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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  

...als ik trots en dapper...
...mijn regenboogvlag uitsteek...

...hoop ik dat iemand op straat denkt...
...gelukkig: ik ben niet de enige... 

Amsterdam draagt sleutel over 
aan ’s-Hertogenbosch en Oss
In Amsterdam werd dit jaar op zaterdag 23 juli 

Roze Zaterdag gehouden. Dit evenement zal volgend jaar, 

op 24 juni 2017, in onze Regenboogsteden ‘s-Hertogenbosch 

en Oss zijn.  In Amsterdam was Roze Zaterdag startdag van 

de Europride, twee weken waarin ruim 200 activiteiten, 

bijeenkomsten, congressen en debatten plaatsvonden. 

Dit duurde tot 7 augustus, met als uitbundig klapstuk de 

Canal Parade op zaterdag de zesde, waaraan ook een boot 

van onze Stichting Roze Zaterdag 2017 meevoer.

‘s Middags speelde Roze Zaterdag 2016 zich af in het Vondelpark. Een relaxte 
happening waarbij met name 15 jaar homohuwelijk centraal stond. Een feit om 
vrolijk te vieren en te bezegelen met de sluiting van diverse huwelijken tussen 
vrouwen- en mannenstellen. Maar ook iets om serieus bij stil te staan tijdens 
deze Europride, omdat tot nu toe pas in 12 van de 28 EU-lidstaten het burgerlijk 
huwelijk is opengesteld voor homostellen. Dat feit onderstreept nog maar eens 
de hartenkreet die de slogan van deze Europride was: Join our Freedom! 
Sluit je aan bij onze Vrijheid!

Om 19.00 uur vertrok er een Pride Walk van het Vondelpark naar de Dam, 
waar om half negen het ‘officiële’ gedeelte begon. Wethouder Eric Logister 
van ‘s-Hertogenbosch was samen met zijn Osse collega René Peters in 
de hoofdstad aanwezig om op het podium op de Dam de Roze Sleutel in 
ontvangst te nemen uit handen van de Amsterdamse wethouder Simone 
Kukenheim. Zo’n 35.000 toeschouwers waren getuige van de overdracht. 
“We gaan er in Den Bosch en Oss net zo’n mooi feestje van maken. Het wordt 
een Roze Zaterdag ‘Voor Jou’, een evenement voor iedereen. Van lesbienne tot 
transvrouw, van jong tot oud en van homo tot hetero”, sprak Logister kort en 
krachtig na de wat langdradig orerende sprekers vóór hem. Nadat het stokje 
was overgedragen barstte er, tot opluchting en plezier van alle toeschouwers, 
een Brabants feestje los met onder andere ‘mascotte’ Strangée, en onze 
mensen van de Stichting Roze Zaterdag 2017 met hun aanhang onder wie onze 
regenboogambtenaren. De Vughtse Gina (Yvonne Lawalata, onze winnares van 
het COC Songfestival 2013) fleurde met haar bloemrijke jurk het podium op en 
won de harten van het publiek met het nummer ‘Oh de liefde’. Daarmee werd 
de overdracht een spontaan Brabants feestje en een onvervalste reclame voor 
de Roze Zaterdag die Nederland volgend jaar in ‘s-Hertogenbosch en Oss te 
wachten staat. 

“Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat Den Bosch de eer toekomt 
om Roze Zaterdag te organiseren; de eerste keer was in 1981. Daar zijn we 
uiteraard enorm trots op”, aldus Jolanda van Gool, namens de Stichting Roze 
Zaterdag 2017 Noordoost-Brabant.



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

Boot Stichting Roze Zaterdag 2017 in Canal Parade
 
Dit jaar werd Roze Zaterdag in Amsterdam gehouden, maar volgend 
jaar staan de gemeenten s-Hertogenbosch & Oss centraal. Dit lieten de 
steden weten vanaf een speciale boot aan de 560.000 mensen die op 6 
augustus de Amsterdamse grachten omzoomden tijdens de Canal Parade. 
De deelnemers op de boot vertegenwoordigden alle geledingen van de 
Bossche & Osse samenleving. Van jong tot oud. Van politiek tot bedrijfsleven. 
Maar ook onderwijs, zorg, cultuur en welzijnswerk. Uiteraard een brede 
vertegenwoordiging uit de LHBT-wereld, maar ook hetero-vrienden en 
vluchtelingen uit opvangcentra in de regio. Strangee stond als boegbeeld 
op de boot in een gestyleerde jurk die aansloot bij de mascotte van Roze 
Zaterdag 2017. Met een sleep die symbool stond voor diversiteit. Samen met 
de aanstekelijke muziek, het uitbundig vlagvertoon en de urenlang swingende 
deelnemers was er sprake van een Brabants feestje dat een aanstekelijke 
promotie was voor ons Roze Jaar 2017. 

De Stichting was opgetogen na 
afloop: “Wat een mooi feest hebben 
we er met zijn allen van gemaakt 
tijdens de Canal Parade 2016 in 
Amsterdam. Nu, bijna twee weken 
later blijven de social media nog 
steeds bewegen en wordt zichtbaar 
dat er vele nieuwe vriendschappen 
zijn gesloten.
Eén brok liefde en saamhorigheid op 
de boot. Geen exclusief feestje, maar 
juist het inclusieve dat we zo graag 
willen. Ook in 2017!”

van plaatsen geschonden worden 
en de LHBT-gemeenschap dit jaar in 
Orlando in het hart werd getroffen, is 
de liefde uiteindelijk onoverwinnelijk. 
Daarom vond het COC het 
belangrijker dan ooit om te laten 
zien dat we trots zijn op wie we zijn, 
en dat niemand ons terug de kast in 
jaagt: Pride Matters! 

Het COC droeg ook bij aan de 
Marokkaanse Boot, de World Religion 
Boat, de Roze75+ Plus boot met 

Het was ook verder een bonte 
stoet van 80 boten die door de 
grachten voer, niet alleen gedragen 
door het water maar vooral door 
de enthousiaste menigte aan de 
walkant. Tal van organisaties, 
bedrijven en groepen lieten zich 
op een uiterst positieve manier 
kennen. Opvallend was de grote 
inbreng van het COC. #LoveWins 
was de boodschap van de landelijke 
COC-boot. Want, hoewel de 
mensenrechten van LHBT’s op tal 

LHBT’s van boven de 75 jaar, de 
Trans United boot voor biculturele 
transgenders, de boot van COC’s 
jongerenorganisatie Expreszo en 
Het Roze Gebaar, een COC-netwerk 
van dove en slechthorende LHBT’s. 
Het COC viert dit jaar zijn 70-jarig 
bestaan. Het is daarmee de oudste 
nog bestaande LHBT-organisatie ter 
wereld!

Kermis: Dolle Dinsdag Oss en Pretty in Pink ‘s-H
De veertiende Dolle Dinsdag van de Osse kermis was een uitbundig feest. 
De hitte verhinderde niet dat er volop gedanst werd in de uitgelaten roze 
Eikenboomgaard. Naast al die gezelligheid was Dolle Dinsdag voor Oss dit jaar 
ook de lokale start van het Roze Jaar 2017. “Dit is een speelse aftrap van een 
thema dat om serieuze aandacht vraagt”, zei wethouder René Peters in zijn 
openingstoespraak. Een paar weken geleden voer hij nog mee op een boot van 
stichting Roze Zaterdag Noordoost-Brabant tijdens de Amsterdamse Canal 
Parade. “Een feestje is leuk, maar daarmee zijn we er nog niet. Er is echt werk 
aan de winkel. Hartstikke mooi dat wij als klein Brabants stadje hierin het 
stokje mogen overnemen van grote steden als Amsterdam en Den Haag.” 

De avond tevoren had in ‘s-Hertogenbosch de kermiseditie van het roze 
evenement Pretty in Pink een recordaantal bezoekers getrokken. Tot die 
conclusie komt Ivo van Harmelen, die samen met Bert Henkelman het grootste 
deel van de organisatie voor z’n rekening neemt. “Ik durf geen exacte cijfers 
te geven, maar de belangstelling overtreft onze stoutste verwachtingen.” 
Nadat Wilbert Pigmans -de vervanger van de zieke Jheron van der Heijden- het 
evenement had geopend, liep de feestzone tussen café’s De Druif en 
De Paternoster snel vol. Ook de fraai uitgedoste dragqueens Memsy Mellons, 
Strangée -de levende mascotte van Roze Zaterdag 2017- en Deeddee Janssens 
manifesteerden zich als ware publiekstrekkers. DJ Margo, zanger 
Henk Bernard, het duo de Steady Habits, en John de Bever, met even 
later Marianne Weber aan z’n zijde lieten het muziek deinen, swingen en 
meezingen. Een superfeestje!



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

Bloot
Toen ik op de middelbare school zat was het normaal dat we na de 
gymnastiekles gingen douchen, bloot gingen douchen. Voor zover ik me 
kan herinneren was er niemand die daar moeilijk over deed. In de eerste klas 
vond ik dat bloot douchen best een beetje eng. Niet omdat ik al echt seksuele 
gevoelens bij bloot had, maar omdat bloot zo bloot was en ik behalve mijn 
twee jaar jongere broertje nog nooit iemand anders bloot had gezien. 

Het wende natuurlijk snel en de hele 
middelbare schooltijd zorgde bloot 
douchen bij mij niet voor speciale 
gedachten. Op zich bijzonder want na 
een paar jaar was er best wel sprake 
van ontluikende homoseksuele 
gevoelens. Maar blijkbaar was het 
bloot zijn in de kleedkamer voor mij 
intussen zo gewoon geworden dat ik 
bloot nog niet direct associeerde met 
seks. 

Een deel van de huidige middelbare 
schooljeugd schijnt veel meer moeite 
te hebben met bloot douchen na de 
gymles. Ze douchen niet of houden 
hun onderbroek aan. Er wordt gezegd 
dat deze nieuwe preutsheid een 
gevolg is van de invloed van jongeren 
met ouders uit Marokko of Turkije. 
Dat laatste vraag ik me af, want hoe 
groot is de invloed van die jongeren? 
Preutsheid komt ook voor op z.g. 
witte scholen, zonder van oorsprong 
Marokkaanse of Turkse leerlingen. 
Je hoort ook wel dat die preutsheid 
voortkomt uit het verschil in 
lichamelijke ontwikkeling van pubers. 
De ene ontwikkelt zich lichamelijk nu 
eenmaal sneller dan de ander. Maar 
ja, dat was in mijn jeugd ook al zo... 
En overigens, voor alle duidelijkheid, 
het geldt niet voor alle scholen; op 
ongeveer een kwart van de scholen is 
bloot douchen een punt, op driekwart 
dus niet.

Mogelijk heeft de toegenomen 
seksualisering van onze maatschappij 
sinds de jaren ‘60 een veel grotere 

rol gespeeld. Reclame is daarbij heel 
belangrijk. De huidige preutsheid 
onder een deel van de jeugd zou een 
direct gevolg kunnen zijn van het 
afbeelden in reclames van perfecte 
lichamen; oorspronkelijk alleen van 
vrouwen - de vrouw als lustobject 
- later ook van mannen (Beckham, 
Nadal). Jongeren vergelijken hun 
eigen lichaam met de reclamelijven 
en constateren dan dat hun lijf niet 

perfect is. Schaamte dus. Opmerkelijk 
is dat, in strijd met de toegenomen 
preutsheid, sommige jongelui zichzelf 
wel bloot geven via de social media, 
vaak met alle gevolgen van dien. Het 
is dan meestal bedoeld voor die ene 
leuke jongen of dat aardige meisje, 
waarbij ze zich niet realiseren dat dit 
nog wel eens verkeerd kan uitpakken. 
Is bloot via de computer minder direct 
dan wanneer je een ander gewoon in 
levenden lijve ziet?

VROUW IN BEELD: 
Alejandra Hernández 
Domestic Wildlife
Galerie Mieke van Schaijk (Verwersstraat 19, 1ste verdieping 
winkel Westside, �s-Hertogenbosch) presenteert tot 9 oktober 
schilderijen van Alejandra Hernández (Bogota 1989). Haar 
werk valt op door de directheid van figuratie en kleurgebruik. 
Zij hanteert een schilderstijl die rechttoe-rechtaan 
overkomt, maar die verdiept wordt door een psychologische 
gevarieerdheid in de portretten die ze maakt. Er zijn ook een 
aantal (veel ‘stillere’) houtskooltekeningen van haar hand.

Alejandra Hernández haar schilderijen en tekeningen 
zijn beïnvloed door de ervaringen uit het dagelijks leven, 
muziek, kunstgeschiedenis, films en mythologie. Een 
combinatie van beelden en symbolen die zich tussen 
werkelijkheid en fantasie bewegen. Met altijd een zekere 
mate van ambiguïteit in haar werk. Diversiteit buiten de 
hokjes van de (LHBTIQ)-afkortingen.

Alejandra Hernández werkt aan een serie schilderijen 
waarin ze voornamelijk vrouwen in hun eigen ruimte 
schildert. In die situatie voelen de vrouwen die poseren 
zich comfortabel, er ontbreekt een machtsrelatie. 
Zelfs de verhouding tussen vrouw en dier is niet 
hiërarchisch, en blijft altijd speels. De schilder is in 
dialoog met de geportretteerde, een wisselwerking 
op voet van gelijkwaardigheid. Het schilderproces is 
eerlijk en transparant en ze zet de schilderkunst in om 
een verbintenis tot stand te brengen door naar elkaar 
te luisteren en ervaringen te delen. Het schilderij is een 
gesprek, soms gewoon over ditjes en datjes, maar niet 
zelden zijn de poseersessies een vorm van schildertherapie 
met onverwachte resultaten.

Alejandra: “Elk nieuw beeld dat ik schep heeft op de een 
of andere manier te maken met het verwerken van de 
dagelijkse non-stopbeeldenstroom. Je een schilderij eigen 
maken, een beeld opbouwen vraagt planning. Maar het is 
ook een mysterie, je passeert de kloof tussen wat we wel 
en niet kunnen zien. Ik ben geïnteresseerd in twijfel, in 

voorspellingen en opgeschorte 
vragen. Door het gebruik 
van symbolen en metaforen 
ontstaan dubbele lagen. Het 
gaat er niet om dat ik enkel 
mijn eigen verhaal kwijt kan. 
Maar wel: hoe het verhaal zich 
verhoudt tot de toeschouwer, en 
met welke bekentenissen hij of 
zij op de proppen komt.”

     www.miekevanschaijk.nl  en  
     www.alejandrahernandez.com

Weg met de Geraniums!  
Senioren nemen in deze samenleving steeds meer plek in. “Die ouderen maken 
al dat pensioengeld op.” en meer van dat soort uitspraken irriteerden Leo 
van Adrichem (62) mateloos. Maar het bracht hem wel op het idee voor deze 
fototentoonstelling (mede mogelijk door financiële steun van ANBO roze50+). 

Hij laat de kracht 
van 25 oudere 
LHBT’s zien. Geen 
zielige oudere 
eenzaamheid, 
maar trots op 
eigen kracht. De 
geportretteerden 
staan voor wat ze 
zijn. Ze zijn allemaal 
gefotografeerd 
in de omgeving 
van waar zij hun 
dagelijkse activiteit 
uitvoeren. Ze 
zitten vast en 
zeker nooit achter 
de geraniums! 
Leo hoopt dat de 
tentoonstelling 
bijdraagt aan de 
inburgering van 
seksuele diversiteit.

De combinatie van foto en miniprofiel is tot 23 september, tussen 08.30 en 
17.00 uur gratis te zien in de zorgboulevard bij de receptie van De Wellen, 
Driek van Erpstraat 2 in Oss.

dat ze ‘anders’ is. Ondanks hun verbondenheid is zij 
niet volkomen gelukkig met haar echtgenoot; haar 
gevoelens brengen haar in verwarring. Uiteindelijk 
besluit ze op zoek te gaan naar wie ze werkelijk is. 
Als ze vertrekt, blijft Peter ontredderd achter. In een 
heldere, anekdotische stijl schrijft Hering hoe de twee 
mensen, ondanks hun scheiding, onlosmakelijk met 
elkaar verbonden blijven.

ISBN 9789492371058  
Paperback, 254 pagina’s, prijs € 19,95

Sla met Suiker
Sla met suiker door Annemarie Hering (71) is een 
krachtige en openhartige debuutroman over 
ontluikende homoseksualiteit die het leven van een 
Joodse vrouw helemaal op zijn kop zet. De Tweede 
Wereldoorlog is voorbij. Ook in Amsterdam is de 
wederopbouw in volle gang. Tegen de achtergrond 
van grote maatschappelijke ontwikkelingen speelt 
het verhaal van Annemarie en Peter die na een hevige 
verliefdheid trouwen. Een groot gevoel van geluk 
kenmerkt de eerste jaren en er worden drie kinderen 
geboren. Maar na verloop van tijd ontdekt Annemarie 



DOORSTREPEN

Doorstrepen
uitwissen
wat voorbij is -

het heeft geen zin
om het vast te houden
het verleden heeft
alleen betekenis
om verder te leven -

jij vulde mijn dagen
en mijn nachten
jij was de vreugde
van mijn leven
maar nu ben je weg
nu is het voorbij -

niet omzien
maar doorgaan
ik streep het door
ik wis het uit -

ik weet het nog wel
maar het mag me niet
blijven omringen
alsmaar vasthouden -

je bent nu
een verhaal geworden
een mooi verhaal
goede herinnering
geschiedenis -

het leven gaat door
mijn leven
ik heb alleen het heden
en ik ga op zoek
naar een
andere toekomst
een nieuwe toekomst
zonder jou.

Hans Kolper

SEPTEMBER 2016
Zondag 4 september     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 11:00 uur bij ’t Haantje, Haanwijk 3, 
5271 VG Sint-Michielsgestel
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/            

Zondag 4 september v.a. 15.00 uur   

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

Zaterdag 10 september 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke 
beperking
Gaycafé Kabberdoes – Sint Josephstraat 6-8 – 
Den Bosch

Zaterdag 10 september – aanvang 22:00 uur

Danse Le Duc M/V
W2 Poppodium – Boschveldweg 473 – Den Bosch

Zondag 11 september 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding – www.jongenout.nl 

Zondag 11 september 13:30 – 16:30 uur   

Vertoning film Chez Nous
BrabantZorg De Wellen – Driek van Erpstraat 2 – Oss

Zondag 25 september 15:00 – 19:00 uur

Salon40+ 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

OKTOBER 2016
Zondag 2 oktober     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 11:00 uur bij Hertog Jan van Brabant, 
Marktplein 13-15, 5397 EV Lith.
Vooraankondiging Wandelclub “Zusje Van”
Zondag 6 november: Verzamelen om 11:00 uur 
bij Kloosterzicht, St. Lambertusweg 95, 5291 AB 
Gemonde
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/               

Zondag 2 oktober v.a. 15:00 uur

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

Zaterdag 8 oktober 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke 
beperking
Gaycafé Kabberdoes – Sint Josephstraat 6-8 – 
Den Bosch

Zaterdag 8 oktober t/m zondag 16 oktober

ComingOutWeek
Zondag 9 oktober 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding – www.jongenout.nl 

Zaterdag 15 oktober 20:00 – 23:55 uur

Rainbow@theGayte
Jongerencentrum De Poort – ´t Geertke 8 – Den Bosch

Zondag 23 oktober 14:00 uur   

Salon40+Uitje 
Stedelijk Museum 
Bezoek aan het Stedelijk Museum ´s-Hertogenbosch 
Info en aanmelding: info@cocnoordoostbrabant.nl

15 september – Theater De Blauwe Kei, Veghel  

Doorgefokt – Sara Kroos
Sara Kroos is een echte 
publiekslieveling. 
In haar nieuwe, 
hilarische voorstelling 
Doorgefokt gaat 
Sara Kroos het ene 
moment tot het randje 
of erover, en weet ze 
het andere moment te 
ontroeren. Doorgefokt 
gaat over de menselijke 
weeffouten die wij 
allemaal herkennen. 

30 september – Theater De Blauwe Kei, Veghel  

Brabants mysterie – 
Gerard van Maasakkers & 
musici van Kamerata Zuid

Gerard van Maasakkers 
staat dit seizoen in 
het theater met jonge, 
talentvolle en gedreven 
musici van Kamerata 
Zuid, een klassiek 
kamerorkest bestaande 
uit ruim twintig 
strijkers onder leiding 
van dirigent Frank 
Adams. Zij begeleiden 
Van Maasakkers in een 
concert waarbij zijn 
mooiste en bekendste 
liedjes centraal staan.

23 september – Schouwburg Cuijk
15 oktober – Theater aan de Parade

‘Elvis never left the building’ 
– Frédérique Spigt, 
Annet Malherbe & live band 

In de muziekvoorstelling 
‘Elvis never left the 
building’ reizen zangeres 
Frédérique en actrice 
Annet  in omgekeerde 
richting door het 
turbulente leven van 
Elvis Presley. Zij vertolken 
songs uit alle periodes 
van zijn carrière, begeleid 
door een vierkoppige 
band.

27, 28, 29 oktober – Theater aan de Parade

Oudejaarsconference – 
Claudia de Breij 
Claudia de Breij is na de succesprogramma’s Hete Vrede en 
Teerling terug in Theater aan de Parade. Ze krijgt dit jaar de eer 
om de oudejaarsconference voor de VARA op NPO1 te verzorgen, 
en treedt hiermee in de voetsporen van grootheden als Freek de 
Jonge, Herman Finkers en Wim Kan. En u heeft de kans om de 
voorstelling alvast te zien, want ze speelt hem drie avonden!

Scholieren: ‘Slechte LHBTI-voorlichting op school’
Volgens veel scholieren is voorlichting over seksuele 
diversiteit op hun school vér onder de maat. Dat 
blijkt uit het Zwartboek Slechte Voorlichting 
met 200 klachten verzameld door de COC 
jongerenorganisaties Youth Council en Expreszo. 
Het COC wil dat aanstaande docenten in hun 
opleiding verplicht moeten leren hoe ze LHBTI-
acceptatie op school kunnen bevorderen.

‘Ik ben erg bezorgd over de consequenties van die 
slechte voorlichting voor LHBTI-leerlingen die het 
op school vaak toch al zwaar hebben’ reageert 
COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Scholen moeten véél 
harder hun best doen om een veilig klimaat voor 
LHBTI’s te creëren en ik roep minister Bussemaker 
en de Tweede Kamer op dit onderwerp verplicht 
te stellen op docentenacademies.’ Ook wil ze dat 
de Onderwijsinspectie scholen aanspreekt op het 
geven van geen of slechte voorlichting. Volgens 
minister Bussemaker deed de Inspectie dat tot 
nu nog nooit. LHBTI-voorlichting is op basis- en 
middelbare scholen al verplicht sinds 2012.
 
Veel scholieren krijgen extreem summiere 
‘voorlichting’. Een leerling uit Boxmeer: ‘Het enige 
wat werd besproken waren een paar regels in ons 
biologieboek waarin stond dat een homo iemand 
is die op hetzelfde geslacht valt.’ Een scholier 
uit Waalwijk kreeg te horen: ‘er zijn nog andere 

seksuele voorkeuren maar daar gaan we niet op 
in.’ Of: ‘Het bestaat. Oké, dat was het,’ zoals een 
scholier uit Wassenaar het samenvat. 
En ook: ‘Zeer slechte voorlichting, zeer bekrompen 
denkbeelden en nul aandacht voor het begrip 
LHBT,’ zegt een leerling uit Rotterdam. Er is 
regelmatig geen of onjuiste voorlichting over 
transgenders en biseksualiteit. ‘Er is letterlijk 
gezegd dat bi zijn een fase is,’ schrijft een leerling 
uit Breda. 
En zeer verontrustende signalen van scholieren op 
christelijke scholen. ‘Bij Godsdienst lag de nadruk 
op het vechten tegen de “verkeerde” geaardheid,’ 

schrijft een scholier uit Groningen. 
Een leerling uit Hardenberg vond de 
voorlichting ‘overkomen alsof [de docent] 
het homo zijn vergeleek met: een fout, een 
ziekte, een handicap. Tot slot zei de docent 
dat het slecht was voor de samenleving. 
 
Uit eerder onderzoek van o.a. het Sociaal en 
Cultureel Planbureau blijkt dat ‘homo’ op 
school het meest gebruikte scheldwoord is, 
dat ruim de helft van de openlijke LHBTI-
jongeren het afgelopen jaar werd gepest 
met hun identiteit en dat suïcidecijfers 
onder LHBTI-jongeren bijna vijf keer hoger 
liggen dan gemiddeld. 


