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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

of ga naar 
www.cocnoordoostbrabant.nl  

...herdenken bij kaarslicht...
...aandacht en respect...

...voor mensen met aids en hiv...
...toen en nu...

...hier en wereldwijd...

JHERONIMUS BOSCH EN (ZIJN?) HOMO-EROTIEK
Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch is, dit jaar nog nadrukkelijker dan anders, ook de stad van Jheronimus Bosch. 

Van het leven van Bosch is weinig bekend. Ook niet of hij eventueel homo was en zijn hetero-huwelijk met Aleid van Aken 

vooral een verstandshuwelijk en daarmee de maatschappelijke dekmantel van een succesvol kunstenaar. 

Schilder Henk Groenendaal heeft daarover wel gespeculeerd. Hij sluit aan bij de theorie dat op het rechter zijpaneel van 

de Tuin der Lusten Jeroen Bosch zichzelf heeft geportretteerd bij de Boommens, en dat dit iets weergeeft over hoe hij in 

het leven stond. Is dit een subtiele Coming-Out?

Een middeleeuwse benaming voor homofilie was ‘bugerie’. Dit ‘bugerie’ is 
afgeleid van ‘buigen’. In het middenpaneel van de Tuin duidt Bosch meermalen 
op aspecten van bugerie. Ook de Boommens op het rechterpaneel vertoont 
duidelijk een gebogen houding en de eromheen afgebeelde details spreken 
boekdelen. Bosch laat op dit paneel, De Hel, zien welke zaken in de opvatting 
van de samenleving van toen zoal leiden tot hel en verdoemenis. Daarbij 
hoort ook de voorovergebogen (boom)mens, de ‘bugerie’. Geeft Bosch zijn 
melancholische zelfportret juist op deze plek weer omdat hij zichzelf in de hel 
zag belanden vanwege zijn eigen worsteling met (homo)seksualiteit? 

In het maandelijkse Jeroen Boschcafé 
van 20 april 2016 kreeg de Vlaming 
Eric De Bruyn, wetenschapper bij 
JB500 en het JB Art Centre, het 
publiek stil door zijn uiteenzetting 
over de erotiek van Jeroen Bosch in 
zijn Tuin der Lusten. 
Met voorbeelden uit het 
middenpaneel liet De Bruyn op groot 
scherm homo-erotische taferelen 
zien tot verbazing en vermaak van 
de zaal. Details van spelende mannen met een aardbei in het achterwerk, en 
een staart. Overduidelijk is de scene, waar een bloem in het achterwerk van 
een man wordt gestoken. Dit betekent letterlijk de ontbloeming (in het Latijn 
‘defloratio’). Dit staat voor ontmaagding. 
Was Jheronimus echt vrij om zijn interpretatie van de Tuin der Lusten vorm te 
geven? Schilderde hij dit controversiële drieluik in opdracht van Engelbrecht 
II van Nassau en kreeg hij beperkende orders? Het verhaal gaat dat, in het 

Brusselse paleis van Nassau, de Tuin der Lusten bewonderd werd op een 
kolossaal bed, waarop meer dan vijftig personen konden liggen. De hoge 
edellieden stonden bekend als ongeremde nachtbrakers. Over welke zonde 
werd toen gefantaseerd?  
De Bruyn: ‘In al die taferelen zitten metaforische, ofwel symbolische 
verwijzingen die met erotiek te maken hebben, dus ook met homo-erotiek. 
Ik heb geen oordeel, laat staan een vooroordeel. Maar ik zet dit thema af 
tegen de middeleeuwen, waarin homo-erotiek een groot taboe was en werd 
verzwegen. Jeroen Bosch heeft niet zozeer 
pornografische taferelen willen tonen, maar wel 
de zondebeleving van toen in beeld gebracht. 
Daarmee is deze Tuin der Lusten geen paneel 
met een vredig aardsparadijs, zoals sommige 
wetenschappers vinden, maar laat het juist de 
zondeval zien.’ 

Jheronimus Bosch leefde niet bepaald in een 
regenboogstad zoveel is duidelijk. Of hij vanwege 
zijn persoonlijke ambivalentie een extra dimensie 
gaf aan de verbeelding in zijn werk blijft een open 
vraag. Dat het zo zou kunnen zijn, en dat het op 
deze manier moest, werpt een schel licht op zijn 
tijd. Helaas is dit ook nog van déze tijd, zoniet hier dan wel elders. Expliciete 
homo-erotiek moet je in het werk van Bosch met een lampje zoeken. Niet 
al te vaak inspireert Jheronimus hedendaagse kunstenaars dan ook tot een 
homo-erotisch thema. Eén van de zeldzame voorbeelden daarvan, en dan ook 
meteen “all the way”, is “The Garden of Flamer Delights” van de Amerikaanse 
kunstenaar Dario Mohr in zijn Psychonaut Ink project. Een heel ander 
zoekplaatje dan de Tuin. Of er ook hier sprake is van zonde, dat is aan de kijker.

Jan van Velthoven



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. (073) 369 03 49
Bezoekadres (na telefonische 
afspraak): Triniteitstraat 19, 
5211 KW ‘s-Hertogenbosch

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

Orpheus
Hulpverlening bij homo- / 
biseksualiteit in man-vrouw relaties
www.orpheushulpverlening.nl 

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

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
zusjevan@ziggo.nl 
www.facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

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

Centrum voor seksuele gezondheid
GGD Hart voor Brabant
Voor vragen over soa en het maken 
van een soa- of Sensespreekuur
’s-Hertogenbosch, Tilburg of Uden: 
0900 – 369 69 69
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.brabant.hivnet.org
tel. (013) 570 56 00

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

advertentie advertentie

Zondag 15 mei in ‘s-Hertogenbosch, Bij Katrien:

Aids Candlelight Memorial
Op de derde zondag van mei (een week na Moederdag) worden aids-
slachtoffers wereldwijd herdacht. Dit jaar wordt in ‘s-Hertogenbosch op 15 mei 
(Pinksteren) door COC Noordoost Brabant, Stichting Untenu en Hiv-Vereniging 
Nederland (HVN) afd. Brabant een herdenkingsavond gehouden. Een avond, 
niet alleen van herinnering en rouw, maar ook van levenslust, vriendschap en 
plezier. Na de herdenking bij kaarslicht is er een Cambodjaanse documentaire 
over transgenders met hiv. En na de pauze geeft het travestieduo Meander & 
Bijoux een benefietshow. Sheilla Bijoux en Zarah Meander zijn ambassadrices 
van de stichting Untenu (= regenboog), het nood- en studiefonds voor lhbt’s 
met hiv in Cambodja. Zij beantwoorden ook vragen uit het publiek. Er is geen 
entree, maar wel een spontane collecte “uit solidariteit met onze zusters en 
broeders in nood”. 
Locatie: Bij Katrien (voorheen het Koningstheater), Triniteitstraat 19, vlakbij de 
Parade; aanvang 20:00 uur.

Film ‘Karma?’
 (2014), regie Vanna Hem (1984), duur: 30 minuten, taal: Khmer, Engels 
ondertiteld.
Deze documentaire vertelt het indringende verhaal van twee transgenders 
in Phnom Penh: Pao en Shrey Leak. Ze werden verstoten door hun families, 
kregen geen kans om een opleiding te volgen en konden geen werk krijgen 
zoals andere mensen. Zo belandden ze uiteindelijk in prostitutie en drugs, 
werden slachtoffers van seksueel geweld en raakten besmet met hiv. 
Ze zochten en vonden steun bij elkaar. Zo is het ook een verhaal geworden 
over de waarde van vriendschap.

JONAS GARDELL: STERF FLIKKERS! STOND OP ONZE MUUR

Aids Candlelight Memorial in mei herinnert mede aan donkere dagen van aidsepidemie in 

de 80/90-er jaren. De Zeedse schrijver Jonas Gardell schreef een trilogie over hoe de ziekte 

huis hield in de homokringen vóór de succesvolle medicijnen: De Liefde, De Ziekte, De Dood. 

Hij kreeg veel lof in binnen- en buitenland en won de Zweedse Grote Lezersprijs en werd 

uitgeroepen tot Zweed van het Jaar.

De Liefde. Begin jaren tachtig ontmoeten Rasmus en Benjamin elkaar in 
Stockholm en worden op slag verliefd.  Ze genieten van hun vrijheid, van elkaar 
en van de bruisende homoscene. Maar een mysterieuze ziekte steekt de kop op. 
Zijn het praatjes om homo’s weer terug de kast in te jagen? 
De Ziekte. De aidsepidemie grijpt om zich heen. In een stad waar de meesten 
inwoners doorgaan alsof er niets aan de hand is, worden jonge mannen ziek. 
Ze vermageren, kwijnen weg, sterven. Te midden van deze ellende wordt de 
liefde tussen Benjamin en Rasmus serieus.
De Dood. Hiv grijpt steeds meer om zich heen en de vriendengroep van Rasmus en Benjamin wordt alsmaar 
kleiner. De feesten worden met het jaar soberder. Zelfs op de begrafenis van hun vrienden wordt meestal ontkend 
wie deze mannen werkelijk waren.

Deze boeken concentreren zich exclusief op de aidsepidemie in de (zweedse) homowereld. Niet op de rol van hiv 
als (vooral hetero-)epidemie in Afrika en elders. Het homoleven van toen was uitbundig: angstig en vrolijk, geil 
en bekrompen, open en geheim, tolerant en veroordelend. Gardells boodschap: We moeten niet vergeten dat 
het maar kort geleden is dat duizenden gezonde jonge mannen veel te vroeg hun dood vonden door aids, vaak 
zonder steun uit hun omgeving, verstoten door hun familie. Door de reacties van de samenleving zijn deze boeken 
aangrijpende standaardwerken over een onverbiddelijke  ziekte.

De drie boeken van Jonas Gardell De Liefde, De Ziekte, De Dood zijn uitgegeven door uitgeverij De Geus, prijs 
ongeveer Euro 20 per stuk; de e-books kosten 8 à 10 Euro. Ze zijn ook te leen bij de BIEB. Ook als e-book (binnen 
e-bonnement van maar Euro 10 per jaar).



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

Tel: 073 612 99 02 
www.woudesign.nl

Audi
In een eerdere column had ik het over Brad Pitt en Daniel Graig. Niet alle lezers 
van Bosch Roze waren enthousiast over die column, maar het is wel een van de 
weinige waarover ik ooit een reactie kreeg... Ik kom op die column terug omdat 
ik tijdens de laatste zomervakantie vorig jaar hoorde dat er een mannelijk 
fotomodel zou arriveren in dezelfde chambre d’hôtes in Frankrijk als waar ik 
verbleef. Samen met de eigenaar googelde ik de betreffende man, want allebei 
vonden we het natuurlijk best spannend. 

Je krijgt niet zo gauw een fotomodel 
over de vloer en dan ook nog voor 
een hele week! Het was duidelijk 
dat hij niet meer zo jong was, maar 
op de foto’s zag hij er bepaald niet 
slecht uit. In zijn CV stonden ook zijn 
maten (op één na…) en voor wat voor 
merken hij had gewerkt. De eerste 
teleurstelling was dat hij een paar 
dagen later zou komen in verband 
met een uitgelopen fotoshoot in 
Barcelona maar dat zijn vrouw en 
kinderen wel op de afgesproken dag 
zouden komen. Een mooie vrouw 
en twee zoontjes die zo in een 
Blue Band-reclame zouden kunnen 
optreden. Ons wachten op het model 
zelf werd beloond; een bijzonder 
aantrekkelijke man van – naar later 
bleek – 47, en vooral ook een heel 
aardige man. We raakten al snel 
met hem in gesprek over zijn werk, 
de omgeving waarin hij werkt en de 
veranderingen die zich de laatste 
vijfentwintig jaar hebben voltrokken 
in de wereld van de mannelijke 
fotomodellen. Wij vertelden dat 
we hem gegoogeld hadden en 
dat ons beeld van modellen was 

dat vrijwel al die mooie jongens 
gay zouden zijn. Hij bevestigde 
dat dat vijfentwintig jaar geleden, 
toen hij met modellenwerk begon, 
inderdaad zo was, tachtig procent 
was toen gay en twintig procent 
niet. Tegenwoordig is dat volgens 
hem precies omgekeerd, ze zijn er 
nog wel, maar het overgrote deel 
is straight. Een ander vooroordeel 
dat hij doorprikte was dat jonge 
modellen veel verdienen. De mooie 
jonge mannen in reclames voor eau-
de-toilette en after shave krijgen niet 
echt een riant honorarium. Juist de 
wat oudere mannen, zoals hijzelf, 
krijgen een aardig bedrag voor hun 
optreden. Hij vertelde ook dat hij op 
zijn leeftijd geen ‘luchtjes’ meer hoeft 
aan te prijzen, maar bijvoorbeeld 
autoreclames, recent nog voor 
Audi. Daarvoor was hij in Barcelona 
geweest. En ik in het najaar avond 
aan avond voor de buis, kijken of ik 
die reclame voorbij zag komen…. 

MEREL MOISTRA MINDFUCKT BIJ KATRIEN

WAUW-VROUW 
INKE KATOEN 
Nadat in 2015 LGBT-activiste Ramona Pikeur werd 
uitgeroepen tot Wauw-vrouw van het jaar was op 8 maart 
van dit jaar Inke Katoen aan de beurt. Dat gebeurde 
in eetcafé het Warm Onthaal in de Hinhamerstraat bij 
gelegenheid van de internationale vrouwendag. Inke 
Katoen was onder meer 10 jaar de motor van de plaatselijke 
organisatie van de internationale vrouwendag. PvdA-
fractieleider Lisette van der Swaluw sprak Inke toe en 
Hermie van Ommeren hing de gelauwerde de keramieken 
ambtsketen om. Telefonisch gaven haar landelijke partij-
kopstukken Hans Spekman en Diederik Samson acte de 
presence.

Inke Katoen was niet alleen 10 jaar lang de motor achter 
de Internationale Vrouwendag, maar ook een dijk van een 
gemeenteraads- en commissielid voor haar partij. Altijd 
er voor in om ook met anderen de discussie aan te gaan. 
Zoals tijdens de door haar georganiseerde maandelijkse 
Biebdebatten. En uiteraard ook in talloze Bossche 
horecagelegenheden. Pal voor de emancipatie van vrouwen, 
vluchtelingen en LHBT’ers. Een dijk van een vrouw!

ASIELZOEKENDE LHBT’ERS AAN TAFEL IN ROSMALEN

Op vrijdag 8 april flitste cabarettière Merel 
Moistra met haar programma ‘Mindfuck Op 
Wandelgympen’ over het toneel in ons COC-
honk Bij Katrien. Dat flitsen was, vanwege de 
torenhoge felrode pumps, vooral overdrachtelijk. 
In een niet te stuiten spraakwaterval 
hoelahoepte ze met de begrippen ‘man’, ‘vrouw’ 
en alles daar tussenin, dat het een lieve lust was. 
Niet abstract maar vanuit eigen ervaringen: van 
jongen naar transgender naar (een stoot van 
een) vrouw.

Merel zet haar publiek graag op het verkeerde 
been, “maar.... Merel Moistra heeft geen 
verkeerd been. Het zijn allebei, stuk voor stuk, 
topbenen. Nee, Merel Moistra gaat het verkeerde 
been voorbij. Merel Moistra beent graag uit. 
Merel Moistra gaat tot op het bot. Merel Moistra 

draait niet om de hete brei heen. Merel Moistra 
gaat direct voor de hoofdprijs. Merel rukt aan de 
fundamenten van uw brein. Nee, erger, Merel 
Moistra is een Breinfuck…. op Benen! En wat voor 
benen!”

Aan het einde van haar wervelende voorstelling 
doneerde Merel de eerste sponsorbijdrage 
aan de ‘Stichting Roze Zaterdag 2017’ door 
het overhandigen van een cheque aan Gäby 
Vereijken, bestuurslid van de stichting.
Deze eerste voorstelling in onze nieuwe 
huisvesting Bij Katrien was een superleuk bewijs 
van de mogelijkheden die we daar hebben 
om een gezellige borrel en bijeenkomst te 
combineren met een programma of presentatie. 
Let op: zondagavond 15 mei weer heftig 
entertainment (zie elders in dit blad). 

Wethouder René Peters uit Regenboogstad Oss had maandagavond 14 
maart andere tafelgenoten bij het avondeten dan normaal. 
In Rosmalen at hij met vluchtelingen die homoseksueel, biseksueel, 
lesbisch of transgender zijn. 

“Van Gilze-Rijen tot aan Zeist, ze zijn naar Rosmalen gekomen uit alle 
opvanglocaties”, aldus Peters. Het was de bedoeling dat hij samen 
met ze zou koken en eten. “Het koken is al begonnen, maar ik ben 
eigenlijk alleen maar aan het kletsen”, zei hij lachend op de vroege 
maandagavond.

Peters was er op uitnodiging van COC Noordoost Brabant dat zich 
inzet voor de integratie van homoseksualiteit in de regio. Nu de regio 
ook asielzoekers bergt uit landen en culturen waar de emancipatie 
van LHBT’ers moeilijk ligt, probeert het COC tegenwicht te bieden 
voor de extra problemen waarmee asiel-LHBT’ers kampen. 
Op uitnodiging van een kookstudio kon men samen koken en eten in 
een ontspannen sfeer bijpraten.

Naast de Osse wethouder was zijn Bossche college Eric Logister ook 
uitgenodigd, maar die kon deze keer niet komen. Hij heeft toegezegd 
er, een volgende keer, op 25 april, ook bij te zijn. “Deze mensen 
durven in de opvang niet zichzelf te zijn. Als ze samen lopen, moeten 
ze zeggen dat ze broers zijn en geen geliefden. Nu kunnen ze lekker 
bij elkaar zijn zonder zorgen”, 
legde Geert Glaudemans-Kroon 
namens het COC uit. De tweet 
waarin de wethouder zijn bezoek 
wereldkundig maakte, stak de asiel-
LHBT’ers een riem onder het hart. 
Dat een politicus hier zo publiekelijk 
voor hun belangen opkomt geeft 
hen vertrouwen in de toekomst. 
Soms is het zo simpel om het 
verschil te maken: samen inkopen 
doen, koken, eten, praten, lachen. 
En even tweeten om anderen op een 
idee te brengen. (bron:dtv.nl)



LIEVEHEERSBEESTJE

Het zat zomaar op mijn hand
in de auto
met J aan het stuur
en het wandelde mijn vingers langs
heel aanhankelijk
vol vertrouwen -

hoe zal ik hem noemen, vroeg ik
Fred, zei W meteen
misschien is het Frédérique, zei ik
dan wordt het Freddy
dat kan voor allebei -

W zat achter me
hij zag het beestje
even later 
op mijn kraag lopen
en liet het overstappen
op zijn hand -

kijk eens hoe aanhankelijk, zei ik
ook bij jou
dat is goed
hij moet niet eenkennig worden -

W leunde voorover
en hield zijn hand
bij de mijne
zijn mooie dunne vingers
raakten die van mij
en Freddy stapte over
van W op mij 
zeldzaam intiem moment -

dat lieveheersbeestje
werd een mascotte
voor mij
een herenliefdebeestje
mijn herenbeestliefje -

thuis zette ik het
voorzichtig
op een mooie witte roos
in mijn tuin.

Hans Kolper

MEI 2016
Zondag 1 mei    

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 11.00 uur 
bij eetcafé De Roskam, Waaldijk 2, 5327 AC Hurwenen
Info: zusjevan@ziggo.nl
www.facebook.com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/               

Zondag 1 mei v.a. 15.00 uur 
Kaarten – Darten – Praten – Etc.

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

Woensdag 4 mei 

Nationale Herdenking  
Dodenherdenking Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Locatie: Hervormde Kerk, Kerkstraat 20 – aanvang 18.30 uur
Aansluitend Kranslegging COC om 20.00 uur
Oorlogsmonument Casinotuin ’s-Hertogenbosch
Oorlogsmonument Nieuwe Hescheweg Oss 

Dinsdag 5 mei 

De vrijheid omarmd
Bevrijdingsfestival in ‘s-Hertogenbosch vanaf 14.00 uur 
op De Pettelaarse Schans
COC-stand aanwezig. 

Zondag 8 mei 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zaterdag 14 mei 16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een verstandelijke beperking

Café OokZo!
Gaycafé Kabberdoes – Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 15 mei – aanvang 20.00 uur. Open v.a. 19.30 uur 

Aids Candlelight Memorial 
(meer info elders in dit blad)
Bij Katrien – Triniteitstraat 19 – Den Bosch

Maandag 16 mei v.a. 14.00 uur  i.h.k.v. IDAHO-week
(Internationale Dag tegen Homo/Bi/Transfobie) 

Dansmiddag met een roze tintje
BrabantZorg De Wellen – Driek van Erpstraat 2 – Oss

Zondag 22 mei 15.00 – 19.00 uur

Salon40+
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

JUNI 2016
Zondag 5 juni 13.30 – 16.30 uur  

Roze borrelmiddag
BrabantZorg De Wellen – Driek van Erpstraat 2 – Oss

Zondag 5 juni     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 11.00 uur 
bij IJzeren Man Strandhuys, Boslaan 49, 5263 NX Vught
Info: zusjevan@ziggo.nl
www.facebook.com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/               

Zondag 5 juni v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten – Etc.

Middagje Oss M/V
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss
Vooraankondiging Middagje Oss: Zondag 3 juli v.a. 15.00 uur

Duitse middag met bbq & drank – 
Schlager / Volkstümliche mittag
Kosten BBQ 12,50 euro p.p. Aanmelding (verplicht) via
info@cocnoordoostbrabant.nl

Zaterdag 11 juni 16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een verstandelijke beperking

Café OokZo!
Gaycafé Kabberdoes – Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 12 juni 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Donderdag 23 juni 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering
Bij Katrien – Triniteitstraat 19 – Den Bosch

Zondag 26 juni 15.00 – 19.00 uur

Salon40+
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

7 mei – Theater aan de Parade 
14 mei – Theater Markant, Uden
20 mei – De Lievekamp, Oss

Frank Boeijen – Theaterconcert 
Zijn herkenbare stem, de ontroerende liedjes en zijn band die 
past als een warme jas. Frank Boeijen raakt je in het hart met 
zijn persoonlijke nummers. 
Hits van toen zoals o.a. ‘Zeg me dat het niet zo is’ worden 
in dit theaterconcert op een verrassende manier naar het 
heden gehaald. 

6 mei – Theater De Blauwe Kei, Veghel  

Introdans – Absoluut Amerika 
Amerikaanse choreografen, componisten en ontwerpers 
staan centraal in ‘Absoluut Amerika’. 
O.a. moderne dans met Andy Warhol als inspiratiebron. Dans 
op muziek van Philip Glass en ten slotte een hilarisch en 
atletisch powerstuk.

20 mei – Schouwburg Cuijk
Rob de Nijs & Band – 
Voor altijd en iedereen 
Rob de Nijs brak in de vroege jaren zestig door, vond begin 
jaren zeventig definitief zijn eigen stem en weer een 
decennium later werd het podiumdier in hem wakker. 
De zanger weet met zijn albums en optredens verschillende 
generaties fans aan zich te binden en noemde zijn nieuwe 
theatertournee dan ook ‘Voor altijd en iedereen’.

7 Mei – Verkadefabriek

Sven Ratzke – “Bosch’Berlijn 3”
Ratzkes Late Night Show’ is “The Hottest Night” die er op 
dit moment in Berlijn te beleven valt, schreef de Berliner 
Morgenpost :“Grossartiges Entertainment”. Speciaal voor 
de Verkadefabriek brengt Sven Ratzke Berlijn naar Den 
Bosch. Trouw: “Hij is decadent, pervers, vals, grof-erotisch 
en hondsbrutaal. Met andere woorden: hij beschikt over alle 
eigenschappen die in het Berlijnse nachtleven tot de goede 
toon behoorden.” 

22 Mei – Verkadefabriek

De Stilte & Artvark – Bosch in bed
Saxofoonkwartet Artvark en dansgezelschap 
de Stilte brengen een wonderbaarlijke 
muziektheatervoorstelling waarin de fantasie 
van Jheronimus Bosch in klank en beeld 
tot leven komt. Met saxofoons die kunnen 
fluisteren, gillen en roezemoezen. En lichamen 
die moeiteloos transformeren van engelen in 
clowns. 

25 Mei – Theater aan de Parade
Nederlands DansTheater 1 – 
Separate Ways
Een spannend programma, dat uitsluitend uit nieuw werk 
bestaat van Hofesh Shechter met ‘Clowns’ en Sol León en 
Paul Lightfoot met ‘Shut Eye’. De Brits-Israëlische Shechter 
is bekend om “Explosieve dans en muziek die de zintuigen 
overdondert. Shechter maakt hedendaagse dans met de vibe 
van een rockconcert.” Voorafgaand een Inleiding (19:00 uur).

28 mei – Theater De Blauwe Kei, Veghel  

Sara Kroos – Doorgefokt 
“Doorgefokt” is de nieuwe, hilarische 
voorstelling van Sara Kroos Het ene moment 
tot het randje gaat of erover, het andere 
moment ontroerend. Over de menselijke 
weeffouten die wij allemaal herkennen. 
Sara Kroos is genadeloos, scherp en 
ontwapenend, maar bovenal enorm grappig. 

26 juni – Theater aan de Parade 
(15:00 uur)
OPNIEUW applaus! 
Tijdens Opnieuw Applaus! staat lokaal 
talent van het afgelopen seizoen nog één 
keer in de spotlight.
In een anderhalf uur durende show 
passeren zang, dans, circus, klassieke 
muziek en acrobatiek de revue. Met meer 
dan 100 medewerkenden.


