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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

...hand in hand...
...man en vrouw...

...man en man...
...vrouw en vrouw...

...iedereen mag hand in hand...

Roze Volleybal Toernooi voor jou!

ROZE ZATERDAG 2017: VIEREN OF VECHTEN
Op 24 juni is het dan zover: Roze Zaterdag in ‘s-Hertogenbosch. Zowel in Oss als in ‘s-Hertogenbosch vinden vóór en na 

deze datum een reeks van activiteiten plaats, zoals te volgen is op       www.rozezaterdag2017.nl en

      www.facebook.com/rozezaterdag

’s-Hertogenbosch mag zich Roze stad van Nederland 
noemen in 2017!

Jezelf kunnen zijn, wat je seksuele geaardheid 
ook is… dat is in ons land helaas nog steeds niet 
vanzelfsprekend. Daarom wordt Roze Zaterdag 
georganiseerd. Om te bouwen aan begrip, 
tolerantie, respect en participatie. In 2017 
organiseren ’s-Hertogenbosch, Oss en de regio 
Noordoost-Brabant deze dag en alle activiteiten 
eromheen. Voor jou, voor iedereen! Helemaal in de 
eigen traditie: gastvrij & bourgondisch.

Stichting Roze Zaterdag 2017 en Gaysportclub 
Zoete Lieve Gerritje verwelkomen jou graag op het 
Roze Volleybaltoernooi 2017.

Wanneer en waar?
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 24 juni 2017 
in Sporthal Zuid te ’s-Hertogenbosch. De opening 
is om 10.00 uur. De start van de wedstrijden is 
om 10.30 uur. Prijsuitreiking en afsluiting om 
15.30 uur. Er wordt gespeeld op 4 velden in de 
niveaus A, B en C. Aanmelden kan als team (6 
personen). Wil je graag deelnemen aan het 
toernooi maar je hebt geen (volledig) team? 
Neem dan contact met ons op en wij gaan 
kijken wat wij voor je kunnen doen.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 105,- per 
team. € 17,50 per persoon. Voor dit bedrag speel 
je meerdere keren. Voor een bourgondische 
lunch wordt gezorgd. Deze is inclusief!

Aanmelden
Via de website van        www.rozezaterdag2017.nl  
kun je je aanmelden.
Vervolgens ontvang je binnen enkele dagen een 
bevestiging en verdere informatie.

Locatie
Het ‘Roze Volleybal Toernooi’ wordt gehouden in:
Sporthal Zuid, Platostraat 2, ’s-Hertogenbosch.

Vragen
Mail ons via        volleybal@rozezaterdag2017.nl

Dat wordt een feest voor stad en regio. En ook 
voor het hele land, want dit is een landelijke 
manifestatie. Niet alleen voor de LHBTI’ers 
onder ons. Nadrukkelijk ook voor de hetero’s: 
van de schaarse volbloedhetero’s tot en met de 
noodhetero’s, en alles daar tussenin. Want Roze 
Zaterdag is voor iedereen. Een Regenboog straalt 
in alle kleuren, en diversiteit kent geen uitsluiting 
of exclusiviteit. Overigens, even een misverstand 
wegwerken: Roze Zaterdag is echt wel iets anders 
dan de roemruchte Roze Maandag, of de Dolle 
Dinsdag, of Pretty in Pink op de kermissen van 
resp. Tilburg, Oss en ‘s-Hertogenbosch, of de Roze 
Woensdag bij de Vierdaagse in Nijmegen. Dat zijn 
puur feesten. Roze Zaterdag is een Feest Plus. Zoals 
de Wikipedia het keurig zegt: “De Roze Zaterdag 
is een jaarlijks georganiseerde thema- en feestdag 
en heeft naast ontmoeting, feestelijkheid en 
zichtbaarheid ook een emancipatoir, demonstratief 
en politiek karakter.” Bezoek dus vooral ook de 
informatiemarkt, de liturgische viering, de vele 
tentoonstellingen in galerieën, winkels, 
Het Kruithuis etc.

Wat betreft de staat van de LHBTI-
emancipatie worden we regelmatig met de neus 
op niet zo florisante feiten gedrukt. Het geweld 
tegen homo’s, zoals dat recent nog resulteerde 
in een landelijke hand-in-hand-protestactie. En 
daardoor volop publiciteit kreeg. Gelukkig. Dat 
was spraakmakend en vooral: elders. Echter, ook 
al zoeken wij daarbij vaak juist niet de publiciteit: 
dat geweld is ook hier, in Regenboogstad 
‘s-Hertogenbosch. De meest gastvrije stad van 
Nederland.

Een paar gevallen. 
Bijvoorbeeld 1. Zo werden wij een paar weken 
geleden gealarmeerd door herhaaldelijke 
discriminatie van, en geweld tegen, een 
transgenderist hier. Gewoon in een 

wijk in ‘s-Hertogenbosch. 
Schelden. Slaan. Spugen. Niet één maal. Niet twee 
maal. Meermaals. Wij riepen gemeente en politie 
op samen met het COC in actie te komen en dat 
gebeurde. Snel en alert. In het belang van het 
slachtoffer méden wij de publiciteit. 
Bijvoorbeeld 2. Zo worden al jaren lang 
homomannen lastig gevallen, gediscrimineerd, 
uitgescholden en bedreigd bij het Engelermeer. 
Gelukkig laten een aantal zich niet intimideren. 
Wij moedigen hen aan aangifte te doen en 
solidair met elkaar te zijn. En wij overleggen met 
politie, gemeente en plaatselijk betrokkenen om 

ongelukken te voorkomen. Maar vooral om te 
zorgen dat iedereen (on)gewoon zichzelf kan zijn. 
Bijvoorbeeld 3. Zo werden wij de in de opvang van 
asielzoekers in Rosmalen vorig jaar geconfronteerd 

met een bedreigende situatie voor 
een homoseksuele asielzoeker. Een 
dreiging vanuit mede-asielzoekers. 
Dankzij de steun van onze 
vrijwilligers, én de wethouder, werd 
een alternatieve, veilige asielplek 
elders gevonden. Asiel binnen asiel. 
Diversiteit versus uniformiteit. 
Zomaar een drietal diverse 
gevallen. Drie alarmbellen, drie 
keer geweldige inzet van hulp, 
maar ook drie keer: het zou niet 
zo moeten mogen en hoeven zijn 

anno 2017. Bij ons, bij ons allereigenste ons. 

Roze Zaterdag belooft een geweldige dag te 
worden. Kom allemaal, en breng mee wie je wil, 
van welke voorkeur dan ook. Om plezier te hebben. 
Maar ook om solidair te zijn. Nederland is een 
prachtig land. En Noordoost Brabant is de mooiste. 
Er is veel om voor te feesten. Maar er is ook nog 
veel om voor te vechten! Laat je zien, en laat zien 
dat je achter hen staat die zoveel werk doen achter 
de schermen, voor de klas, in de zorg, in de wijken. 
En voel je vrij. Al dan niet hand in hand.

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

IEDEREEN VRIJ OP SCHOOL!
Regionale GSA-middag in ‘s-Hertogenbosch woensdag 21 juni 2017

Een GSA is een groep scholieren die vindt dat allen op hun school de vrijheid hebben te kunnen 
zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Niet iedereen voelt 
zich thuis in het vakje ‘man’ of het vakje ‘vrouw’. Dat hoeft ook niet. Wat mannelijk of vrouwelijk 
is bepaal je zelf! Niet iedereen voelt zich thuis in het vakje ‘homo’ of ‘hetero’. Ook dat hoeft niet. 
Sommige mensen vallen enkel of vooral op vrouwen, anderen enkel of  vooral op mannen. Weer 
anderen maakt het niet uit wat of wie je bent: als er maar een klik is. Sommige mensen vallen op 
niemand en weer anderen worden verliefd op meerdere mensen tegelijk. Maakt het uit? Natuurlijk 
niet! Iedereen moet kunnen zijn wie die is. Zeker ook op school.

Ben je leerling of docent op een school in ‘s-Hertogenbosch  en omgeving? Kom dan op woensdag 21 
juni 2017 naar de eerste Regionale GSA-middag. Van 16.15 – 18.30 in ontmoetingscentrum 
“Bij Katrien”, Triniteitstraat 19 in ’s-Hertogenbosch. Het wordt gezellig. Wij zorgen voor gratis 
pizza’s en frisdrank! Eventuele reiskosten kunnen we ook vergoeden. Meld je aan via        gsa@coc.nl 
zodat we rekening kunnen houden met je komst bij het doen van de boodschappen. De inloop is van 
16.15 - 16.30 uur, en daarna gaan we starten.

Het doel is: Elkaar ontmoeten en goede 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? Kom dan zeker! Het is altijd interessant te horen hoe het anderen vergaat. En wellicht doe je een idee op hoe jezelf samen met 
anderen ook iets kunt gaan doen op jouw school.

Thierry Koningstein

Jezelf kunnen zijn, wat je seksuele geaardheid of gender-identiteit 
ook is… dat is in ons land helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. 

Daarom wordt in 2017 in Oss, ’s-Hertogenbosch en de regio 
Noordoost Brabant het Roze Jaar gehouden met als hoogtepunt de 
Roze Zaterdag op 24 juni a.s. Om te bouwen aan begrip, tolerantie, 

respect en participatie.  
De Wellen en het COC Noordoost Brabant organiseren een lunch/

brunch voor jou, voor iedereen! Helemaal in de eigen traditie: 
Gastvrij & Bourgondisch.

ROZE LUNCH
                                                                                    

Zaterdag 17 juni 
Vanaf 12:00 uur

BrabantZorg De Wellen – Driek van Erpstraat 2 – Oss

We hopen een aantal bewoners van BrabantZorg en Roze50+ leden 
uit de LHBT-gemeenschap te ontmoeten in het gezellige restaurant 

van De Wellen. Bij mooi weer benutten we ook het terras. De Wellen 
is gunstig gelegen in het centrum van Oss, nabij het Centraal Station.

 
Kosten deelname € 7,50 per persoon. U kunt zich tót 8 juni 

aanmelden via onderstaand e-mailadres   
 

Voor meer informatie, bel met De Wellen. tel (0412) 667 22 13
Aanmelden via:        info@cocnoordoostbrabant.nl 

ONBEPERKTE BELANGSTELLING 
VOOR THEMA LHBT MET BEPERKING
COC NoB en stichting Het Veilige Huis waren te gast bij Fontys ‘s-Hertogenbosch op 21 maart met een thema-avond 
“Een Verstandelijk Beperking en LHBT”, georganiseerd door Thierry Koningstein (COC) en Arine van Neutegem (HVH). 
De opkomst was boven verwachting hoog voor dit geheel van ervaringsverhalen, beleidstoelichting, begeleidingservaringen 
en informatiemarkt. Een volle zaal met leerkrachten, begeleiders, vrijwilligers, familieleden van lhbt’s met een 
verstandelijke beperking. 

Hoogtepunt van de in alle opzichten 
uitstekende en boeiende avond 
was het interview door Rijkjan 
met Arnold. Arnold vertelde hoe 
hij vroeger gepest werd. Hoe hij in 
2001 (!) van zijn psychiater te horen 
kreeg dat hij pillen moest slikken 

tegen zijn homoseksualiteit. En 
hoe het later beter met hem ging 
toen hij een vriend kreeg en zich 
binnen het COC ging inzetten voor 
ontmoetingsplekken,  café’s voor de 
doelgroep (zoals in ‘s-Hertogenbosch 
soos Café OokZo!, zie 
       www.zonderstempel.nl). Eens te 
meer bleek Arnold een welbespraakte, 
emotionele en inspirerende 
ambassadeur van Zonder Stempel 
en Rijkjan een weloverwogen en 
evenwichtige ‘aangever’.

Manon Linschoten van COC 
Nederland rekende voor dat 
uitgaande van 2.3 miljoen mensen 
met een beperking, er zo’n 138.000 

behoren tot de doelgroep LHBT’ers 
met een beperking. Sinds 1998 zijn 
er 18 ontmoetingsplekken ontstaan 
voor deze ‘minderheid binnen een 
minderheid’: veilige plekken waar 
mensen elkaar onderling vertrouwen, 
ontmoeten en het gezellig hebben. 
Het kan voor cliënten lastig zijn er 
te komen, daarom is medewerking 
van ouders en begeleiders vaak een 
voorwaarde. Mede daarom is het 
project Roze Loper  geschikt gemaakt 
voor de gehandicaptenzorg en er 
inmiddels een aantal instellingen 
gecertificeerd.

Coach Jacqueline Moermans en 
ervaringsdeskundige Ans Broelman 

namen samen met Manon een 
aantal hulpmiddelen door, zoals 
De Roze Waaier, het COC-boekje 
‘Iedereen heeft wat, wat heb jij?’ en 
de Instrumentenbox Zonder Stempel 
(voor begeleiders, cliënten, familie 
en anderen). Dit en het brede aanbod 
op de Informatiemarkt maakten de 
tongen los bij de aanwezigen die 
verder bij elkaar hun licht opstaken en 
plannen smeedden. Het was netwerk, 
interessant en nog leuk ook.



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

Museum
In het kader van Roze Zaterdag 2017 is nagedacht over een expositie over 
de laatste twintig jaar homo-emancipatie in Noordoost Brabant. Toen ik 
daarvan hoorde realiseerde ik me dat we in Nederland niet zoiets als een 
homo- of LHTB-museum hebben. Er wordt wel al jaren gepraat over zo’n 
museum in Amsterdam, maar het wil er maar niet van komen. In tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Duitsland. Kort geleden was ik in Berlijn waar ik in de 
activiteitenagenda las dat er in het Schwules Museum een expositie was over 
een van mijn favoriete Duitse schrijvers, Klaus Mann, de homoseksuele zoon 
van Thomas Mann. 

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl

www.w
oudesig

n.nl

Hoewel ik met een zekere regelmaat 
Berlijn bezoek kende ik het museum 
niet. Het bleek op een mooie plek te 
zitten, niet in een of andere straat 
met allemaal gay-bars, maar in een 
fraai bebouwde vroeg-twintigste 
eeuwse straat. Sinds 2013 is het 
museum daar gevestigd in een totaal 
gerenoveerde voormalige drukkerij. 
Dat daar een drukkerij gezeten heeft 
is absoluut niet meer te zien, het 
is een prachtig pand met enkele 
expositieruimtes, een bibliotheek, 
een museumwinkel en een bar (waar 
ik genoten heb van een bedienende 
transdame én een goed glas droge 
witte wijn). In totaal gaat het om 
1600 m2. Het museum heeft een vaste 
expositie, maar daarnaast ook veel 
wisselende tentoonstellingen. Toen 
ik er was dus over Klaus Mann en zijn 
lesbische zuster Erika. Boeiend, omdat 
beider homoseksualiteit en hoe ze 
daar mee omgingen in het München 
en Berlijn van met name de jaren 

‹20 en ‹30 in een veel breder kader 
werd geplaatst dan de sterotypy 
die meestal over deze periode in 
Duitsland aan de orde komt. Ook 
was er een interessante expositie 
over Rock Hudson en de crisis in de 
Verenigde Staten als gevolg van aids. 
Voor wie toevallig binnenkort nog 
naar Berlijn gaat, er is tot 26 juni 
een expositie over Siegfried Wagner 
(1869-1930), de homo- of biseksuele 
zoon van Richard Wagner en een 
kleinzoon van Franz Liszt. Zijn moeder 
dwong hem na enkele schandalen om 
op 45-jarige leeftijd met een 17-jarig 
Engelse jongedame te trouwen om de 
Wagnertraditie voort te zetten. Wat 
lukte, want het stel kreeg twee zoons 
en twee dochters.... 

       www.schwulesmuseum.de
Lützowstrasse 74 Berlijn Tiergarten

De stad van... 
Jolanda van Gool
In het Brabants Dagblad van 21 april geeft Suzie van Dijk het 
woord aan onze vicevoorzitter COC NoB Jolanda van Gool: 
Aan de hand van een aantal vragen schetst een al dan niet 
bekende Bosschenaar zijn of haar beeld van de stad. Deze 
keer Jolanda van Gool(41).

Van Gool is initiatiefnemer van Roze Zaterdag 2017. Jolanda 
van Gool wil de dialoog aangaan over de zichtbaarheid 
en integratie van de LHBT+-community. “Dat zijn alle 
lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en mensen 
als interseksuelen”, zegt de initiatiefnemer van Roze 
Zaterdag 2017.

“In dit Roze Jaar staan mooie ontmoetingen centraal. 
Kinderen hebben roze werkjes gemaakt- die komen 
in etalages in de binnenstad. Als op Roze Zaterdag de 
winnende carnavalswagen met De Krabkes op de Parade 
staat, hoop ik dat mensen vragen gaan stellen. Waarom dit 
alles nodig is, met een regenbotenparade op de Dieze en al, 
leg ik graag uit. Ik loop met mijn vrouw niet hand in hand 
door mijn eigen mooie stad, uit angst voor bedreigingen. 
Alleen tijdens Roze Zaterdag kan ik vol liefde met mijn 
vrouw en kinderen door de stad lopen. Dat is toch eigenlijk 
niet normaal?”

Mooiste herinnering:
“Dinsdagavond met carnaval. Op mijn 18de kwam ik in Den 
Bosch studeren en wonen. Een medestudent wijdde mij 
in in het Oeteldonkse carnaval. Ik heb staan huilen bij de 
begrafenis van Knillis. Dat is nooit meer weggegaan.” 

Mooiste plek:
“Het oude COC in de Vughterstraat, waar ik achttien jaar 
geleden mijn vrouw ontmoette.”

Tot rust komen:
“Wandelend met onze goldendoodle Turbo langs de Maas 
in Empel, waar ik woon, kan ik echt mijn hoofd leegmaken. 
Met de organisatie van het Roze Jaar, mijn werk bij het UWV 
en het gezinsleven is balans een sleutelwoord.”

Voor één dag burgemeester:
“Dan zou ik zorgen dat Knillis op een betere manier wordt 
begraven. Nu kreeg hij een zwart doek over zich heen. 
Dat was geen echt einde van carnaval. Mensen bleven 
vertwijfeld staan: is dit ‘t nu?”

Trots:
“Op de gemeente die ons zo steunt bij de organisatie van 
Roze Zaterdag, op 24 juni. En op mijn twee kinderen. Ik had 
als jonge lesbische vrouw nooit verwacht een mooi gezin te 
mogen vormen.”

Den Bosch in één zin:
“Den Bosch voor jou, de slogan van het Roze Jaar. Voor jou 
betekent voor iedereen.”

VRIJSPRAAK NAAKTRECREANT 
ENGELERMEER
Al enige jaren wordt er op meer dan 
ergerlijke wijze door moraalridders 
gejaagd op mensen die vrij en blij 
willen ontmoeten en recreëren aan de 
westzijde van het Engelermeer, van 
oudsher ook bekend als een homo-
ontmoetingsplaats. Het COC dringt al 
jaren aan op een normaal gedoogbe-
leid in dit gebied, en Stichting Keelbos 
komt hier, zoals ook elders in het land, op voor het voortbestaan van deze ont-
moetingsgelegenheid (zie        http://www.volkskrant.nl/binnenland/gemeenten-
proberen-homo-ontmoetingsplaatsen-te-ontmantelen~a4482156/). Ook van 
oudsher is hier zomers naaktrecreatie. De gemeente ging dit plots tegen door een 
verbodsbord te plaatsen, aangezet door opgeklopte verzinsels over seks, drugs, 
prostitutie en wat al niet meer. En er werden bekeuringen uitgedeeld. In Delft 
speelde iets vergelijkbaars. Maar, een aantal mensen die daar in 2013 door de 
gemeente werden beboet voor naaktloperij, zijn op 18 januari door het gerechts-
hof in Den Haag vrijgesproken. Ze hoeven openstaande boetes niet te betalen. 
Die zaak daar is na jaren tot op het hoogste gerechtelijke niveau uitgevochten. 
Wordt ook het Engelermeer juridisch normaal vrij verklaard?

Op 11 april diende in ‘s-Hertogenbosch de strafzaak tegen een naaktrecreant, 
‘betrapt’ op de oeverweide aan de westzijde van het Engelermeer, ook wel be-
kend als een homo-ontmoetingsplaats. De aanklacht was dat hij zich, blijkens 
proces verbaal van de politie, op 1 augustus 2014 naakt zou hebben bevonden 
aan/bij het Engeler Visserspad. In het proces verbaal verwijst de politie naar 
het besluit van de gemeenteraad dat naaktrecreatie aldaar niet is toegestaan. 

In zijn verweerschrift heeft 
de recreant gesteld dat de 
plek waar hij zich naakt 
bevond wél geschikt is. 
Ook had hij stukken van 
de NFN (Ned Federatie 
Naaktrecreanten) meege-
stuurd. De rechter vroeg 
of hij wist dat er daar ook 
wel eens sprake was van 
naaktrecreatie van een 
“andere orde”. Hij zei dat 
hij daar wel eens een man 
en vrouw bezig had gezien 

met seksuele handelingen. De rechter vroeg ook waarom hij niet koos voor het 
officieel naaktstrand bij het strandbad Engelermeer. Hij antwoordde dat de 
plek (waar hij was geverbaliseerd) ervoer als rustig en dat hij daar tenminste 
gewoon een boek kon lezen en zei ook bij herhaling dat hij, gezien de ligging 
van zijn ligplek, feitelijk onzichtbaar was voor de gewone passant en dat het 
hem had verbaasd dat hij een bekeuring had gekregen.

De officier zei in haar betoog dat sprake was van een stuk strand waarover 
klachten waren wegens onzedelijke handelingen. Het verschil met Delftse 
Hout (zaak18 januari 2017) was volgens haar dat in onderhavig geval géén 
sprake was van een eerder naaktstrand. En verdachte zou ook al eerder diverse 
malen zijn gewaarschuwd maar had zich daarvan niets aangetrokken.
Het vonnis: De rechter vond dat het feit dat in het gebied óók onzedelijkheid 
plaats vond geen reden om de plek waar hij zich bevond ongeschikt te verkla-
ren voor naaktrecreatie. Tevens meewegend dat de recreant zich “niet zicht-
baar” had opgesteld, luidde zijn oordeel vrijspraak.

IN MEMORIAM 
WENZEL DE JONG  

 
Op vrijdag 24 maart 2017 is Wenzel 
de Jong op 61-jarige leeftijd in zijn 
eigen woonomgeving te Helvoirt 
overleden. Wenzel was bezoeker 
van het eerste uur bij café OokZo! 
(2003). Wenzel was ondanks zijn 
fysieke beperkingen altijd vrolijk 
en uitgelaten en zeer creatief 
in outfit. Dan weer als militair 
gekleed of in een Elvis Presley pak 
of in een tijgervel… Ja, Wenzel was 
altijd kleurrijk van de partij op de 
tweede zaterdag van de maand.

De laatste jaren leverde Wenzel beetje voor beetje in wat 
betreft zijn gezondheid en moest hij daardoor vaker de 
maandelijkse soos van café OokZo! missen. Uiteindelijk 
door complicaties heeft hij zijn strijd om te leven moeten 
loslaten. De bezoekers van café OokZo! zullen Wenzel 
ontzettend missen!



Woensdag 17 mei 20.45 

Over The Rainbow 
Leny (die op haar 68e 
uit de kast kwam) 
stapt op 81-jarige 
leeftijd op de fiets om 
een wereldreis te ma-
ken. In Nieuw-Zee-
land, aan de andere 
kant van de wereld, 

komt ze onverwacht de liefde van haar leven te-
gen. Nagesprek met filmmaker Tara Faullaux.

Woensdag 14 juni 20.45 

Ouderschap: Het zaad en de 

11 eitjes & Gedeeld door drie 
Twee documentaires over roze wensouders en de weg die zij afleggen om een 

kindje te krijgen. Het ene koppel kiest voor een draagmoeder, het andere voor 

gedeeld ouderschap. Wat komt er allemaal bij kijken? 

Nagesprek met wensouders uit de docu’s en kinderwenscoach Sara Coster.

16:30 – 18:09 

Jonathan 
Jonathan is vastbesloten achter een familiegeheim van zijn vader te komen. 

Het heeft iets met een oude vriend te maken… Jonathan was de publieksfavo-

riet op de Roze Filmdagen in Amsterdam..

19:15 – 21:00

Un Bacio 
De pubers 
Lorenzo, Blu en 
Antonio zijn 
goede vrienden. 
In tegenstelling 
tot hun klasgeno-
ten maken Blu en 
Antonio er geen 
punt van dat Lo-

renzo homo is. Maar een schuchtere kus verandert 
alles.

21:30 – 22:00

Souvenir 
Liliane pakt door een romance met een jonge bokser haar verloren gegane 

zangcarrière weer op. Grande dameIsabelle Huppert speelt de sterren van de 

hemel in deze heerlijke ‘campy’ muziekfilm.

ZALIG

Met mijn voeten
in de zon
en mijn  hoofd
in de schaduw
is het best
uit te houden -

ik denk aan jou
ik wacht op jou -

nog een paar weken
dan zie ik je
dan ben je hier 
eindelijk -

een zalig vooruitzicht
een droom wordt waar
een wens komt uit
van jou en mij -

opwindend
spannend
verrukkelijk -

het wordt beslist
een unieke vakantie
alle dagen feest
en alle nachten -

wij met ons tweeën
middelpunt
van het heelal -

duizelingwekkend
niet te bevatten
sensationeel -

maar ik neem me voor
kalm te blijven
mijn motto is
hou het hoofd koel
en de voeten warm.

Hans Kolper

JUNI 2017
Zondag 4 juni     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen.
Verzamelen om 10:00 uur bij Verdraagzaamheid, 
Waalkade 6, 5301 CH Zaltbommel.

Zondag 4 juni v.a. 16:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten - Darten - Praten.  
Ons Cafeeke - Oostwal 190 - Oss.

Zaterdag 10 juni 16:00 - 19:00 uur

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

Zondag 11 juni 13:00 - 17:00 uur

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

Woensdag 14 juni 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering
Bij Katrien - Triniteitstraat 19 - Den Bosch.

Zaterdag 17 juni - vanaf 12:00 uur    

’Roze Lunch’ op De Wellen 
(Zie aankondiging in deze BosschRoze)
BrabantZorg De Wellen - Driek van Erpstraat 2 - Oss.

Zondag 18 juni - vanaf 15:00 uur      

SisZta Vrouwenborrel 
Met optreden van Heidi & Charlie.
Café de Keulse Kar - Hinthamerstraat 101 - 
Den Bosch. 
Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/

Woensdag 21 juni 16:15 - 18:30 uur      

GSA-middag 
(Zie artikel in deze BosschRoze)
Bij Katrien - Triniteitstraat 19 - Den Bosch. 

Zaterdag 24 juni    

ROZE ZATERDAG 2017 
Zondag 25 juni 15:00 - 19:00 uur   

Salon40+ 
De Knillispoort - Korte Waterstraat 15 - Den Bosch.

JULI 2017
Zondag 2 juli     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen.
Verzamelen om 10:30 uur bij Moerse Hoeve, 
Heibloemstraat 12, 5176 NM De Moer.

Zondag 2 juli v.a. 16:00 uur 

Middagje Oss
Duitse middag met bbq & drank - 
Schlager / Volkstümliche mittag.
Kosten BBQ 12,50 euro p.p. Aanmelding (verplicht) 
via: info@cocnoordoostbrabant.nl
Ons Cafeeke - Oostwal 190 - Oss.

MEI 2017
Donderdag 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. 

Vrijdag 5 mei 

Geef vrijheid door
Bevrijdingsfestival in ‘s-Hertogenbosch 
vanaf 14:00 uur op De Pettelaarse Schans.
COC NoB / Roze Zaterdag 2017 - Veteraneninstituut 
- StichtingPrisma (Turkse Nederlanders) samen in 
een tent op het Plein van de Vrijheid.   

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/               

Zondag 7 mei v.a. 16:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten - Darten - Praten.  
Ons Cafeeke - Oostwal 190 - Oss.

Zaterdag 13 mei 16:00 - 19:00 uur

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

Zondag 14 mei 13:00 - 17:00 uur

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

Zondag 28 mei 15:00 - 19:00 uur

Salon40+ 
De Knillispoort - Korte Waterstraat 15 - Den Bosch.

Roze Films in Verkadefabriek
In de aanloop naar Roze Zaterdag vertoont de Verkadefabriek 

in ‘s-Hertogenbosch een aantal films, op initiatief van Karin 
Jonkers van de werkgroep Cultuur Roze Zaterdag. Op woensdag 
19 april was dat Prep & Me  waarin drie deelnemers worden 
gevolgd aan een Amsterdams experiment met PrEP. Centrale 

vraag: Is PrEP een wonderpil ter voorkoming van hiv als je vrijt 
zonder condoom, of niet? De gebruikers bleken enthousiast, en de 

bescherming effectief. Na afloop volgde een geanimeerd gesprek met 
filmmaker Tim dekkers en hoofdpersoon Dirk. Er volgen nog een aantal 

niet te missen roze films. Pak je agenda en/of reserveer. Leef mee, ontmoet en geniet! 

Zaterdag 17 juni: 

Filmgala 
( je loopt dan over een roze loper) 
Keuze uit: Twee films €15 / Twee films met diner €40 / Drie films €22,50 /Drie 
films met diner €47,50.
 

18:09- 19:15 Diner

Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD ‘s-Hertogenbosch Kassa: 073 681 81 60
      www.verkadefabriek.nl 

Titel ‘WAUW-vrouw 2017’ 
voor Nicole de Koning
Woensdagmorgen 8 maart werd in restaurant Swanjé 
Nicole de Koning uitgeroepen tot WAUW-vrouw-2017’. 
Die titel, met bijbehorende versierselen, werd haar door 
de PvdA vanwege de Internationale Vrouwendag 2017, 
verleend voor haar ver-
diensten op gebied van 
intiatieven, met name 
op gebied van de horeca 
en detail, waar mensen 
met een rugzakje door 
nieuwe praktijkevaring, 
geholpen worden aan 
een baan in de reguliere 
arbeidsmarkt. Voor-
beelden daarvan waren 
De KC-supermarkt, 
Kringloopwinkel en 
restaurant ‘Warm 
onthaal’ in de Hintha-
merstraat. In wijlen ‘Het 
Warm Onthaal’ kregen 
ook COC-activiteiten 
jarenlanlang een warm 
onthaal van Nicole en 
haar mensen.


