling haar alles beslissende 
voorronde in café de “Keulse 
Kar”. Vanaf 15.00 uur strijden de 
deelnemers om de plaats in de finale 
op zaterdag 6 december.

De presentatie van de voorronde 
is in handen van Stephanie Geldof 
en er is een heuse jury die de 
kandidaten zal beoordelen op 
vocale kwaliteiten, originaliteit en 
roze gehalte. 

Kaartverkoop
Met de verschijning van deze editie 
is ook de kaartverkoop geopend 

via       www.theateraandeparade.nl en aan de kassa 
van het theater. De kaarten kosten € 18,50 per stuk 
(inclusief afterparty, excl. Fee).

De geschiedenis van 
het COC songfestival
Het Nationaal COC Songfestival is ooit begonnen 
als een knipoog naar het grote Eurovisie 
Songfestival naar aanleiding van de teleurstellende 
4 punten van Willeke Alberti in 1994. Hierdoor 
moesten we het festival een jaartje overslaan en 
bedacht COC Limburg als alternatief het Nationaal 
COC Songfestival. Inmiddels is het uitgegroeid tot 
een serieuze liedjeswedstrijd waar jaarlijks diverse 
regio’s aan meedoen. 

Yvonne Lawalata 
(Gina), dus COC 
NoordoostBrabant, 
won 30 november 
2013 het Nationaal 
COC Songfestival 
in een vol theater 
Bonbonnière in 
Maastricht met een 
vrolijk protestlied 
tegen homohaat!

Geloof

Jouw wereld
hoeft de mijne niet te zijn
Jij kunt wel vanalles vinden
maar geldt dat dan ook voor mij?
Jouw waarheid is niet meer of minder
dan jouw eigen gedachte
Is het trouwens wel
jouw eigen gedachte?
Mijn waarheid is datgene
wat ik zelf voel, wat ik zelf ervaar
Uitleggen kan ik het niet altijd,
maar moet dat dan?
Jij leeft, ik leef
Hoe meer verschillen,
hoe meer we voor elkaar kunnen betekenen
Dat is wat ik geloof

Didier

Dutch Lesbian Media Award
Op 1 augustus 2014 kreeg Anja de Crom tijdens 
de Gay Pride in Amsterdam de allereerste Dutch 
Lesbian Media Award uitgereikt uit handen van 
organisator Nihalia Blanken. De Award is een prijs 
ter erkenning, herkenning en aanmoediging voor 
diegenen die een voortrekkersrol spelen of die 
het mogelijk maken dat er in Nederlandstalige 
boeken en film-, theater- en televisieproducties zijn 
waarin LBT(lesbische, biseksuele en transseksuele) 
personages een emancipatoire rol vervullen. Er 
werden prijzen uitgereikt in de categorieën LBT-
auteurs, film en televisie.

Anja de Crom, auteur van vijf lesbische boeken, 
won de prijs in de categorie LBT-auteurs. Met een 
overweldigende meerderheid aan stemmen liet 
ze de andere vier genomineerden ver achter zich. 

Adriënne Nijssen werd 2e, gevolgd door Sara de 
Coster, Gaea Schoeters en Joanna Werners.
In haar bedankspeech benadrukte ze het belang 
van zichtbaarheid van lesbische en biseksuele 
vrouwen in boeken, films en 
media (“Als je niet zichtbaar bent, besta je 
dan wel?”), en rekende ze af met het vaak gehoorde 
cliché dat lesbische boeken er alleen zijn voor 
lesbische vrouwen (“Je leest wel Harry Potter? 
Maar je bent toch helemaal geen tovenaar?”). Ze 
greep ook de gelegenheid aan om haar uitgever te 
bedanken, Hilda Abbing van LaVita Publishing, “de 
enige uitgever van uitsluitend lesbische boeken in 
Nederland, die zich er al meer dan tien jaar voor 
inzet om kwalitatief goede lesbische literatuur op 
de markt te brengen.”

Het is niet de eerste keer dat De Crom een prijs 
wint voor haar werk: haar roman Halsoverkop, 
het tweede deel in haar reeks rondom 
vrouwenwoongroep Villa Volta, won in 2010 de 
publieksverkiezing Beste Lesbische Boek. Naast 
Villa Volta en Halsoverkop schreef De Crom twee 
kostschoolromans (Pitty naar college en Artemis op 
jacht, beide samen met Esther Bremer). Haar meest 
recente titel, de detective Onafwendbaar, verscheen 
in 2010. Het derde deel in de Villa Volta-reeks staat 
gepland om in 2014 te verschijnen.



Café Voltaire
Stoofstraat 6
5211 ER ‘s-Hertogenbosch
tel (073) 613 96 72
 
Openingstijden
Maandag 12.00u - 18.00u
Dinsdag t/m Zaterdag 10.00u - 18.00u
Donderdag tot 21.00u

COColumn advertenties

www.zlgdenbosch.nl

St. Jacobstraat 2 ’s-Hertogenbosch
www.hetwarmonthaal.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur

Lustobject 
Het is al weer jaren geleden dat er protesten waren over het gebruik van half- 
en geheel ontklede dames in advertenties. De vrouw als lustobject. Protesten 
niet alleen uit christelijke hoek, maar vooral van de vrouwenbeweging. 
Discriminerend vonden ze die afbeeldingen, want nooit zag je in een 
advertentie een man op dezelfde manier afgebeeld. Wat de bezwaarmaaksters 
nooit bedoeld, laat staan verwacht, hadden gebeurde: ook mannen doken 
op in advertenties voor bijvoorbeeld aftershaves en andere lekkere luchtjes. 
Sportieve mannen, sensuele mannen, stoere 
mannen, maar altijd zeer aantrekkelijke 
mannen. Omdat vrouwen vaak luchtjes voor 
hun mannen kopen een aardige gedachte. 
Of de reclamebureaus meteen in de gaten 
hadden dat ze door deze manier van 
adverteren een heel andere groep klanten 
wisten te bereiken: ons homo’s, is mij niet 
bekend. Stonden advertenties met fraaie 
mannen eerst alleen in de damesbladen 
na enige tijd verschenen ze dan ook in de 
homobladen. Ging het aanvankelijk vooral 
om merken als Jean Paul Gaultier, die 
toch al de naam hadden vooral door gays 
gekocht te worden, al gauw volgden ook 
andere merken en tegenwoordig kunnen 
homobladen eigenlijk niet meer bestaan 
zonder al deze advertenties. 

Wat opvalt is dat tot een jaar of 
wat geleden bijna alle afgebeelde 
mannen een strakke gladde huid 
hadden. Niks geen beharing, 
terwijl je toch mag aannemen 
dat een behoorlijk deel van de 
gaygemeenschap juist enthousiast 
is over een bepaalde hoeveelheid 
borsthaar. Gelukkig kom ik de laatste 
jaren regelmatig advertenties met 
fraaie naakte of halfnaakte mannen 
tegen met enig borsthaar. En zelfs 
zie je in advertenties mannen met 
bescheiden baardgroei, want dat 
is de nieuwste trend, overigens 
bepaald niet alleen onder gays. 
Cleanshaven is uit. En tot mijn grote 
vreugde was er op de Vlaamse tv-
zender Canvas enige tijd geleden 

een taalprogramma, ‘Man over 
woord’, dat gepresenteerd wordt 
door de Vlaamse acteur en zanger 
Pieter Embrechts, die duidelijk wilde 
laten zien dat hij zich niet schaamt 
voor een fraai behaarde borst. 
Rugbeharing vinden de meeste 
mannen en vrouwen overigens 
vooralsnog niet aantrekkelijk, blijkt 
uit recent onderzoek. Maar wellicht 
verandert dat ook de komende jaren. 
De vraag is natuurlijk wel in hoeverre 
het optreden van Conchita Wurst op 
het songfestival tot een nieuwe trend 
gaat leiden, al zie ik mezelf nog niet 
zo gauw in een jurk lopen…

 T	: 073 612 99 02
	 	I	: www.woudesign.nl

 grafische vormgeving

Alle homo’s aan de pil?
Op zondag 3 augustus j.l. organiseerde Winq | GK i.s.m 
NRC een debat over PrEP. Alle homo’s aan de pil: de 
wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft gesteld 
dat zo’n maatregel ervoor kan zorgen dat het aantal 
nieuwe hiv-besmettingen in tien jaar tijd met 1 miljoen 
afneemt. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op 
hiv 92 procent kleiner wordt wanneer iemand preventief 
virusremmers slikt.
In Nederland is – naast testen en behandelen – het 
condoom het aloude wapen tegen het krijgen en daarna 
weer verspreiden van hiv. In de Verenigde Staten wint 
PrEP (pre-exposure prophylaxis; een combinatie van twee 
HIV-remmers) aan populariteit. Eenvoudig gesteld: hiv-
negatieve mensen slikken een pil om zo tijdens onveilige 
seks tóch geen hiv op te lopen. Over de effectiviteit van deze 
methode zijn alle deskundigen het eigenlijk wel eens.

Waarom is PrEP in Nederland dan (nog) 
niet gebruikelijk? Moeten we dat juist niet 
willen? Is het louter moralisme dat we 
gezonde mensen geen pillen willen laten 
slikken? Lopen wij gewoon achter of is PrEP 
toch niet de weg naar het terugdringen 
van de hiv-epidemie?
Winq | GK organiseerde in samenwerking 
met het NRC een debat over dit onderwerp.

Voor- en tegenstanders van PrEP kwamen hier aan het 
woord en onderzochten deze nieuwe ontwikkeling die ons 
allemaal aangaat. Deelnemers aan het debat kwamen o.a. 
van HIV Vereniging Nederland, UVA, Soa Aids Nederland, 
infectieziektebestrijding RIVM en het LUMC. 

Oss en ’s-Hertogenbosch vieren 
Coming Out Dag 2014 uitbundig!
Zowel ’s-Hertogenbosch als Oss gaat aan Coming Out Dag 2014 veel aandacht besteden. Oss heeft Coming 

Out Dag op vrijdag 10 oktober, ’s-Hertogenbosch op zaterdag 11 oktober. In beide plaatsen zal op een 

bijzonder manier de regenboogvlag worden gehesen. Waarmee gemeentes ook willen onderstrepen dat ze 

een goede koplopergemeente willen zijn.

Oss
In Oss zijn er in de week voorafgaand aan 
Coming Out Dag veel activiteiten die gericht 
zijn op aandacht voor de website
       www.zodoenwedatinoss.nl 
Nog steeds is Oss bezig met het vullen van 
de website met foto’s en quotes.

De wand met fotograaf zal op verschillende 
plaatsen in Oss opduiken om mensen op de 
website te wijzen en direct een quote in te 
leveren en een foto te maken. Sport, cultuur 
en onderwijs krijgen te maken met de wand.

Scholen, culturele instellingen en 
sportverenigingen zullen gevraagd 
worden de regenboogvlag te hijsen. 
Op vrijdagochtend 10 oktober, om 
10.30 uur, zal wethouder René Peters 
met vertegenwoordigers uit de culturele 
wereld de regenboogvlag hijsen bij het 
Gemeentehuis in Oss.

Op Coming Out Dag zal ook de vernieuwde 
website
       www.zodoenwedatinoss.nl 
gelanceerd worden. 
Voor verdere 
activiteiten 
volg je de 
website van 
het COC en de 
Facebookpagina en 
twitter van Zo Doen 
We Dat in Oss!

’s-Hertogenbosch
Op zaterdag 11 oktober (Coming Out 
Dag) laat ’s-Hertogenbosch 
van zich horen. Dit keer zal 
wethouder Jeroen Weyers samen 
met de Oeteldonksche Club de 
regenboogvlag hijsen. Naast een 
regenboogvlag op het stadhuis zal 
de vlag wapperen op of naast de 
Kathedraal van de Oeteldonksche 
Club op de Markt. 

De Oeteldonksche 
Club bestaat in 2014 

132 jaar 
(zie       www.11x11plus11.nl).

Op de laatste dag 
van haar 

jubileumfeest 
pakt men 

groot 
uit om 

aandacht 
te besteden aan 

Coming Out Dag. Zowel 
de Ministerraad en de Geminteraad, 

inclusief Peer van de Muggenheuvel en zijn 
Kees, zullen present zijn. Zorg dat je om 11.11 
uur op de Markt bent.

Op 10 oktober organiseert 
Nos Baranka een spraakmakende 

voorstelling, en nazit, in het Theater 
aan de Parade. Gedurende 

de week zijn er nog een 
aantal openbare en besloten 
activiteiten rondom Coming 

Out Dag. Het COC is bezig met de 
organisatie van een verkiezingsdebat op 
vrijdag 17 oktober en op 19 oktober wordt de 
week afgesloten met de Bossche voorronde 
van het COC Songfestival.

Voor de laatste ontwikkelingen rondom 
Coming Out Dag in ’s-Hertogenbosch kijk je 
op de website en volg je de social media.

Koperlopergemeente Oss & 
’s-Hertogenbosch
Bij het ter persen gaan van deze editie werd 
bekend dat de landelijke overheid de regeling 
rondom Koplopergemeente gaat verlengen. 
In onze volgende editie zullen wij hier zeker 
meer aandacht aan besteden.

Ivo van Harmelen



SEPTEMBER 2014
Zondag 7 september v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten – Etc. M / V

Middagje Oss
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6 – Oss

Zaterdag 13 september 
17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Zondag 14 september 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

Jong & Out Den Bosch
Locatie en aanmelding – 
www.jongenout.nl

Zaterdag 27 september – 
aanvang 22.00 uur

Club Vonk Gayparty M / V
Café de Keulse Kar – 
Hinthamerstraat 101 – Den Bosch 

Zondag 28 september 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

OKTOBER 2014
Zondag 5 oktober v.a. 15.00 uur
Weinfest mit Volkstümliche Musik (Tiroler 
kleding welkom, maar geen must)

Middagje Oss
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6 – Oss

Zaterdag 11 oktober 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
Uitstapje Dolfinarium

Zondag 12 oktober 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

Jong & Out Den Bosch
Locatie en aanmelding – 
www.jongenout.nl 

Zondag 12 oktober v.a. 16.00 uur
Activiteit op de zondagmiddag

P!nk
Optreden: STRAWBERRY FRUITCAKE 
Entree: GRATIS
Café Het Warm Onthaal – 
St Jacobstraat 2 – Den Bosch

Zondag 19 oktober – aanvang 15.00 uur

VOORRONDE 
Nationaal COC 
Songfestival
Café de Keulse Kar – 
Hinthamerstraat 101 – Den Bosch 

Zondag 26 oktober 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

HAAR

Haar
daar begint het mee
het haar eraf -

de armen
tot de elleboog
de handen
de benen
van voet tot knie 
en het borsthaar
elk jaar is er meer -

de ladyshave
geeft al meteen
een vrouwelijk gevoel
net of de vrouw in je
door je huid schijnt
tevoorschijn komt -

een bevrijdend gevoel
een metamorfose
van rups tot vlinder
je voelt je anders
merkt de verandering
zachter
vlotter
maar ook scherper -

een nieuw ik 
ontpopt zich
misschien wel
mijn ware ik -

dit ben ik ook
dit ben ik
ik ben een man
en ook een vrouw -

ik heb me ontdaan
van al dat haar
een nieuwe huid -

ik ging van hem
naar haar.

Hans Kolper

Wat mag niet, en wat mag wel bij het Engelermeer
De gemeente Den Bosch trekt op dit moment ten strijde tegen seks- én 
naaktrecreanten. Naaktrecreanten aan de noordoost kant van het Engelermeer 
lopen daarom het risico op een boete. NFN (Nederlandse Federatie Naturisten) 
biedt gratis advies.

Wie de drukte van het officiële 
naaktstrand aan het Engelermeer 
wilde mijden, bezocht tot dit jaar een 
klein stukje oever aan de zuidkant 
van het meer. Naaktrecreatie wordt 
er echter niet langer gedoogd, 
omdat de gemeente volgens eigen 
zeggen “regelmatig klachten kreeg 
over naaktrecreatie en onzedelijke 
handelingen in het openbaar”. Na 
een periode waarschuwen, zijn de 
eerste bekeuringen recent uitgedeeld. 
Van de oorspronkelijke 25 bezoekers 
bezoekt de helft nu het officiële 
naaktstrand of trekt dan maar een 
zwembroek aan. 
 
NFN heeft begrip voor het bekeuren 
van onzedelijke handelingen in 
het openbaar. Deze zijn immers 
strafbaar volgens artikel 239 in het 
Wetboek van Strafrecht. NFN heeft 
geen begrip voor het bestraffen van 
naaktrecreanten die gewoon lekker 
bloot zonnen. Hiervoor ontbreekt 

immers een juridische basis.  
Volgens artikel 430a van het WvS is 
naaktrecreatie strafbaar wanneer 
de locatie hiervoor ongeschikt is. 
Langs het terrein loopt weliswaar 
een wandelpad en onlangs is het 
terrein toegankelijker gemaakt, maar 
toch is er genoeg ruimte om niet of 
weinig zichtbaar voor anderen bloot 
te zonnen. De locatie lijkt daarmee 
uitstekend geschikt, ook volgens de 
wet.

Bovendien treden handhavers 
uitsluitend op tegen blote recreanten 
en niet tegen zonaanbidders in 
badkleding. De oever wordt dus 
beschouwd als een strandlocatie. 
Op zo’n locatie geldt in lijn met de 
recentste uitspraak van de rechter 
dat naaktrecreatie slechts strafbaar 
is, wanneer een strandlocatie evident 
niet geschikt is. En van die evidente 
ongeschiktheid lijkt hier geen sprake.

NFN wil de gemeente binnenkort 
wijzen op het foutieve gebruik 
van de wet op naaktrecreatie en 
vragen uitsluitend te handhaven 
op onzedelijke handelingen. 
Juridisch gezien kunnen gemeentes 
naaktrecreatie op geschikte locaties 
nooit verbieden.

Advies bij bekeuring 
Als je het niet eens bent met een 
gekregen bekeuring, kan je de rechter 
laten beslissen of de plek geschikt 
is voor naaktrecreatie. In dat geval 
betaal je de boete niet en komt de 
zaak automatisch voor. Je zult dan in 
een brief moeten aangeven, waarom 
je onterecht bent bekeurd. NFN biedt 
hierbij gratis advies. Neem contact op 
via       info@nfn.nl.

30 september – Theater aan de Parade
The Normal Heart – 
Frederik Brom, Kevin Hassing e.a. 
The Normal Heart, aangrijpend en waar gebeurd, verhaalt over een groep mensen tijdens de opkomst van de aidsepidemie in de jaren ’80 in New York. Hun strijd tegen de gevestigde orde plaatst de onderlinge relaties onder hoogspanning. In de VS overladen met Tony Awards en ook in Nederland lovende recensies: “ontroerend actietoneel”.

8 oktober – Theater De Blauwe Kei, Veghel

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo
Les Ballets Trockadero de Monte Carlo is een genot voor zowel de 

dansliefhebber als de leek. Een balletgezelschap van alleen maar mannen, 

(bijna) allemaal ‘verkleed’ als vrouw. Zeer professioneel, met een komische 

knipoog. Zie ook vorige BosschRoze.
Op vertoning van je COC ledenpas a 5,- korting, ook via       www.blauwekei.nl/

actie met een actiecode verkrijgbaar via       info@cocnoordoostbrabant.nl 

o.v.v. actiecode Blauwe Kei.

8 oktober – Theater Markant, Uden
Gerard van Maasakkers – Allez 
Allez bevat oude en nieuwe liedjes. Ontroerende details in muzikale pareltjes. De Brabantse artiest over het kind dat hij nooit had, de stille tragiek van twee mannen in een bejaardenhuis en de lucht die nog vol dagen zit. Eenvoudig van taal en oprecht. Van Maasakkers op z’n best!

17 oktober – Theater De Blauwe Kei, Veghel

De Jongens – Monaco
‘De Jongens’ zijn met niets vergelijkbaar. Keiharde slapstick met gevaar voor 

eigen leven. Fysiek theater met humor. Rauw, beeldend, weinig woorden, 

veel daden. Humor, verrassing, gevaar en energie. Vier oude vrienden, 

na jaren weer bij elkaar, tasten ongemakkelijk af of de oude relaties nog 

kloppen. Resultaat: een merkwaardige, harde confrontatie. Ook het publiek 

is niet meer veilig!

17 oktober – Theater De Blauwe Kei, Veghel
Hommage à Brel – Filip Jordens
Filip Jordens hommage aan chansonnier en enfant terrible Jacques Brel, werd een act met een eigen bestaansrecht. Brel bezong en bejubelde de liefde voor de mensen, en het hier en nu. Soms kwaad en 
kritisch, soms lief 
en teder. Maar altijd 
met passie. Jordens 
evenaart die passie.

25 oktober – Theater De Blauwe Kei, Veghel

Amsterdams Kleinkunst Festival
De Wim Sonneveldprijs is een van de belangrijkste 

cabaretprijzen voor talentvolle cabaretiers en kleinkunstenaars. 

Eerder deden bijvoorbeeld Claudia de Breij en Pieter Derks 
mee. Na drie 
selectierondes, 
de halve finale én 
de finalistenweek 
presenteert ook 
De Blauwe Kei: De 
finalisten van het 
Concours om de Wim 
Sonneveldprijs 2014!

28 oktober – De Lievekamp, Oss

Sara Kroos
Het vaste publiek weet: een avondje Kroos staat garant voor heel veel lach en nieuwe brandstof. Mooie liedjes en hilarische improvisatie. In ‘Van Jewelste’ vertelt Sara Kroos herkenbaar 

over het stuntelen 
dat we allemaal 
doen in dit leven. 
Met zelfspot en een 
scherpe blik. 


