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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

Roze stembusakkoord Oss
Voordat de verschillende lijsttrekkers in Oss elkaar in de haren vlogen voor het 
verkiezingsdebat van het Brabants Dagblad, waren ze nog even eensgezind. 
Ze sloten voorafgaand aan het debat het ‘Roze Stembusakkoord’ en beloofden 
daarmee om de homo-emancipatie in de gemeente met kracht te blijven 
bevorderen. 

Oss is een homo-vriendelijke gemeente, die al best veel doet voor de acceptatie 
van anders geaardheid. Niet voor niets heeft Oss het initiatief ‘Regenboogstad’ 
ondertekend. Men is terecht trots op activiteiten als ‘De Roze Loper’ en op de 
site        www.zodoenwedatinoss.nl, waarop veel Ossenaren stelling nemen voor 
de acceptatie van LHBT’ers, zonder mitsen en maren. Dat is mooi. Maar dat is 
helaas niet genoeg.
Een tolerante samenleving, juist ook ten opzichte van seksuele diversiteit 
is heel onderhoudsgevoelig. Door het ondertekenen van het Roze 
Stembusakkoord, spreken de Osse politieke partijen af, ook na de verkiezingen 
LHBT- beleid te voeren. En wel op de volgende onderdelen:
•	 voorlichting	op	alle	scholen	in	Oss;
•	 bevorderen	van	de	veiligheid	van	LHBT’s;
•	 training	van	professionals;
•	 beleid	voor	roze	ouderen;
•	 bevorderen	van	een	veilig	sportklimaat;
•	 monitoren	en	verbeteren	van	de	opvang	van	LHBT-asielzoekers;
•	 ondersteunen	van	LHBT-initiatieven	voor	het	bevorderen	van	LHBT-
	 zichtbaarheid.

CDA-wethouder en -lijsttrekker René Peters nam het initiatief voor het akkoord, 
maar hij benadrukte dat het door alle partijen gedragen wordt. “Veel mensen 
denken dat de homo-emancipatie voltooid is, maar dat blijkt helaas niet overal 
het geval. Met dit akkoord geven we als politieke partijen een helder signaal af 
dat voorlichting en professionele begeleiding nodig blijven.”

Zaterdag 6 december waren al vroeg het projectteam en 
de eerste vrijwilligers aan het werk in de kelders van het 
Theater aan de Parade, onze geweldige partner. Om 11.00 
uur de eerste briefing, rondleiding toneel, backstage e.d. 
Na de ontvangst deelnemers en begeleiding om 13.00 uur 
de soundcheck en technische repetitie. Met 9 live acts en 
4 acts met orkestband was het een enorme klus om er 
een wervelende show van te maken. In korte tijd moesten 
door licht, geluid, toneelmeester en changeurs de nodige 
problemen overwonnen worden. Rond 16.00 uur, kon met 
presentator Marlayne Sahupala, de generale repetitie 
beginnen. Eerst alle deelnemers in volgorde van de 
show. Daarna de dansnummers van Dans	en	Balletschool	
Geraldine, en songs van onze eigen Gina, de Steady	Habits 
en natuurlijk Marlayne.

In een vol Theater aan de Parade 
opende om 20.00 uur Leve	de	Liefde 
met een solodans op Rise	like	a	
Phoenix, gevolgd door Gina met 
haar winnende lied van vorig jaar 
Oh	de	Liefde. In een daarop volgend 
strak geregisseerd programma 
brachten de 
13 deelnemers 
hun liedjes, 
van een 
opmerkelijk 

hoog niveau en met diverse thema’s: 
van coming-out tot verliefdheid. 
Presentatrice Marlayne zong aan 
het einde van de show haar bekende 
songfestivallied One	good	reason uit 
1999.

De entre’act tijdens het beraad van de 
vak- en publieksjury werd ingevuld met 
dans door Dans	&	Balletschool	Geraldine 
en een Songfestivalmedley door de 
Steady	Habits. Na een enerverende 
puntentelling bleek COC Nijmegen met 
Tolerant uitgevoerd door Pink	Rebels 
de winnaar en ontvingen zij van	Gina	
de fameuze (wissel)bokaal. De winnaar 
Pink	Rebels is een gelegenheidsformatie 
rondom het vermaarde schrijversduo 
Debby Marijnissen en Jos de Ridder. Het 
winnende lied Tolerant, voert ons terug 
naar de roerige jaren ’80 van de vorige 
eeuw – een tijd van protestacties en 
barricaden. Het is een protestnummer dat 
de tolerantie van Nederland ten aanzien 

van LHBT’s in twijfel trekt. COC Nijmegen (eerder winnaar 
in 1999 en 2007) mag nu in 2015 het 21e Nationaal 
COC Songfestival organiseren. 

Voor een dolenthousiast publiek bracht Pink	Rebels 
hun winnende lied Tolerant	nog eenmaal ten 
gehore en ging deze fantastische show over in een 
swingende afterparty in de foyer van het theater met 
heerlijke beats en een vette sound van DJ	Monique. 
Onderbroken door de entree van de winnaars, 
deelnemers, organisatie en alle vrijwilligers gevolgd 
door het één uur durende spetterend optreden van de 
Steady	Habits.

Het projectteam kijkt terug op een mooie, maar ook 
intensieve dag. Leve	de	Liefde	werd wat we wilden: 
een frisse, vernieuwende en ook snelle show met een 
wervelende afterparty!

Ivo	van	Harmelen

Nationaal COC Songfestival
Een	jaar	lang	werkte	een	kernteam	van	het	COC,	naderhand	uitgebreid	tot	een	projectteam	

van	vrijwilligers	met	ervaring	in	verschillende	disciplines,	aan	de	voorbereiding	van	het	

Nationale	COC	Songfestival	2014,	genoemd	naar	het	in	2013	winnende	nummer	van	onze	

Gina	(Yvonne	Lawalata)	Leve	de	Liefde,	in	gastvrij	‘s-Hertogenbosch.	Een	team	met	een	

tikkeltje	eigenwijsheid	en	eigenzinnigheid.	Maar	wel	met	als	doel	een	mooie	en	verrassende	

show	neer	te	zetten	waarbij	de	deelnemers	centraal	staan.	

...net na Carnaval...
...als Oeteldonk schittert...

...begint het Jaar van de Ram...
...klinkt wel mannelijk...

...of zouden Chinezen ‘Lam’ zeggen?...

COC Nijmegen – Pink Rebels met Tolerant

Foto: Peter van Erp/BD



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

De gespreksleiders Petra Broekhuijsen en 
Ivo van Harmelen – Foto: Chris Korsten

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 Buddyhulp
Postbus 5012
5201 GA ‘s-Hertogenbosch
Tel. (06) 270 68 744
www.buddyhulp.nl
info@buddyhulp.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

DAG Koplopergemeente, 
HALLO Regenboogstad 
‘s-Hertogenbosch!
De	gemeente	‘s-Hertogenbosch	heeft	recentelijk	een	
intentieverklaring	op	het	gebied	van	acceptatie	van	
LHBT’ers	(lesbisch,	homo,	bi,	transgender)	getekend,	
waardoor	de	stad	zich	van	2015	tot	en	met	2017	
Regenboogstad	mag	noemen,	samen	met	een	kleine	
30	andere	steden	(onder	welke	Oss).	Bureau	NW25	
organiseerde	in	samenwerking	met	de	gemeente	
vrijdagmiddag	in	het	Bestuurscentrum	een	speciale	
bijeenkomst	om	nieuwe	ideeën	aan	te	reiken	voor	de	
concrete	invulling.
 
Tijdens de bijeenkomst met de naam ‘Dag Koplo-
pergemeente, Hallo Regenboogstad ‘s-Hertogen-

bosch’ kwamen diverse vertegenwoordigers uit 5 
sectoren/aandachtsgebieden aan het woord: sport, 
onderwijs, veiligheid, ouderenzorg en multicultu-
rele samenleving. Onder leiding van Petra Broek-
huijsen en Ivo van Harmelen werd er een talkshow 
gehouden, waarbij ook wethouder Jeroen Weyers 
aanschoof. Jochen Dekker (Radar) en Jos van Delft 
(grastennistoernooi Dukes & Dutchesses) beten 
het spits af met Sport. Docent Sofie Faes (SJL) en 
rector Alma van Bommel (Ds. Pierson) spraken over 
de dilemma’s in het voortgezet onderwijs en de 
oprichting van een Gay-Straight Alliance op het 
Sint Jans Lyceum. Marieke Postulart (veiligheidsmo-
nitor gemeente) en Rob Burghouts behandelden 
veiligheid. Lenie van der Leest (kartrekker Roze 
Loper Brabant Zorg) vertelde mooie verhalen over 
de Roze Loper. Ramona Pikeur & Zharghona Popal 
namen ons mee in de culturele wereld. Daarna kon 
iedereen in groepjes verder met elkaar van gedach-
ten wisselen tijdens een werksessie.

Naast het aandragen van nieuwe ideeën werd er 
teruggeblikt op de reeds bereikte resultaten van de 
afgelopen jaren. Maar, “Er is nog genoeg werk aan 
de winkel”. Een voorbeeld. De actuele registratie 
van anti-homo incidenten is ondermaats. Daarop 
moet beter worden ingespeeld. Weinig meldingen 
is sowieso verdacht”, aldus Rob Burghouts, veilig-
heidscoördinator bij COC Noordoost Brabant.

Tot slot van de bijeenkomst werd het concept van 
het logo voor Regenboogstad ’s-Hertogenbosch 
getoond. De definitieve versie komt er aan. Singer-
songwriter Eefke van der Loop zorgde voor een 
muzikale noot. En natuurlijk werd de mooie bij-
eenkomst afgesloten met een informeel samenzijn 
waar nog veel meer nieuwe ideeën en contacten 
ontstonden.

Goede voornemens 2015: Voorlichting!
Dit najaar werden in de gemeentes ’s-Hertogenbosch en Oss roze stembusakkoorden gesloten, met 
als punt 1: voorlichting op	alle scholen in de gemeentes. Een initiatief dat wij als sterk vernieuwde 
en gegroeide voorlichtingsgroep Noordoost Brabant van harte toejuichen. Graag willen wij dan ook 
onze groei met jullie delen! Vóór de zomer was de groep wat geslonken tot 7 voorlichters, na de zomer 
waren we meer dan verdubbeld met 15 personen. Bovendien houdt het niet op, er zijn nog twee nieuwe 
aanmeldingen binnen gekomen, met een voor ons allemaal herkenbare motivatie: 

Jubileum voor Paarse Vrijdag
Op	vrijdag	12	december	j.l.	deden	meer	dan	500	scholen	in	Nederland	mee	aan	de	jubileumeditie	van	Paarse	
Vrijdag.	Het	was	de	vijfde	keer	dat	COC’s	Gay-Straight	Alliance	(GSA)	Netwerk	Paarse	Vrijdag	organiseerde.	
Leerlingen	en	docenten	dragen	die	dag	paars	voor	gelijkheid	tussen	homo’s,	hetero’s,	bi’s,	lesbo’s,	
transgenders	en	in	dubio’s.

“Hallo,	
Vandaag	las	ik	weer	een	artikel	over	een	jongen	die	
gepest	en	uitgescholden	werd	omdat	hij	homo	is.	
Dit	vind	ik	niet	kunnen,	en	dacht	wat	kan	ik	hier	zelf	
aan	doen?	Mijn	vriendin	vertelde	laatst	over	iemand	
die	voorlichting	gaf	bij	het	COC	en	ik	dacht	misschien	
is	dit	ook	wel	iets	voor	mij.

Hopelijk	ontvang	ik	binnenkort	een	reactie,	met	
vriendelijke	groet”

Met veel plezier verdiepen wij ons in onderwerpen 
zoals biculturaliteit, de ‘T’ in LHBT en verdiepen 
wij ons in de belevingswereld van de leerlingen 
die we bezoeken. Want hoewel een groot deel van 

de leerlingen positief reageert, is er soms nog wel 
sprake van negativiteit, of soms onwetendheid, 
dat laatste kan voor grappige vragen zorgen: 
“Worden lesbische vrouwen ook ongesteld?”.

Zoals eerder in de BosschRoze stond heeft Jan van 
Hoek na jaren voorlichting en coördinatie afscheid 
genomen van de voorlichtingsgroep. Zijn taken 
zijn overgenomen door Maxime Welten, die na 
een aantal jaren voorlichting voor COC Zwolle zich 
na een verhuizing aansloot bij COC Noordoost 
Brabant. Jamie Koolman, ook een relatief nieuw 
gezicht in onze voorlichtingsgroep ondersteunt 
haar daarbij. Met deze frisse wind en de gesloten 
akkoorden op zak kunnen we wel stellen dat de 

voorlichtingsgroep nog niet is uitgegroeid. Met 
name het aandeel mannen (op dit moment 33%) 
zou wat ons betreft mogen stijgen. Interesse? 
Of wil je vrijblijvend een gesprek? Mail dan naar
							voorlichting@	cocnoordoostbrabant.nl 
Als je liever niet zelf voor de klas staat is een 
ondersteunende taak in de voorlichtingsgroep 
misschien iets voor jou: iemand die 2 á 3 keer per 
jaar 4 uurtjes wil besteden aan een planning is ook 
erg welkom. 

Leerlingen en docenten van bijna 600 scholen 
(van de totaal 700 voortgezet onderwijs en mbo) 
hebben bij COC Nederland een Paarse Vrijdag-
actiepakket besteld. De actiepakketten bevatten in 
totaal 150 duizend paarse polsbandjes en andere 
gadgets om scholen paars te kleuren. Paarse 
vrijdag bestaat sinds 2010; toen deden leerlingen 
op 150 middelbare scholen aan de actie mee.

Een GSA is een groep hetero- en LHBT-leerlingen 
die, met steun van het COC, op hun school actie 
onderneemt voor een veiliger klimaat voor 
lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders. 
Ze bedenken zelf acties, voeren die uit en doen mee 
aan nationale acties zoals Paarse Vrijdag. 

Op die manier wordt het gesprek over homo-, bi- en 
transfobie op school ook werkelijk door jongeren 
zelf gevoerd. Meer informatie op
							www.gaystraightalliance.nl

Ook in onze regio deden scholen mee. Zo vierde 
Het Maaslandcollege in Oss op Paarse Vrijdag, een 
dag van de diversiteit. Wethouder René Peters 
onthulde een kunstwerk, gemaakt door mavo-4-
leerlingen.Itilla Jeuken, docent beeldende vorming, 
begeleidde vijftien mavo-leerlingen bij het maken 
van het kunstwerk. Het werd een soort patchwork 
met zestien vlakken rond het thema ‘zijn wie je 
bent op alle fronten’. 



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

Franciscus
Paus Franciscus lijkt een begin te hebben gemaakt om de Rooms Katholieke 
Kerk wat meer een kerk van deze tijd te laten zijn. Of dat het gevolg is van zijn 
eigen overtuiging dan wel het streven om te redden wat er te redden valt is 
niet duidelijk, maar voor gelovige katholieke homo’s en lesbo’s lijkt er toch 
heel voorzichtig enig licht aan de horizon.

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

	 grafische	vormgeving

In een van zijn eerste optredens 
na zijn aantreden als paus verraste 
Franciscus met de uitspraak dat 
wanneer homo’s van goede wil zijn 
en op zoek naar God in hun leven 
hij niet de persoon is om over hem 
of haar te oordelen. Progressieve 
katholieke priesters hebben ditzo 
geïnterpreteerd dat homo’s niet 
geweigerd kan worden ter communie 
te gaan. Dat is al meer dan we ooit 
van mensen als pastoor Mennen uit 
Oss hebben gehoord die dan ook 
openlijk twijfelt aan de keuze voor 
deze paus. 

Franciscus is verder gegaan en 
heeft een bisschoppensynode 
bijeen geroepen waar in een eerste 
conceptrapportage stond dat de kerk 
open moet staan voor (o.a.) homo’s. 
Mannen en vrouwen moeten met 
respect en tact behandeld worden en 
mogen nooit slachtoffer worden van 
welke vorm van discriminatie dan 
ook. Jammer genoeg hebben deze 
passages het in het eindrapport niet 
gehaald omdat er bij de bisschoppen 
geen tweederde meerderheid voor 
was. Maar er was naar verluid wel een 
gewone meerderheid en dat is een 
opsteker. Vooral ook omdat Franciscus 
er op stond te vermelden dat duidelijk 
was dat de benodigde tweederde 
meerderheid er op een paar stemmen 
na bijna toch was. 

In 2015 komt er een vervolg op de 
bisschoppensynode. Gezien de 
leeftijd van veel bisschoppen, die 
bovendien vaak benoemd zijn door 
de uiterst conservatieve voorgangers 
van Franciscus zou er tegen die 
tijd misschien wel een voldoende 
meerderheid voor een andere 
houding ten opzichte van homo’s en 
lesbo’s kunnen zijn.

Overigens wordt door de meerderheid 
van de Nederlandse priesters 
(helaas niet bisschoppen…) al lang 
geaccepteerd dat homo’s ter kerke 
gaan en weigeren zij hen ook niet ter 
communie. Er zijn priesters die bereid 
zijn voor te gaan in een soort van 
huwelijksviering voor twee homo’s 
of lesbo’s. Echter dat de Kerk zich 
open stelt voor openstelling van het 
huwelijk voor iedereen lijkt nog ver 
weg. Dat staat zelfs Franciscus niet 
voor. 

De dag dat de bisschoppensynode 
over de tekst van het rapport stemde 
voltrok burgemeester Ignazio Marino 
van Rome zestien huwelijken tussen 
twee mannen en twee vrouwen. Ook 
al kan dat volgens de Italiaanse wet 
(nog) niet…

Reacties:       keesmetz@hetnet.nl

Vooraankondiging:

In 2015 vindt de 2e editie plaats van het 
Dukes & Dutchesses Gras toernooi in ‘s-Hertogenbosch. 

Waar: Autotron in Rosmalen op de grasbanen van 
 Topshelf Open
Wanneer: 2-5 juli 2015
Voor wie:  iedereen zowel mannen als vrouwen  
 speelsterkte vanaf KNLTB 7 niveau
Tip:  schrijf je op tijd in, want vol = vol 
Start inschrijving:  voorjaar 2015
Voor meer info: www.dukesdutchesses.nl

Namens	organisatie	team	Dukes	&	Dutchesses

Van de redactie...
Één papa en één mama: veel professionals verwachten dat dit beter is dan 
andere gezinsvormen. Bij kinderen van lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders 
hebben zij meer zorgen over de ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt echter dat 
het welzijn van kinderen uit ‘roze gezinnen’ even goed - of zelfs beter - 
is dan die van leeftijdsgenoten. Hanneke Felten, auteur van de handreiking 
Roze	Ouderschap: ‘Nu steeds meer mensen hun kinderwens vervullen op 
niet traditionele wijze, is het belangrijk dat ongefundeerde vooroordelen 
verminderen.’ 

OOK ZO IN HET 
DOLFINARIUM
Vaak wordt gezegd dat de dolfijn het slimste dier is van de 
wereld, maar na het jaarlijkse uitstapje van OOK ZO dat 
deze keer plaatsvond in het Dolfinarium, weten we zeker 
dat inderdaad dolfijnen superslim zijn.

11 Oktober 2014 vertrokken we met twee busjes en zo’n 15 
trouwe bezoekers van OOK ZO met goede zin en het goed 
gevulde lunchpakket naar Harderwijk. Het was er erg druk 
en dat merkten we direct bij de grote dolfijnenshow die 
bomvol met publiek zat. Voor een visje en na het horen van 
een fluitje deden de dieren bijzondere kunstjes, waarbij 
zelfs de dompteurs met raketsnelheid op de ruggen van de 
dolfijnen door het water werden getrokken. 
Het Dolfinarium is het grootste zeezoogdierenpark van 
Europa, waarbij je de hele dag van alles te weten en in 
voorstellingen te zien krijgt over het wel en wee van de 
dolfijnen, maar ook van de zeeleeuwen, walrussen, haaien 
en zeehonden.

Het was een erg leuke dag met als enig minpunt dat het 
later in de middag flink ging regenen. Maar OOK ZO kan 
tegen een stootje en alhoewel wij geen fluitje hoorden en 
geen visje kregen, waren we toch zo slim om op tijd bij de 
busjes te zijn om met mooie herinnering in Den Bosch aan 
te komen.

Nationale en internationale 
onderzoeken tonen dat de emotionele 
en gedragsontwikkeling, intelligentie 
en sekserol van kinderen uit roze 
gezinnen nauwelijks verschilt van 
leeftijdsgenoten. Felten: ‘Opvallend is 
dat uit onderzoek blijkt dat jongetjes 
geen mannelijk rolmodel nodig hebben 
om zich gezond als man te kunnen 
ontwikkelen. Het gaat om de kwaliteit 
van ouderschap ongeacht of de ouder 
man, vrouw, homo of hetero is’.

Jongeren van twee moeders blijken 
minder sociale en psychische 
problemen te hebben. En de kwaliteit 
van de ouder-kindrelatie is hoger bij 

lesbische moeders die het kind niet 
gebaard hebben dan bij vaders in 
vrouw-manrelaties. Hoe komt dit? 
Felten: ‘Roze ouder word je niet 
zomaar, het is nooit een ongelukje. 
De kinderen van roze ouderen zijn 
daarom meer dan gewenst’.

Wat een roze gezin vooral anders 
maakt, is de stigmatisering van 
de buitenwereld. Dit veroorzaakt 
angst voor discriminatie; dan kan 
zogenaamde ‘minderheidsstress’ 
ontstaan. Hoe kunnen roze ouders 
en hun kinderen zich weren tegen 
negatieve oordelen van anderen? 
Felten: ‘Ouders kunnen een school 
zoeken met aandacht voor seksuele 
diversiteit, contact leggen met 
andere roze gezinnen en kinderen 
weerbaar maken tegen LHBT-fobie.’

(       https://www.movisie.nl/
publicaties/roze-ouderschap)

Ramona Pikeur van Nos Baranka – 
Dushi&Proud ontvangt Human Rights Award!

Onze Bossche Ramona Pikeur ontving van 
de heer Angelo Tromp, vertegenwoordiger 
van het kabinet van gevolmachtigde 
minister van Aruba, de Human Right & 
Media Innovator Award. Ramona krijgt 
deze Award vanwege haar jarenlange 
inzet voor mensenrechten op het gebied 
van seksuele diversiteit (LGBT) onder de 
Caribische Nederlanders. Daarnaast zet 
Ramona zich met gedrevenheid en passie 
in om Caribische Nederlanders via diverse 
innovatieve media platforms een positief 
gezicht en uitstraling te geven.

“Ik	ben	zeer	blij	verrast	en	beschouw	het	
als	een	enorme	eer	om	deze	erkenning	in	
ontvangt	te	nemen.	Ik	blijf	me	met	hart	en	
ziel	inzetten	tegen	racisme,	intolerantie	en	
vóór	emancipatie.	Met	de	inzet	en	“power”	
van	nieuwe	social	media	platforms	en	
marketing	strategieën	creëer	ik	niet	alleen	
“business”	maar	geef	ik	ook	een	stem	aan	
onze	gemeenschap”aldus	Pikeur.



JANUARI 2015
Zondag 4 januari 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 10 januari 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – Den Bosch

Zondag 11 januari 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zondag 18 januari van 16.00 – 18.00 uur

NIEUWJAARSBORREL 
IN GAYCAFE 
KABBERDOES
COC Noordoost Brabant i.s.m. Gay 
sportclub Zoete Lieve Gerritje
Gaycafé Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 25 januari 15.00 – 19.00 uur

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

Zaterdag 31 januari – aanvang 22.00 uur

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

FEBRUARI 2015
Zondag 1 februari 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

Zondag 8 februari 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zaterdag 14 februari 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – Den Bosch

Zondag 22 februari 15.00 – 19.00 uur

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

RAAK

Na nieuwjaar
twee recepties
achter elkaar
en twee keer raak
hoe bestaat het –

een paar bekenden
veel onbekenden
er wordt gegroet en gekust
er wordt gedronken
en hier en daar gerookt
er is muziek te horen –

op de zevende is er een 
verpletterende schoonheid
en ik ben vol bewondering –

op de achtste zie ik een
ontwapenende schoonheid
en ik ben vol vertedering –

ik ben er niet op uit
maar sta er wel voor open
en ja hoor
dan is er weer een 
en nu zelfs twee –

we hebben contact
een blik
een enkel woordje
in de drukte 
we zijn elkaar gewaar –

ik voel wat ik zie
ik merk wat ik voel
een heel mooi nieuwjaar –

maar wat voelt 
de verpletterende krullenbol
en wat zou
de ontwapenende voelen –

ze zijn aardig en vriendelijk
maar heb ik bij hen
ook iets geraakt?

Hans Kolper

IN STILTE EN RUMOER
Een bewogen verenigingsjaar ligt achter ons. 
Gelukkig niet bewogen door intern gedoe. Wel door 
zaken waar het echt om behoort te gaan, en waar 
het dus ook echt om ging. Niet anders dan lof voor 
onze vrijwilligers die zich boven normaal inspanden 
om dit allemaal mogelijk te maken.

Veel werk gebeurt in stilte, zonder al te veel rumoer. 
Noodzakelijk werk voor onze basisaktiviteiten. 
Toewijding, inzet, deskundigheid; men loopt er 
niet mee te koop. Men doet het. Bravo. Elders in 
dit nummer kun je lezen hoe bijvoorbeeld een 
speerpunt als Voorlichting groeit en bloeit.

Het laatste half jaar was er daarnaast wél 
boven normaal rumoer. Zoals een groot Roze 
Verkiezingsdebat, én door alle partijen gesteunde 

Roze Stembusakkoorden in ‘s-Hertogenbosch en 
Oss. Uitgebreide publieke activiteiten met Coming-
OutDag (dag, zeg maar week). De make-over 
van Koplopergemeentes naar Regenboogsteden 
van Oss en ‘s-Hertogenbosch. Schoolactiviteiten 
met Paarse Vrijdag. En een fantastisch geslaagd 
nationaal evenement als het COC SongFestival.

Dit alles zou niet mogelijk geweest kunnen 
zijn zonder onze partners. Sportverenigingen, 
verzorgingstehuizen, scholen, instellingen. 
Twee om uit te lichten: de gemeentes Oss en 
‘s-Hertogenbosch. Hun pertinente keuze en 
steun maakt het verschil. Het verschil nodig om 
de diversiteit, in Nederland zo goed geregeld bij 
wet, ook mét, dóór en ín de mensen tot leven te 
brengen.

Ook uit onze eigen gelederen 
wil ik graag iets extra 
belichten. De BosschRoze, 
dit blad dus. Alom geprezen door onze leden, 
maar ook (met enige jalouzie) door de 20 andere 
COC-verenigingen in den lande. Een kleurrijk 
visitekaartje, een handige gids, met goed leesbare, 
doortimmerde informatie in woord en beeld. 
Gemaakt met grote inzet door een (te) klein 
groepje mensen. Daar kun jij ook bij gaan horen! 
Dus als je mee wil doen, laat het weten. Doen!

Ik wens iedereen een geïnspireerd, vrolijk en 
stoutmoedig 2015!

Jan	van	Velthoven

15	januari	–	De	Lievekamp,	Oss

Tribute to Tina Turner – 
Theatershow ‘Fourtina’ 
(try-out)
Tina Turner is een levende legende. Al 50 jaar één 

van 's werelds meest populaire rockartiesten. Met 

haar expressieve stem, dynamiek en sexy uitstraling. 

Zangeres Nurlaila Karim brengt met haar band een 

muzikale ode aan deze 'Queen of Rock'. 

16	januari	–	Theater	De	Blauwe	Kei,	Veghel
Theatertour Hou vast – 
Dana Winner
Dana Winners carrière loopt via kerkkoor en zangwedstrijd naar haar eerste hit in 1989. De Vlaamse is beroemd in binnen- en buitenland, ook in Nederland. In 2013 werd ze zelfs gekozen tot ambassadrice van Pink Ribbon.

22	januari	–	Theater	De	Blauwe	Kei,	Veghel

De ontdekking van de hemel 
– Waldemar Torenstra, Sieger 
Sloot e.a. 
‘Het beste Nederlandstalige boek aller tijden’, van 

Harry Mulisch bewerkt voor toneel. 

Over de intense vriendschap van Onno en Max, samen 

in de ban van Ada. Zij wordt zwanger van één van hen. 

Wie is de vader van de baby? Welke allesomvattende 

missie staat dit kind te wachten? 

28	januari	–	Theater	Markant,	Uden

18	en	19	februari	–	Theater	De	Blauwe	Kei,	Veghel

Florissant – 
Marc-Marie Huijbregts 
Florissant is een zelfportret. Marc-Marie onder een 

vergrootglas en op de snijtafel. Onweerstaanbaar, 

aanstekelijk en vilein. Een interessant en geestig 

inkijkje in het Brabantse familieleven. Op bijna Toon 

Hermans-achtige wijze schuift hij de ooms en tantes 

naar voren.

3	en	4	februari	–	Theater	aan	de	Parade
Retroscoop: Breakfast at 
Tiffany’s (1961) met o.a. Audrey 
Hepburn en George Peppard 
Holly, een jonge New Yorkse, ontmoet Paul, ambitieus beginnend schrijver die wordt onderhouden door een rijke, oudere vrouw. Holly werkt als een dure callgirl op zoek naar een rijke, oudere echtgenoot. Wanneer Holly en Paul verliefd worden op elkaar bedreigt dit het leventje van beiden.

4	en	5	februari	–	Theater	aan	de	Parade
Nederlandse Tournee – 
Herman van Veen 
We komen naar Theater aan de Parade elke drie jaar weer. Voor het eerst begin jaren zestig. 
Met wapperende broeken, roze brillen- en truien, breedgerande hoeden, om elke schouder een gitaar en iedereen had haar. We zongen liedjes voor de vrede, over vrezen en de vrolijkheid. Over meisjes, vaders, moeders, meisjes en kinderen.

5	februari	–	Theater	De	Blauwe	Kei,	Veghel

Woodstock The Story – 
De theatershow over het 1969 
Woodstock Festival 
Een boer stelde zijn weiland beschikbaar voor een hippe 

music and art happening. Drie dagen die nog decennia lang 

doorklinken: Woodstock. Nu dat gevoel van drie dagen in ruim 

twee uur; zinderend en hartverwarmend. Met muziek van 

Janis Joplin, The Who, Joe Cocker en vele anderen.


