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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.

Lidmaatschap 45 euro per jaar, 
vanaf 26 jaar (door ANBI aftrekbaar 
van Inkomstenbelasting). 
Jonger dan 26: 26,50 euro. 
Naam:                                         M / V
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Tel:

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

of ga naar 
www.cocnoordoostbrabant.nl

...Roze Zaterdag 2017 wil bouwen aan...
...begrip, tolerantie en respect...

...moet dat nou echt nog...
...na 70 jaar COC?!...

RENÉ PETERS GAAT NIET WEG
Op 16 december hield wethouder René Peters in Oss zijn afscheidsreceptie omdat 

hij (derde op de kandidatenlijst CDA voor de Kamerverkiezing) naar de landelijke 

politiek in Den Haag vertrekt. René sierde de afgelopen jaren nogal eens de 

kolommen van BosschRoze omdat hij zich ontwikkelde  tot een onvermoeibare 

pleitbezorger van de regenboogzaak. Hij zette zich in voor Oss Koploperstad en 

Oss Regenboogstad met beleid, passie en doorzettingsvermogen. 

Een paar reacties van roze betrokkenen. Ivo van 
Harmelen van NW25 op Facebook: “Ultieme 
kerstgedachten. Veilig voelen, wie je ook bent en 
waar je vandaan komt. Dank René Peters voor je 

bindend vermogen en vertrouwen. Mijn stem heb 
je! En een genot, energie en dank om voor je te 
mogen werken!” Jolanda van Gool (Stichting Roze 
Zaterdag): “Helaas moeten we in Brabant afscheid 

nemen van deze machtig 
mooie politicus die zich met 
hart en ziel inzet. René Peters 
bedankt voor alle inzet en het 
was een voorrecht om met je 
te mogen werken! Op naar Den 
Haag!!” En Jan van Velthoven 
(COC NoB):”René Peters was 
niet alleen een wethouder van 
(betrekkelijk weinig) woorden 
en (veel) daden, maar vooral 
een wethouder van mensen. 
En dan zei hij daar steevast bij: 
‘mooie mensen’. En hij deed 
dat zonder onderscheids des 
persoons.”

Wat heeft hij in Den Haag 
te zoeken? Laten we hem 
maar even zelf aan het woord 

laten: “Als wethouder sta je dicht bij de praktijk. 
De afgelopen jaren heb ik me met hart en ziel 
proberen in te zetten voor mensen die ik vaak 
letterlijk kon zien en spreken. Daar ligt mijn kracht 
en drive. Den Haag ligt ver van Brabant. Zo ervaren 
veel mensen het. En eerlijk gezegd heb ik dat ook 
zo ervaren. Zaken die (met alle goede bedoelingen) 
in Den Haag worden bedacht, werken in de praktijk 
soms anders uit dan voorzien. En dat geeft veel 
onzekerheid. Dat kan anders. En dat moet anders. 
Niet door te polariseren maar door te verbinden. 
Door uit te gaan van mensen en hun omgeving 
in plaats van de Haagse werkelijkheid. Ik woon in 
Oss. En ik blijf in Oss wonen. Maar ik ga Den Haag 
dichter bij Brabant brengen. En de politiek dichter 
bij de mensen en de praktijk. Gemakkelijk zal het 
niet worden. Maar noodzakelijk is het wel. Ik heb er 
zin in.” We houden hem in het vizier!

PAARSE VRIJDAG OP STADSKANTOOR ‘S-HERTOGENBOSCH 
Paarse Vrijdag is al jaren de dag waarop scholieren en studenten door het 
dragen van de kleur Paars op school hun solidariteit kunnen tonen met 
lhbt’ers. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag 
van december gehouden. Meer dan 500 van de 700 Nederlandse middelbare 
scholen nemen er aan deel. Met polsbandjes, een Paarse Vrijdag krant en 
natuurlijk veel paarse kleding en versierselen.

Paarse Vrijdag ontstond naar het voorbeeld van Spirit Day in de Verenigde 
Staten, die al eerder plaatsvond als uiting tegen het pesten van lhbt-jongeren. 
In de VS en Canada vindt deze dag plaats op de derde donderdag van oktober. 
De kleur paars is ontleend aan de paarse baan van de regenboogvlag van de 
homobeweging, die spirit (karakter) symboliseert.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch, een lerende organisatie, kwam op het idee 
om dit jaar in te haken bij de Paarse Vrijdag die op veel scholen in stad en regio 
op 9 december gevierd werd. Op donderdag begon men op het Stadskantoor 
al pro-actief: Honderden ambtenaren droegen paars: van een paarse 
stropdas tot een hele paarse outfit. Het voelde volgens velen best bijzonder 
om samen het gevoel van Paarse Vrijdag uit te dragen. Een mooi initiatief 
van ‘s-Hertogenbosch Regenboogstad, met op vrijdag ook wat extra paarse 
accenten in het publieksdeel van het Stadskantoor.



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

EVEN VOORSTELLEN: DON
Hallo, mijn naam is Don van Doorn en ik wens 
jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar! 

Per januari 2017 ben ik 
coördinator van Jong 

& Out Den Bosch. 
Ik ben nu 19 jaar 
en heb zelf jaren 
geleden voor het 
eerst deelgenomen 
aan activiteiten van 

Jong & Out. Ik heb er 
heel veel zin om Jong 

& Out Den Bosch als 
coördinator nieuw leven 

in te blazen. De activiteiten 
stonden de laatste maanden op een laag pitje, 
en dat moet beter. En dat kan ook, zoals we 
eerder bewezen hebben.  
 
We organiseren vanuit Jong & Out activiteiten 
voor lhbt-jongeren t/m 18 jaar. “Gezellig, veilig 
en onder elkaar met andere jongeren zoals jij.” 
De activiteiten worden vooral aangekondigd via 
sociale media zoals bijvoorbeeld de Facebook 
Pagina van Jong & Out Den Bosch. Ik ben 
binnen COC Noordoost Brabant al langer actief 
als werkgroeplid van “GAYTE”, waarmee we een 
aantal keren per jaar o.a. lhbt-jongerenfeesten 
organiseren in Jongeren Centrum De Poort in 
’s-Hertogenbosch.  
 
Belangstelling voor Jong & Out Den Bosch? 
Mail naar       jeno@cocnoordoostbrabant.nl 

EVEN VOORSTELLEN: THIERRY
Mijn naam is Thierry Koningstein. Om te 
beginnen wens ik jullie allemaal het beste voor 
het nieuwe jaar 2017 en dat het voor iedereen een 
prachtig Roze Jaar mag worden!

Sinds oktober ben ik actief als Aspirant 
Bestuurslid bij COC Noordoost Brabant. Ik houd 
me vooral bezig met activiteiten en werkgroepen 
op het gebied van jongeren en educatie. Zo sluit 
ik als lid aan bij de jongerenwerkgroep GAYTE, 
de werkgroep waarmee we een aantal keren per 
jaar o.a. lhbt-jongerenfeesten organiseren in 
Jongeren Centrum De Poort in ’s-Hertogenbosch. 

Ook ben ik aanspreekpunt 
voor de nieuwe 
coördinator van Jong 
& Out, Don van 
Doorn, die samen 
met begeleider 
Rob van Geffen de 
activiteiten voor 
jongeren t/m 18 
jaar, Jong&Out, een 
frisse vernieuwende 
start zal gaan geven. 
Daarnaast richt ik me op 
de GSA’s: de Gay Straight Alliances, Samen 
met de coördinator Steve Voortman gaan we 
proberen meer verbindingen te leggen tussen de 
leerlingen en docenten van deze GSA’s binnen 
het gebied van COC Noordoost Brabant. 

Momenteel organiseer ik bovendien samen met 
Het Veilige Huis, www.hetveiligehuis.nl een 
thema-avond voor ouders, zorg, onderwijs en 
studenten met als onderwerp “Een verstandelijke 
beperking en lhbt”. Deze zal plaatsvinden 
op 21-03-2017 bij de Fontys Hogeschool in 
’s-Hertogenbosch. 

Hoe ziet mijn leven er verder uit? Ik woon ruim 
5 jaar samen met mijn vriend in Boxtel. In 
het dagelijks leven ben ik ICT-Coördinator en 
Bovenschoolse ICT-Coördinator in het speciaal 
onderwijs. Ik sta ook nog anderhalve dag voor 
de klas als groepsleerkracht voor jongeren met 
een verstandelijke beperking en/of uitdagingen 
op het gebied van gedrag. Zo’n 3 jaar geleden 
heb ik samen met een collega een landelijk 
netwerk Gewoon Speciaal ICT opgericht voor 
ICT-Coördinatoren en iCoaches binnen het 
speciaal onderwijs www.gewoonspeciaalict.nl ; 
daarbinnen hebben we o.a. afgelopen jaar een 
ICT-studiereis georganiseerd naar Singapore. 
Voor die drukke bezigheden houd ik de conditie 
op peil met flink wat fitness.

Bij bovenstaande activiteiten hebben we altijd 
behoefte aan nieuwe mensen. Heb je vragen, 
ideeën, plannen? Mail dan gerust naar 
       t.koningstein@cocnoordoostbrabant.nl 

EVEN VOORSTELLEN: STEF
Mijn naam is Stef van den Broek en ik ben 
coördinator van de werkgroep jongeren GAYTE. 
Samen organiseren we elk kwartaal een feest 
voor lhbt-jongeren. Wij hopen hiermee een plek 
te creëren waar iedereen zichzelf kan zijn.

Ik ben 19 jaar en geboren en getogen in 
’s-Hertogenbosch. Rond mijn 14e kwam ik er 
achter dat ik jongens toch interessanter vind dan 
meiden en begon ik uit de kast te komen. Rond 
mijn 16e was ik helemaal uit de kast. In die tijd 
merkte ik dat er voor homoseksuele jongeren niet 
echt een plek was in ’s-Hertogenbosch. Dit gaf 
mij extra motivatie om iets voor deze doelgroep 
op te zetten. 

In Tilburg studeer ik Sociaal-Cultureel Werk. 
 Ik loop stage bij 

Jongerencentrum 
De Poort in 

‘s-Hertogenbosch, 
waar ik al 7 jaar 
vrijwilliger ben. 
Daar ben ik 
in aanraking 
gekomen met 

GAYTE. In mijn 
stage ben ik op het 

project GAYTE gezet. 
Intussen ben ik er 

achter gekomen dat dit iets 
is wat mij heel veel energie geeft. Vooral vind ik 
het mooi dat wij op deze manier iets neer kunnen 
zetten voor lhbt-jongeren in de maatschappij.

Onderzoek: Iedereen Vrij en Veilig in Oss?
Gemeente Oss, sinds 2011 Regenboogstad, wil een samenleving waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om 
te zijn wie hij/zij is. Daarom doet Oss onderzoek naar hoe zijn inwoners in Oss hierover denken en hoe vrij 
en veilig homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (lhbt’s) zich in Oss voelen. Dit onderzoek 
bestaat uit twee delen: een enquete onder inwoners, volwassen en kinderen vanaf 12 jaar. En lhbt’s worden 
uitgenodigd om mee te werken aan een interview.

Bezoekers Café OokZo! worden in hun waarde gelaten
COC Noordoost Brabant verzorgt op de tweede zaterdag van elke maand een soosmiddag voor lhbt’ers met een beperking 
onder de naam Café OokZo! Het Brabants Dagblad wijdde er afgelopen maand een artikel aan waardoor de soos ook eens 
onder de aandacht van een groter publiek kwam. Enige passages.

Terwijl hoofdzakelijk Nederlandstalige 
muziek uit de speakers ontsnapt, zit 
vaste soosbezoeker Richel Brunken 
samen met zijn partner Henk Louters 
aan de bar te genieten van de sfeer 
die er heerst. “Heerlijk, ik voel me 
helemaal op m’n gemak. Komt 
omdat iedereen mij hier accepteert. 
Dat zie je bijna nergens. Nou ja, dat 
laatste bedoel ik niet letterlijk, ik ben 
namelijk blind. Vanwege de hoge 
acceptatiegraad is het niet vreemd 

dat ik al zo’n zeven jaar naar deze 
soos ga. Tot voor kort woonde ik in 
Doorn, tegenwoordig in Arnhem. Dat 
ik telkens een heel end moet reizen, 
vind ik niet erg. Je moet er iets voor 
over hebben, toch?”, aldus Brunken.

Naast hem zit Danny van de 
Broek, vrijwilliger van het COC in 
Amsterdam. “Een van mijn taken is 
dat ik de gasten begeleid vanaf en 
naar het station. Voor sommigen 

wordt daardoor de laatste drempel 
weggenomen”, licht Van de Broek 
toe.

Ditmaal zijn ook enkele cliënten 
die in behandeling zijn bij Reinier 
van Arkel van de partij. Een van 
hen is Bart van Beekveld. “Ik ben bi. 
Normaal gesproken ondervind ik op 
veel plaatsen problemen met mijn 
seksuele geaardheid, maar niet bij 
deze soos.” 

Aanmelden voor interview. 
Bent u een lhbt? En woont of werkt 
u in onze gemeente? Dan nodigen 
we u graag uit om mee te doen 
aan een een-op-een-interview. 
We horen graag welke positieve 
en/of negatieve ervaringen u als 
lhbt meemaakt, bijvoorbeeld op 
straat of op uw werk. Wij gaan 
zorgvuldig en vertrouwelijk om 
met de informatie. De interviews 
zijn in december, januari en 
februari. U kunt u opgeven via 
       regenboogstad@oss.nl 
waar ook nadere informatie 
over dit onderzoek en 
regenboogactiviteiten te vinden is.

Roze Jaar 2017 
De resultaten van dit 
onderzoek worden in mei 
gepresenteerd, en vormen 
een zinvolle bijdrage aan 
het Roze Jaar. Dit Roze Jaar is 
bedoeld om op een positieve 
manier aandacht te hebben 
voor de positie van lhbt’s met 
allerlei activiteiten om zo te 
zorgen dat wij in Oss bewust, 
verantwoord en vrolijk met 
diversiteit om gaan . 
Zie bijvoorbeeld ook de 
website 
       www.zodoenwedatinoss.nl



COColumn

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

advertenties

zlgdenbosch.nl

Tel: 073 612 99 02 
www.woudesign.nl

Kunst
Er zijn galerieën die zich gespecialiseerd hebben in homokunst. Een voorbeeld 
is Galerie Mooi-Man in Groningen. De vraag is alleen, wanneer is kunst 
homoseksueel? Is dat kunst gemaakt door een homoseksuele kunstenaar of 
moet het onderwerp als homoseksueel zijn aan te merken? Zelf vind ik werken 
van kunstenaars die homo zijn niet per definitie homokunst. 

Homokunst moet voor mij wel 
een homo-erotische uitstraling 
hebben. Homo-erotisch, dus 
niet altijd seksueel. De vele aan 
ons overgeleverde beelden en 
afbeeldingen van jongemannen 
in allerlei situaties en combinaties 
uit de Griekse oudheid vinden wij 
tegenwoordig zeker homokunst. 
Echter, waarschijnlijk zagen 
tijdgenoten dat helemaal niet zo. 
Zij waren gewend aan de intieme 
relaties van mannen en jongens 
onder elkaar. 

Waarschijnlijk was dat in de 
Renaissance ook wel zo. Wie geniet 
er niet van de prachtige marmeren 
beelden van Michelangelo? Is de 
David homo-erotisch? Ik krijg wel 
een warm gevoel van het zien van 
al die blote mannen. Of moet ik 
zeggen naakte mannen; dat geeft 
iets meer spanning weer... De Rooms 
Katholieke Kerk had het daar in later 
tijden moeilijk mee, kijk maar eens 
naar al die afgehakte penissen in het 
Vaticaans Museum. De Kerkleiders 
vonden dat het niet kon, al dat naakt. 
Mogelijk om niet zelf op ongewenste 
gedachten te komen; we weten 
inmiddels hoe hypocriet de Kerk was 
(en soms nog wel is). 

Ook in de 17e, 18e en 19e eeuw was 
bloot/naakt voor velen geen enkel 
punt. Blote vrouwen bij de vleet en 
niemand die daar aanstoot aan nam 
omdat het lesbische kunst zou zijn. 
En werd van Napoleon gedacht dat 
hij homo was toen hij zich geheel 
naakt (inclusief een stevige penis) als 
Romeins heerser liet schilderen na 
zijn keizerskroning? 

Eigenlijk pas in de tweede helft 
van de 19e eeuw vond men naakt 
vies en ontstond wat wij nu 
homokunst zouden noemen. Kunst 
die meestal ook gemaakt werd door 
homoseksuele kunstenaars. En toch 
kun je ook daarover van mening 
verschillen. Want is het Nationaal 
Monument op de Dam in Amsterdam 
met zijn naakte mannen homo-
erotisch? En wat vinden jullie van 
het standbeeld op de kop van de 
Stationsweg bij de Wilhelminabrug 
in Den Bosch dat weliswaar bedoeld 
is als symbool van het Oeteldonkse 
carnaval maar wel degelijk een man 
met ontbloot bovenlijf toont die zijn 
masker afzet: een coming out?!

De geschiedenis van de homobeweging van 
na de oorlog tot aan de negentiger jaren, 
was uiterst bewogen. In onze hedendaagse 
beleving is het nauwelijks voorstelbaar wat 
er toen speelde: strafbaarheid, reguliere 
discriminatie, doodzwijgen. Maar het 
verzet hiertegen groeide. In het verlengde 
van de zestiger jaren uitte zich dit ook 
door een alsmaar meer publieke strijd, 
uitdaging, emancipatie. In die periode, in 
1979, ontstond het COC ‘s-Hertogenbosch 
(nu COC NoB). We trokken als jonge 
club veel op met de homo-activisten in 
Eindhoven. Daar leefde al lang het idee 
om deze periode in woord en beeld vast 
te leggen.

En jawel. Het boek over de geschiedenis 
van homo- en lesbische emancipatie van 
Eindhoven tussen 1948 en 1990 is af! 
Bijna 250 pagina’s vol met Eindhovense 
strijd om gelijke rechten. Soms met felle 
akties, soms met volop vrolijkheid (zoals in 
1979 bij de deelname door de aktiegroep 
De Roze Driehoek aan het carnaval, in 
Eindhoven, daar wel …) Ruim een jaar 
lang ploeteren door auteur Luc Brants en 
de begeleidingscommissie (Jan de Graaf, 
Peter Nacken, Thea Smits, Jos Mosterman 
en Ton Diteweg). Er komt ook nog een 
documentaire gemaakt door Aaron Schafrat, 
Freek van der Venne en Jules Raijer. Dit alles 
met dank aan de vele private donateurs, 

de Provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Eindhoven voor hun 
financiële bijdragen. 

Op woensdag 18 januari is het dan 
eindelijk zo ver: Het geïllustreerde 
boek ‘Tussen Repressie en Provocatie’ 
over de geschiedenis van de 
Eindhovense homo- en lesbische 
emancipatie tussen 1948 en 1990 
van auteur Luc Brants zal worden 
gepresenteerd. Het voorwoord is 
geschreven door Burgemeester 
Jorritsma. Wethouder Wedemeijer zal 
het eerste exemplaar in ontvangst 
nemen. Iedereen van harte welkom 
op 18 januari om 16.00uur in Pand54 
(Prins Hendrikstraat), het pand van 
COC Eindhoven en regio (inloop 
vanaf 15.30). 

THEMA-AVOND 
‘LHBT EN 
VERSTANDELIJKE 
BEPERKING’ 
 
Op dinsdag 21 maart 2017 organiseren Het Veilige Huis en 
COC Noordoost Brabant samen de thema-avond 
“Een verstandelijke beperking en lesbisch, homo, biseksueel 
of transgender (lhbt)”.
Deze avond duurt van 19.00 – 21.30 uur en wordt gehouden 
bij Fontys Hogeschool, Frans Fransenstraat 15, 
5231 MG ’s-Hertogenbosch. 
We gaan de aanwezigen: ouders, onderwijs, zorg en 
studenten, zo breed mogelijk informeren. Daarom 
is er gekozen om tijdens de inloop en de pauze een 
informatiemarkt te organiseren. 
Voor meer informatie en inschrijven kunt u per mail contact 
opnemen met Thierry Koningstein: 
       t.koningstein@cocnoordoostbrabant.nl

TUSSEN REPRESSIE EN PROVOCATIE

Winactie!

COC Noordoost Brabant geeft 10 kaarten weg! 
Wil je graag kaartjes winnen voor True Colors op 22-01-2017 
in Amsterdam? Mail dan je naam, adres en telefoonnummer 
naar        info@cocnoordoostbrabant.nl 
Onder de inzenders worden 2 kaartjes per winnaar verloot, 
zodat jij met je vriend of vriendin erbij kunt zijn! Voor meer 
informatie over True Colors kijk je op       www.truecolors.nl

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl



T.V. DE SCHUTSKAMP
'S-HERTOGENBOSCH
INSCHRIJVEN VOOR

15-01-2017 VIA:

SOM

Om de haverklap
kom je iemand tegen
die je aandacht trekt -

niet opzettelijk
zonder aanstellerij
maar die persoon
valt je op -

ieder mens heeft 
iets eigens
iets bijzonders
je hoeft er alleen maar
oog voor te hebben -

noem het sexappeal
erotische aantrekkingskracht
het is een stille kracht
dwingend en verslavend
die je mee kan sleuren -

je kunt er bezeten van raken
het kan je leven bepalen
dag en nacht -

totdat je bij zinnen komt
iets ziet dat je niet bevalt
een smetje
een vlekje
een gebrekje -

geen mens is volmaakt
en dat is maar goed ook
want pas als je de plussen 
en de minnen weet
kun je de som maken - 

pas dan kun je 
verantwoord
ja of nee zeggen.

Hans Kolper

JANUARI 2017
Zondag 8 januari      

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 10:30 uur bij café De Lachende Vis, 
Empelsedijk 21, 5235 AD Oud-Empel
Info: zusjevan@ziggo.nl  –  Facebook.com/
Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/               

Zondag 8 januari v.a. 16.00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten  
Ons Cafeeke – Oostwal 190 – Oss

Zondag 8 januari 13:00 – 17:00 uur

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

Zaterdag 14 januari 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke 
beperking
Gaycafé Janika – Zuid-Willemsvaart 249 – Den Bosch

Zondag 15 januari van 15.00 – 18.00 uur

NIEUWJAARSBORREL 
BIJ KATRIEN
COC Noordoost Brabant i.s.m. Stg Roze Zaterdag 2017 
en Gaysportclub Zoete Lieve Gerritje
Bij Katrien – Triniteitstraat 19 – Den Bosch

Zondag 22 januari 15:00 – 19:00 uur

Salon40+ 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

FEBRUARI 2017
Zondag 5 februari     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 10:30 uur bij Groot Speijck, Van 
Tienhovenlaan 4, 5062 SK Oisterwijk
Vooraankondiging Wandelclub “Zusje Van”
Zondag 5 maart: Verzamelen om 11:00 uur bij De Pier, 
Schansweg 3, 5406 TP Uden
Info: zusjevan@ziggo.nl  –  Facebook.com/
Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/               

Zondag 5 februari v.a. 16.00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten  
Ons Cafeeke – Oostwal 190 – Oss

Zaterdag 11 februari 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke 
beperking
Gaycafé Janika – Zuid-Willemsvaart 249 – Den Bosch

Zondag 12 februari 13:00 – 17:00 uur

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

Zondag 19 februari – vanaf 15:00 uur

SisZta Vrouwenborrel
Met optreden van het Vrouwenkoor Behoorlijk 
Bekoorlijk
Café de Keulse Kar – Hinthamerstraat 101 – 
Den Bosch 
Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/

Zondag 26 februari 15:00 – 19:00 uur   

Salon40+ 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Vooraankondiging:
Vrijdag 24 maart 21:00 – 02:00 uur               

GAYTE 
(een heterovriendelijk gayfeest voor jongeren)
Jongerencentrum De Poort – Geerke 8 – Den Bosch

16 januari – Theater De Blauwe Kei, Veghel  

The Danish Girl – 
Waargebeurd liefdesverhaal 
van een transgender
The Danish Girl vertelt het bijzondere, waargebeurde 

liefdesverhaal van kunstenaarsechtpaar Einar  en Gerda Wegener. 

De film, die zich afspeelt in de jaren twintig, is gebaseerd op Einars 

baanbrekende beslissing om als vrouw door het leven te gaan en 

de invloed daarvan op hun huwelijk en kunst. Transseksualiteit 

was toen totaal niet bespreekbaar.

27 januari – Theater De Blauwe Kei, Veghel  

Uit bewondering – 
Dana Winner
Dana Winner, de populaire zangeres uit Vlaanderen, is 

internationaal beroemd. Nu is ze terug in De Blauwe Kei met 

een nieuwe voorstelling. Dana koos de muziek, de mensen en de 

momenten die ze het meest bewondert.

21 januari – Theater aan de Parade, ‘s-Hertogenbosch

GETEKEND – 
Marc-Marie Huijbregts
Marc-Marie is terug. Eerder dan hij zelf had gedacht. Hij kon niet 

langer wachten. Hij heeft alweer zoveel te vertellen over zijn 

omgeving, zijn familie, zijn werk en zijn leven. Dat leven dat ons 

allemaal tekent. Ook Marc-Marie is GETEKEND.

2 februari – Theater De Blauwe Kei, Veghel  

9 februari – Schouwburg Cuijk

13 februari – Theater aan de Parade , ‘s-Hertogenbosch

21 februari – De Lievekamp, Oss

Doorgefokt – Sara Kroos
Sara Kroos is een echte publiekslieveling. In haar hilarische 

voorstelling 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.

Roze Tennis Toernooi voor jou! 
Zaterdag 18 februari
Het eerste officiële evenement in het Roze Jaar draait om 
tennis. Een toernooi voor jou! Of je nu deel uitmaakt van de lhbt-
gemeenschap of wanneer je hetero bent: als je tennissen leuk vindt 
en dat tussen leuke mensen wilt doen, dan ben je zeker welkom. 
Tijdens het Roze Tennis Toernooi draait het om de lol van het spelen en 
het ontmoeten van nieuwe mensen. Doe jij ook mee? 

Wanneer 
en waar? 

Het toernooi vindt 
plaats op zaterdag 18 februari 2017 op de 
banen van tennisvereniging “de Schutskamp”. 
De start is om 10.30 en de wedstrijden duren 
tot ca. 16.00 uur. Er wordt gespeeld in dubbels 
volgens een poulesysteem. Graag opgeven met 
partner, heb je die niet dan proberen wij er één 
te matchen of te vinden. Bij het indelen houden 
we rekening met speelsterkte.

Kosten? De kosten voor deelname bedragen 
€ 17,50 per persoon. Voor dit bedrag speel 
je meerdere keren en is inclusief een 
Bourgondische lunch wordt gezorgd.

Aanmelden? 
Op de website        www.rozezaterdag2017.nl 
vind je meer informatie en ook een link naar de 
website waar je je kan inschrijven.

EN EXTRA! Naast het toernooi organiseren wij 
voor de deelnemers ook een extra activiteit. 
Kun je direct kennismaken met de gezellige 
binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Deelname 
is vrijblijvend. Bij je aanmelding ontvang je 
hierover verdere informatie.


