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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

...het Brabants bont verkleurt...
...rood en wit versmelten tot roze...

...Roze Zaterdag is nakende...

De Gender 
and Sexuality 
Alliance (GSA) 
Sint-Janslyceum

GSA? Wat is dat nou weer? Gay-Straight Alliance of Gender and Sexuality Alliance. Een groep leerlingen en docenten die 

zich bezighouden met de belangen en de veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen en 

docenten op een middelbare school of MBO-school.

Is dat nog nodig dan in deze tijd?

Ja, echt wel. Veel leerlingen én docenten denken (onbewust) vrij sterk vanuit 
de heteronorm. Zij staan er niet bij stil dat leerlingen ook twee moeders 
kunnen hebben, twee jongens uit de klas verliefd op elkaar kunnen zijn, 
de juf een vrouw kan hebben of een meisje zich eigenlijk meer jongen kan 
voelen. Biologiedocenten kunnen zomaar de paragraaf over homoseksualiteit 
overslaan: programma is vol en ze vinden het een lastig onderwerp. De GSA 
houdt de vinger aan de pols. Ook al is er een LHBT-schoolbeleid.
Hoe doe je dat dan?

De GSA van het Sint-Janslyceum is opgericht en landelijk aangemeld op 
Coming-Outdag 2014, toen de gemeente ’s-Hertogenbosch voor middelbare 
scholen een regenboogvlag beschikbaar stelde en die gehesen zou worden 
door enkele docenten. Daar waren wat leerlingen het niet mee eens. Ze vonden 
dat Coming-Outdag meer iets voor hen was en dat zij dus ook de vlag moesten 
hijsen. En zo geschiedde! 
Met de GSA komen we eens per maand bij elkaar en bedenken dan wat we de 
komende tijd zullen doen. Via het landelijk GSA krijgen we ook ideeën, want er 
zijn handleidingen voor leerlingen en docenten en er zijn ook landelijke acties, 
waaraan je kunt meedoen en waarvoor je gratis materiaal kunt aanvragen. 
Docenten en leerlingen (en stagiaires) werken samen in zo’n GSA; we hebben 
immers hetzelfde doel! Ook: samen naar trainingen, congressen of GSA-
middagen.

Hoe begin je zo’n GSA op je school?

Een GSA kan zowel door leerlingen als door docenten gestart worden. Wanneer 
je denkt: dat zou bij mij op school ook wel goed zijn, dan meld je je GSA aan op 
       www.gsanetwerk.nl. Je krijgt dan een actiepakket met handleidingen, 
posters, flyers en stickers, waarmee je al een heel eind komt. Zoek wat 
medestanders en kom gewoon een paar keer bij elkaar. Geef de schoolleiding 
ook door dat je een GSA bent gestart. Doe vervolgens een keer mee met een 
landelijke actie of GSA-middag om ideeën en tips uit te wisselen over hoe een 
poot aan de grond te krijgen.

Regionale GSA-middag in Den Bosch woensdag 21-06-2017
Ben je leerling op een school in Den 
Bosch en omgeving of ben je docent 
op een school in Den Bosch e.o, 

kom dan op woensdag 21-06-2017 
naar de eerste Regionale GSA-
middag in Den Bosch. Deze wordt 

gehouden van 16.15 – 18.30u. 
in ontmoetingscentrum 
“Bij Katrien”. Het wordt 
een gezellige middag! Het 
adres is Triniteitstraat 19 in 
’s-Hertogenbosch. Wij zorgen 
voor gratis pizza’s en frisdrank! 
Eventuele reiskosten kunnen 
we ook vergoeden. 

Meld je even aan via
       gsa@coc.nl zodat we 
rekening kunnen houden 
met het doen van de 

Waar zijn die landelijke of regionale GSA-middagen?

Door het hele land! In 2016 was er een landelijk GSA-congres op het Sint-
Janslyceum (erg leuk om te organiseren overigens) en in juni is er alweer een 
regionale GSA-middag in Den Bosch (informatie elders in deze BosschRoze). 
Wij, als GSA Sint-Janslyceum, zouden graag meer samenwerken met GSA’s 
van scholen in de regio. Samen meedoen aan landelijke en/of regionale acties, 
samen naar de pers, samen naar gemeentes. Dan kunnen we elkaar daarin 
ondersteunen en aanvullen. Het COC Noordoost Brabant staat hier ook ronduit 
achter en heeft zelfs een speciaal contactpersoon en emailadres voor de GSA’s: 
       gsa@cocnoordoostbrabant.nl 

Bereik je nou echt wat met zo’n GSA?

Ja! Het feit dat er een GSA is, zorgt ervoor dat leerlingen, docenten en schoollei-
ding meer en gemakkelijker spreken over gender en seksuele diversiteit: 
- Docenten voelen zich gesteund in hun lessen, leerlingen komen eerder en
 gemakkelijker uit de kast, de schoolleiding neemt LHBT-beleid uitdrukkelijk op  
 in het schoolplan.
- Ouders zijn blij dat wij met een infotafel op de open dag staan, ze vinden het  
 belangrijk dat hun kinderen zich op school veilig voelen. 
- In de personeelskamer vergapen de collega’s zich aan de nieuwe GSA-
 docentenhandleiding waar de GSA Sint-Janslyceum de cover siert en de rector  
 vraagt of hij er ook één kan krijgen. 
- Bij de GSA-bijeenkomst neemt één van de leerling-leden afscheid omdat ze het  
 te druk heeft met schoolwerk. Ze heeft het er zichtbaar moeilijk mee, je vormt  
 toch snel een groep. 
- Een stagiaire heeft een mailtje gestuurd met complimenten voor de GSA en  
 een bedankje voor de fijne tijd. 
- Een ander lid heeft een vriend meegebracht die eens wil komen kijken. 
 We evalueren met een positief gevoel onze Paarse Vrijdag-actie en de Open  
 Dag en denken vooruit aan Silence Day en de regionale GSA-middag. 
- Er wordt wat geklaagd over de frequentie waarmee LHBT-onderwerpen ter  
 sprake komen in 4 Havo en wat we daaraan kunnen doen. 
- Ja, tegen het eind van de bijeenkomst hebben we alweer een enthousiast lid  
 erbij! 

boodschappen. De inloop is van 
16.15u. tot 16.30u. en daarna gaan we 
starten.

Het doel is elkaar ontmoeten en leuke 
ideeën over GSA-activiteiten op je 
school met elkaar uit te wisselen. 
Heb je geen GSA op school maar ben 

je benieuwd naar de ervaringen van 
anderen? Je bent van harte welkom!
Een GSA is een groep scholieren die 
vindt dat iedereen op hun school de 
vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze 
zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, 
gender-identiteit en gender-
expressie.



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

foto: Eppink Fotoproducties Nijmegen

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

‘De intieme blik’
Een keuze uit het oeuvre van fotograaf Gon Buurman

Tijdens een vakantie in Frankrijk kwam Gon Buurman 
op 40-jarige leeftijd in aanraking met fotografie. 
Nu geldt ze als een van de belangrijkste vastleggers 

van de tweede 
feministische golf. Toch zou de associatie 
met alléén de vrouwenbeweging haar tekort 
doen. Ze zag honderden mensen door haar 
lens. Vooral van lesbische vrouwen maakte 
ze iconische portretten en ze publiceerde in 
verschillende (foto)boeken.

In 1991 maakte zij het fotoboek Aan hartstocht 
geen gebrek (tekst Karin Spaink). Dit boek 
over handicap, erotiek en lichaamsbeleving 
van lichamelijk gehandicapten werd een 
doorbraak naar het grote publiek.

In 1995 maakte Gon Buurman het boek Over liefde (tekst Marjo van Soest) 
waarover de pers schreef: “Gon Buurman heeft de moed een positief fotoboek 
te maken met een duidelijk statement. Het lijkt haast ouderwets een fotoboek 
te maken over de meest kwetsbare band die er tussen mensen kan bestaan.”

Eerste sportclub voor transgenders

De jongeren van 

GAYTE hebben 

‘Puur Geluk’
 
Op vrijdag 24 maart is het al de vierde keer 
dat de jongerenorganisatie GAYTE een feest 
organiseert voor homoseksuele jongeren 
in Den Bosch en wijde omgeving. Dit feest 
wordt gehouden in Jongerencentrum 
De Poort in ‘s-Hertogenbosch.

GAYTE werkt nauw samen met tal van andere organisaties die zich ook 
inzetten voor deze doelgroep. Echter worden ze deze editie extra in het 
zonnetje gezet!
De jongeren van de werkgroep zijn namelijk verrast door het programma 
Staatsloterij Puur Geluk. Omdat al deze jongeren vrijwillig deze feesten 
organiseren vonden ze bij de Staatsloterij dat zij weleens in het zonnetje gezet 
mochten worden. Staatsloterij Puur Geluk heeft geregeld dat er twee bekende 
DJ’s komen op de volgende editie: Ruud Feltkamp en Ferri Somogyi komen 

draaien op het volgende feest van GAYTE.

Deze editie wordt groot aangepakt! Kaarten 
zijn verkrijgbaar via        www.gayte.nl en de 
Facebook pagina van GAYTE.

Voor meer informatie kan gemaild worden 
naar        info@gayte.nl

Wereldreis in dans
Dansen met z’n tweeën kan heel leuk en romantisch zijn. 
Maar hoe doe je dat? Leer het simpelweg van een échte dansmeester.

In twee avonden neemt dansmeester Jan Pieter van Lieshout je samen met 
Thierry Koningstein mee op een wereldreis in dans. Als Bosschenaar doet hij dit 
speciaal voor het Roze Jaar en als voorbode van Roze Zaterdag op 24 juni. 
We leren zo veel mogelijk dansen, allemaal in de originele oorspronkelijke 
vorm. De Samba zoals die gedanst wordt op de stranden van de Copacabana, 
De Tango zoals ze die in Argentinië doen. Louter originals. 

Mensen die vroeger bij Voeten of 
Voetisch dansles van Jan Pieter 
hebben gehad kennen hem niet 
meer terug. Zijn kijk op de dans 
en dansles is totaal veranderd. 
Verwacht dus niet ‘Dansles zoals 
vroeger’… 
Maar: maak het mee! Breng zelf 
iemand mee die jouw danspartner 
wordt in dit dansavontuur.

Locatie: Bij Katrien.
Data: donderdag 30 maart en donderdag 13 april 2017. 
Lestijden: Aanvang 19:30 uur, einde 23:00 uur.
Kosten: 15 euro per persoon per les. 
De opbrengst van de avond is bestemd voor de Stichting Dance4WorldPeace.

Aanmelding / inschrijving (dansparen m/m; m/v; v/v) via 
       info@cocnoordoostbrabant.nl 

Haar laatste boek The life of women (tekst Anja Meulenbelt) verscheen in 
2006. Meulenbelt schrijft in dit boek: “Diversiteit speelt in het werk van Gon 
Buurman een vanzelfsprekende rol. Niet uit politieke correctheid. Gewoon 
omdat dit de vrouwen zijn uit haar leven, de vrouwen van wie ze houdt, met 
wie ze bevriend is, waar ze wat mee had of heeft, voor wie ze zich interesseert.”

Gon Buurman (geboren in 1939) heeft tot voor een paar jaar geleden nog veel 
gewerkt, in opdracht van verschillende tijdschriften en boeken, en natuurlijk 
voor mensen die door haar gefotografeerd wilden worden.

Van 17 februari t/m 28 april zijn twee verschillende selecties van haar werk te 
zien in de bibliotheek van Atria, Vijzelstraat 20, Amsterdam (dinsdag t/m vrijdag 
10:00-17:00 uur) en in de expositieruimte van IHLIA op de 6e verdieping van de 
centrale OBA, Oosterdokskade 143, Amsterdam (dagelijks 10:00-22:00 uur).

       info@atria.nl 
       info@ihlia.nl

Een lekker middagje sporten, het lijkt zo simpel, 
maar voor veel transgenders is het niet eenvoudig 
om hun plek te vinden in de sport. Het komt vaak 
voor dat een transgender niet kan deelnemen 
in het mannen- of vrouwenteam waar ze zich 
thuisvoelen of zich niet welkom voelt in de 
kleedkamer. Ook voelen transgenders zich soms 
niet comfortabel met hun lichaam en dat is niet 
bevorderlijk voor het plezier in sporten. Veel 
transgenders stoppen tijdens hun transitie met 
sporten en pakken dat niet vanzelf weer op. 
Sporten moet voor iedereen leuk zijn. Daarom is de 
Transgendergroep Nijmegen een sportgroep voor 
transgenders begonnen: om lekker te bewegen en 
ook nog andere transgenders te ontmoeten. Het is 
het eerste initiatief van zijn soort in Nederland. 

“Dit betekent zeker niet dat we ons terugtrekken 
uit de maatschappij of niet werken aan bredere 
acceptatie van transgenders in de sport,” vertelt 
Yousf Abbasay, zelf sportleraar en vrijwilliger bij 

de Transgendergroep, “We nodigen nadrukkelijk 
vrienden, familie en andere sportclubs uit en 
organiseren regelmatig workshops. We hopen door 
contact met andere sportclubs onze bezoekers de 
gelegenheid te geven ook elders te gaan sporten.  
Maar dat is voor veel transgenders een erg grote 
drempel, daarom zetten we in op eerst samen 
beginnen met sporten in een veilige omgeving.”

De transgender sportgroep is in februari gestart en 
gaat voortaan de eerste zondag van iedere maand 
een aantal sporten doen in de avonduren. 

De variatie is breed, van 
wandelen en zwemmen 
tot kung fu, klimmen 
en apenkooien. Dit alles 
is bedoeld om voor elk 
wat wils aan te bieden 
en rekening te houden 
met jong en oud, fit en 
minder fit. De nadruk 

ligt niet op competitie of prestatie maar op gewoon 
gezellig samen in beweging zijn. En natuurlijk 
hoeven bezoekers niet te kiezen uit een mannen- 
en vrouwenteam of kleedkamer! 

Dankzij steun van de Gemeente Nijmegen is 
deelname het eerste jaar gratis. Het gehele 
programma van 2017 is te vinden op 
       www.transgendernijmegen.nl/sport/ 



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 gelukkig meer mensen net als ik die wel eens nagedacht hebben over homokunst. 
Zo werd ik er op attent gemaakt dat een van de meest homo-erotische afgebeelden in de 
geschiedenis de heilige Sint Sebastiaan is. Als je hem googlet en de afbeeldingen opent dan is 
voor mij duidelijk dat veel van de afbeeldingen door homokunstenaars gemaakt moeten zijn; 
de geiligheid straalt er van af! En blijkbaar werd dat door de eeuwen heen geaccepteerd. 
Het ging natuurlijk om het lijden van de man, maar op de meeste afbeeldingen valt het niet 
eens op dat hij lijdt, zo wulps hangt of staat hij er bij. Het is dat je een of meer pijlen door zijn 
borstkas ziet, maar op de meeste afbeeldingen lijkt het wel of hij dat juist fijn vindt.... Zouden 
de Middeleeuwers zo godsdienstig zijn dat ze niet eens op de gedachte kwamen iets anders 
te zien dan een lijdende heilige?

Opvallend is wel dat Sebastiaan 
meestal niet geheel naakt wordt 
afgebeeld, maar altijd met 
een lendendoek, net als Jezus 
Christus. Als je gaat zoeken 
vind je ze wel, maar het blijft 
relatief beperkt. Wel is het zo, 
dat hoewel zowel Christus als 
Sebastiaan lijdt, de laatste altijd 
veel erotischer wordt afgebeeld... 
Overigens ken ik zelf in ieder 
geval twee uitzonderingen waar 
het Christus betreft: in de film “De Vierde 
Man” naar het boek van Gerard Reve ziet de 
hoofdpersoon in zijn verbeelding in een kerk 
waar hij zit te bidden een wel heel erotische 
Christus aan het kruis hangen. Het andere 
voorbeeld was de levende Christusfiguur die 
tijdens de Kunstnacht in 2013 te zien was in 
de kerk in de Verwersstraat in Den Bosch, een 

Christusfiguur die je kon bellen 
op zijn mobiel, een mobiel dat 
voor een deel zijn geslachtsdelen 
bedekte. Belde je het opgegeven 
nummer dan kreeg je te horen: 
“Ik ben er niet meer”...

Nog een punt bij het afbeelden 
van naakte mannen. Al bij de 
Grieken en Romeinen, maar ook 
in de Renaissance hebben de 
beelden bescheiden piemels; 

blijkbaar behoorde een klein pikkie tot het 
schoonheidsideaal en is de grootte ervan pas 
in onze tijd belangrijk geworden en in die 
ontwikkeling bij afbeeldingen ‘meegegroeid’. 
Misschien ook was groot ordinair, slaven 
hadden een grote... Like COC Noordoost Brabant 

op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl

Krab          Door Eric Alink

Jheronimus Bosch is weer vertrokken. 
Maar zijn kleurenpalet blijft: Den Bosch is 
een Regenboogstad. Dat betekent dat zij 
zich sterk maakt voor de LHBT-gemeenschap 
van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transgenders. Volgens ruwe schattingen 
gaat het om zo’n 15.000 stadsgenoten. Nog 
altijd zijn hun sociale acceptatie en veiligheid 
niet vanzelfsprekend.

In 2017 mag Den Bosch zich samen met 
Oss de Roze Stad van Nederland noemen. 
Terecht. Als je de rood-wit geblokte vlag van 
Brabant centrifugeert, zie je roze. Sowieso 
hebben Franse en Italiaanse modehuizen 
pink tot lentekleur van 2017 uitgeroepen. 
Talloze evenementen haken aan bij de 
viering van het Roze Jaar. Van tennistoernooi 
tot Koningsdag en kermis, vermoedelijk met 
roze gravel, rozekoekhappen en extra lange 
zuurstokken. Hoogtepunt is Roze Zaterdag 
op 24 juni. Maar eerst gaat carnaval kleur 
bekennen.

Afgelopen zaterdag in de Oeteldonkse 
bouwhal, waar dertien clubs gazen, tapen, 
plakken en schilderen. Tussen parasols en 
piepschuimballen zitten Harrie, Theo, Ad, 
Henk en Wil-toevallig-met-
roze-trui aan tafel. Ze zijn 
lid van De Krabkes. Al drie 
maanden bouwen ze aan 
hun wagen. Uiteraard is het 
thema Oeteldonk, daor zit 
meziek in! Maar met een 
bewimperde knipoog naar 
Roze Jaar 2017, op voorstel 
van kastelein Bert van Café de Paternoster. 
Unaniem stemden de zeven leden van de 
bouwcommissie en ontwerper Theo Marks 
met het voorstel in. Niet vreemd: van z›n eige 
is krabvlees al roze.

Tijd voor bezichtiging. Vóór op de wagen 
steigeren twee paarden. Voorzitter Ad 
wil graag dat er roze rook met een lekker 
geurtje uit hun neusgaten komt. Moet 
lukken: Victoria’s Secret verkoopt Pink 
Perfume. De koetsier is koningshuisjournalist 
Marc van der Linden, maar dan vóór zijn 

maagverkleining. 
Dat scheelt minstens 
tachtig kilo gaas en 
papier-maché.

De Krabkes overwogen 
een oetel uit de kast 

te laten komen. Maar dat is uiteindelijk 
een grote trom geworden. Bovenop zitten 
burgervaojer Peer vaan den Muggenheuvel 
en minister-president Sander van de 
Oeteldonksche Club. Achter hen draait een 
kleurige mallemolen met koppen. 
Tot de karakters behoren mooimaker Mari 
van de Ven, modekoning Addy van den 
Krommenacker en een zwaarbesnorde 
YMCA-agent met leren pet. Fleurige 
handtassen omlijsten de carrousel.

Ad denkt na. Hoe het bestellijstje er dit 
jaar uitzag? Zo’n 1.200 meter betonijzer, 
450 meter gaas van een meter breed, zes 
kilometer tape, 1.800 
vierkante meter 
oude kranten en wit 
papier, tientallen liters 
behangselplak en verf.

Korte stop voor een 
borreltje. Uit de koelkast komt de fles Hagel 
& Donder. Het clubdrankje: brandewijn met 
anijs. Achteroverslaan, stug verder. Want 
De Krabkes houden van vocht, maar hebben 
geen zeeën van tijd.

Die kartonnen kamerplanten? Die komen op 
het locomotiefje dat de wagen trekt. 
Het zijn sansevieria›s. Bij bloempotten horen 
vrouwentongen. Maar in het Roze Jaar mag 
je er ook zoekende mannen- of kwee-nie-
wèk-ben-tongen in zien. Agge mar gelukkig 
bent.
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Lesbische vrouwen dragen wandelschoenen
Dat is een clichébeeld, dat weten we allemaal. Maar toch 
is er het laatste jaar een groeiende groep vrouwen in de 
omgeving die eens per maand voldoet aan dat beeld: 
geschoeid met stevige stappers lopen ze in een gezellig 
kwebbelende sliert door het Brabantse land, om na zo’n 8 
kilometer alweer neer te strijken bij een horecagelegenheid. 
Dat is Wandelclub Zusje Van.

Volop belangstelling Jong & Out
 
Na een gezellige middag bowlen in januari is in 
februari een groep van 13 jongeren gaan schaatsen 
bij het Sportiom in ’s-Hertogenbosch o.l.v. Don en 
medebegeleider Rob.

Het was een zeer gezellige middag en al bleek het 
ijs wel erg glad, een enkele glijpartij kon de pret 
niet drukken. Natuurlijk werden er veel gezellige 
en soms ook serieuze gesprekken gevoerd onder 
het genot van een warme beker chocolademelk.

De Jong & Out activiteiten worden georganiseerd op de 2e zondagmiddag van de maand. 
Belangstelling voor Jong & Out Den Bosch (lhbt-jongeren t/m 18 jaar)? 
Mail naar        jeno@cocnoordoostbrabant.nl  Houd de Facebookpagina van Jong & Out Den 
Bosch in de gaten. Hier worden steeds de volgende bijeenkomsten aangekondigd.

“Zusje Van”, wandelclub voor lesbische 
vrouwen, loopt sinds maart 2016 op de 
eerste zondag van de maand een wandeling 
in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Ze 
wandelen twee lussen van 7 à 8 kilometer in 
een ontspannen tempo, ca. 4,5 km/h. Dat is 
een tempo waarop je nog gewoon met elkaar 
kunt kletsen en dat is wel belangrijk: de 
gezelligheid, het ontmoeten. Zo’n wandeldag 
begint ‘s morgens al met een bakkie. Daarna 
gaan ze de eerste lus lopen, om na ongeveer 
twee uur weer op dezelfde plek terug te zijn 
voor een uitgebreide lunch. Na die lunch gaat 
een gedeelte nog op pad voor de tweede 
lus en keert daarna ook weer terug op de 
startplaats voor een afsluitende borrel.
Een gezellige club dus. Vrouwen zo tussen 
de dertig en zestig, een heel diverse groep, 

die ook vrijwel iedere maand weer nieuwe 
vrouwen begroet. Ze wandelen in het gebied 
tussen Waalwijk-Oisterwijk-Liempde-Veghel-
Uden-Oss en in de Bommelerwaard. Bos- of 
duinwandelingen, maar ook door de polder 
of over uiterwaarden. In de agenda van de 
BosschRoze en op Facebook Wandelclub 
Zusje Van vind je alle informatie over waar ze 
heengaan. Dus: wil je lekker buiten bewegen 
en genieten van hun gezelschap, wandel 
gerust een keertje mee! Je hoeft je van 
tevoren niet op te geven of aan te melden. 
Wanneer je op tijd op de startplaats bent 
loop je mee voor slechts 1 euro per keer. 
Op zondag 5 maart, de jubileumwandeling, 
bezoeken ze het gebied van de Bedafse 
Bergen, bij Uden. Trek je stoute schoenen aan 
en ga!

Dart Kampioen 2016 van COC-Middagje Oss! 
 
Wederom heeft COC-middagje Oss een spannend Dartjaar achter de rug. En de winnaar 2016 
is Jos van de Graaf. Gefeliciteerd! Buiten de eeuwige roem heeft hij ook de Dartbeker 2016 in 
ontvangst mogen nemen. 
In 2017 is COC-middagje Oss weer gestart met een nieuw toernooi. Nieuwe deelnemers zijn 

van harte welkom. Daarnaast staat dit jaar wederom een 
Duitse middag met enkel Duitse muziek, hapjes en grote 
pullen bier op de agenda. Ook weer in juli een gezellige BBQ. 
Maar ook op de andere 1e zondagen van de maand (vanaf 
16.00 uur) is iedereen van harte welkom bij Ons Cafeeke, 
Oostwal 190 in Oss voor een gezellig spelletje dart, een goed 
gesprek of gewoon voor de gezelligheid.  

De koffie staat klaar.
Groeten van COC-middagje Oss, 
Gerrit en Ted



Adres:  Fontys Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, Frans Fransenstraat 15, 
 5231 MG‚ ‘s-Hertogenbosch.
Organisatie:  Het Veilige Huis (onderdeel van Stichting Bijzonder Gewoon) 
 i.s.m. COC Noordoost Brabant.
Bestemd voor:  ouders, onderwijs, begeleiders in de zorg en studenten.
Doel:  Na deze bijeenkomst heeft u inzicht in de begeleiding van lhbt-ers met  
 een verstandelijke beperking en bent u op de hoogte van verschillende  
 organisaties en activiteiten voor deze doelgroep.
Tijd:  19.00-21.30u.
Aanmelden via: www.hetveiligehuis.nl/index.php/aanmelden
Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.

Programma:

19.00-19.30u. Inloop met koffie en thee / Bezoek informatiemarkt.

19.30-19.40u.  Welkom namens COC Noordoost Brabant en Het Veilige Huis door 
 Thierry Koningstein, bestuurslid COC Noordoost Brabant.

19.40-20.15u.  Ervaringsverhaal coming out zoon en zijn moeder.

20.15-20.30u.  Manon Linschoten, COC Nederland: Wat doet het COC voor mensen met  
 een verstandelijke beperking en lhbt?

20.30-20.35u. Toelichting informatiemarkt door Arine van Neutegem, 
 Voorzitter Het Veilige Huis.

20.35-2100u. Bezoek informatiemarkt/pauze.

21.00-21.30u.  Jacqueline Moelands en Ans Broelman, beiden Coach LFB en 
 Manon Linschoten COC Nederland: Begeleiding lhbt-ers met een 
 verstandelijke beperking.

21.30u.  Afsluiting

Vooraf aanmelden is nodig via www.hetveiligehuis.nl/index.php/aanmelden 
Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Voor meer informatie of bent u na aanmelden helaas verhinderd, dan kunt u contact 
opnemen met Thierry Koningstein: t.koningstein@cocnoordoostbrabant.nl

WONDERLIJK

We lijken zo anders
zo verschillend
we zijn alleen
ongeveer even lang -

maar er is
een verstandhouding
een overeenkomst
tussen ons -

we zijn zo blij
met elkaar
er is begrip
en vertrouwen
er is verlangen
bewondering
en respect -

hoe is het mogelijk
bij al die verschillen -

we zijn niet
elkaars tegenpolen
we herkennen eerder
iets in elkaar -

wonderlijk
hoe tijd en ruimte
worden overbrugd
hoe klein de wereld is
en hoe nabij
een mens kan zijn -

ik voel ontroering
als ik aan je denk
ik ben vertederd
als ik je zie -

het wonder is
jij bent
mijn eigen ander.

Hans Kolper

MAART 2017
Zondag 5 maart      

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
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 maart v.a. 16.00 uur   

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

Zaterdag 11 maart 16:00 – 19:00 uur

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

Zondag 12 maart 13:00 – 17:00 uur

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

Dinsdag 21 maart 19:00 – 21:30 uur

Thema-avond LHBT en 
verstandelijke beperking
Aanmelden via: 
www.hetveiligehuis.nl/index.php/aanmelden 
Fontys Hogeschool – Frans Fransenstraat 15 – 
Den Bosch

Vrijdag 24 maart 20:00 – 00:00 uur

GAYTE
Jongerencentrum De Poort – Geerke 8 – Den Bosch

Zondag 26 maart 15:00 – 19:00 uur

Salon40+ 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

APRIL 2017
Zondag 2 april     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 11:00 uur bij Brouwerij Oijen, 
Oijense Bovendijk 61, 5394 LA Oijen.
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/               

Zondag 2 april v.a. 16.00 uur   

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

Zaterdag 8 april 16:00 – 19:00 uur

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

Zondag 9 april 13:00 – 17:00 uur

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

Zondag 9 april 13:30 – 16:30 uur   

Vertoning film Pride
BrabantZorg De Wellen – Driek van Erpstraat 2 – Oss

Zondag 16 april – vanaf 15:00 uur      

SisZta Vrouwenborrel
Café de Keulse Kar – Hinthamerstraat 101 – 
Den Bosch 
Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/

Zondag 23 april 15:00 – 19:00 uur   

Salon40+ 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Zondag 7 mei     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 10:30 uur bij Aardrijk, Koesteeg 39, 
5258 TN Berlicum.
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/               

4 maart – De Lievekamp, Oss

Uit bewondering – 
Dana Winner

Dana Winner, de populaire zangeres uit Vlaanderen, 
is internationaal beroemd. 

Nu is ze terug in De Lievekamp met een nieuwe voorstelling. 
Dana koos de muziek, de mensen en de momenten 

die ze het meest bewondert.

22 maart – Theater aan de Parade 
26 april – De Lievekamp, Oss

MONUMENTAAL – Introdans
MONUMENTAAL is een vierluik van monumentale choreografieën: 

Lieder Eines Fahrenden Gesellen van Jirí Kyliáns, 
het Canto Ostinato en het elektriserende Concerto van Lucinda Childs 

en Memory of a Shape van choreografe Regina van Berkel.

31 maart – De Lievekamp, Oss
7 april – Theater De Blauwe Kei, Veghel  
28 april – Theater aan de Parade 

RUTH – Ruth Jacott
Ruth Jacott is terug! Met mooie, 
ontroerende en opzwepende liedjes, 
swingende moves en openhartige verhalen.

 1 april – Theater Markant, Uden

Theatertournee 2017 – 
Wouter Hamel
Met pakkende, zelfgeschreven songs op het snijpunt tussen 
pop en jazz verovert Wouter Hamel in sneltreinvaart het hart 
van een groot publiek. Of het nu in een intieme concertzaal, 
een rokerige club of op een festival is, Hamel en band overtuigen.  

15 april – Theater Markant, Uden

WERELDWIJD – Stef Bos & Band
Zanger en liedjesschrijver Stef Bos reisde de afgelopen tien jaar 

de wereld rond en brengt zijn indrukken muzikaal samen 
in de voorstelling Wereldwijd. 

Een feest van verscheidenheid, 
op zoek naar wat ons verbindt.

Gedicht van Dora (93-jarige mevrouw)

IN MEMORIAM COR VAN DALEN  
 
Op donderdag 2 februari j.l. is 
Cor van Dalen op 61-jarige leeftijd 
in de armen van zijn echtgenoot 
Marcel van der Voort te Antwerpen 
vredig ingeslapen. Cor en Marcel 
hebben jarenlang samen de Toys 4 
Boys (leder, toys en piercing) Shop 
te Antwerpen gerund.

Wat vele wellicht 
niet weten is dat 
Cor decennia terug 
de drijvende kracht 
is geweest van ons 
Verenigingsblad 
BosschRoze. 
Wij wensen Marcel heel veel sterkte 
toe om dit verlies een plek te geven.


