
 
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

B
os

sc
h

R
oz

e
Ja

a
rg

a
n

g
 4

1
 ,

 n
r.

 4
 s

e
p

te
m

b
e

r/
o

kt
o

b
e

r/
n

o
ve

m
b

e
r 

2
0

2
1

. 
U

it
g

a
ve

: 
C

O
C

 N
o

o
rd

o
o

st
 B

ra
b

a
n

t

BosschRoze is een uitgave van 
COC Noordoost Brabant

Redacteuren / medewerkers: 
Ivo van Harmelen, Kees Metz, 
Peter Sleutjes, Jan van Velthoven
Lay-out en webmaster: 
Fokko van der Woude

Redactieadres:
Postbus 1420
5200 BL ´s-Hertogenbosch
peter@cocnoordoostbrabant.nl

VAN PAPIEREN ROZE 
NAAR ELECTRONISCH ROZE
Recent verdwenen de papieren tijdschriften Viva en Glamour, in een bijna onafzienbare rij 

van bladen die de laatste jaren het loodje legden. Belangrijkste oorzaak: de opkomst van 

electronische media en de beschikbare informatie daarin. Al in 2013 voorspelden bladenmakers 

als Derk Sauer en Ellen Verbeek de ondergang van alle (!) tijdschriften binnen 5 jaar. Daarin 

hebben zij geen volledig gelijk gekregen, maar wel in belangrijke mate. Zij gingen er vanuit dat 

niet de papieren tijdschriftvorm maar een voornamelijk electronisch platform voortaan middels 

diverse uitingen informatie zal leveren en communiceren. BosschRoze, het laatst overgebleven 

COC-verenigingsblad in papieren vorm, volgt nu ook de weg van ‘alle’ informatie. 

Het bestuur van COC NoB heeft begrip voor de keuze van de makers om te 
stoppen met de BosschRoze en spreekt dank uit voor alle inspanningen die 
deze de afgelopen jaren hiervoor hebben geleverd. De huidige makers hebben 
vele, zelfs tientallen, jaren, het blad inhoud en vorm gegeven. Bovendien is 
het gegeven dat een COC verenigingsblad al zo lang bestaat en nog actief is, 
uniek. Het bestuur laat weten, nu het blad stopt, bij voorkeur de naam ‘levend’ 
te houden en BosschRoze digitaal voort te zetten. De makers (en naamgevers) 
van BosschRoze geven het bestuur daar alle vrijheid in en laten het recht op de 
naam graag aan de vereniging.

Deze ontwikkeling valt samen met de bouw van de nieuwe website. Hoe 
de precieze invulling daarvan is kan nog niet veel gezegd worden. De 
volgende ideeën worden de komende tijd onderzocht en verder uitgewerkt: 
Op de nieuwe site willen we meer doen met nieuwsberichten. Deze worden 
overgenomen van partner-organisaties, geschreven door leden, bestuur of 
door een redactielid. Globaal zijn hierbij de doelen: Leden informeren over 
ontwikkelingen binnen het COC of maatschappij, betrokkenheid creëren bij 
acties, thema’s of activiteiten, het bieden van een platform aan leden uit de 
community of partnerorganisaties. Uiteraard zal ook het werven van nieuwe 
leden en het versterken van de band met bestaande leden en vrijwilligers, een 
belangrijk doel zijn.

Het is de wens om meer met multimedia zoals bijvoorbeeld podcast, video en 
foto te doen. De website is hiervoor een goed platform. Belangrijke artikelen 
delen we via een link op onze sociale media. Dit zorgt voor meer website 

bezoekers. Er wordt gezocht naar een vast 
semi-professioneel redactielid. Zo’n 6x per 
jaar sturen we een nieuwsbrief via e-mail 
aan leden, partners en geïnteresseerden 
met de beste/meest relevante artikelen 
van de afgelopen periode. Deze 
nieuwsbrief zal dan BosschRoze genoemd. 
In september wordt de nieuwe site 
gelanceerd. Dit is de richting waarin nu 
gedacht wordt. Iedereen die daarbij frisse 
ideeën ter uitwerking of aanvulling heeft 
wordt gevraagd om daarover met het 
bestuur contact op te nemen.

Voor de makers ligt in het stoppen van 
het tijdschrift BosschRoze enerzijds een 
gevoel van weemoed over wat geweest 
is, maar vooral ook voldoening over 
wat gepresteerd is: een kleurrijke, 
stimulerende, representatieve spiegel 

én motor van een meer dan veertigjarige geschiedenis van de emancipatie 
van de lhbtiq+beweging in onze regio. Van agitatie in de 70er jaren tegen 
artikel 247bis tot wetgeving die scholen verplicht om te zorgen voor 
veiligheid en acceptatie van LHBTI-
scholieren en personeel in de klas (in 
de nieuwe Burgerschapswet van 1 
augustus jl.). Van lokale ontkenning 
en marginalisatie tot trotse 
Regenboogsteden. Van ongemakkelijke 
verzwijging tot Voorlichting in de 
scholen. Van Aidstaboe tot PreP. 
Van Roze Zaterdagdemonstratie 
tot Roze Zaterdagviering. Van 
gelijkheid in wettelijke regelgeving 
tot daadwerkelijke maatschappelijke 
acceptatie in familie, vriendengroep, 
buurt, dorp, stad, bedrijf, school, 
sportorganisaties, instellingen en wat 
dies meer zij. Al moeten we van deze 
maatschappelijke acceptatie wel in 
goed nederlands zeggen: work in 
progress.

Wij zeggen al ‘onze’ medeschrijvers, onze vormgevers, onze fotografen, onze 
tekenaars, onze dichters, onze inpakkers&verzenders, onze bestuurders, onze 
subsidiënten, onze adverteerders en alle andere betrokken dank voor hun hulp 
en inzet. Maar vooral dank aan jullie, onze lezers. Jullie hebben ons werk zin 
en betekenis gegeven. Het was ons een groot genoegen en, terugkijkend, een 
grote voldoening. Dit afscheid is wat regen, wat zon. Precies de voorwaarden 
voor een natuurverschijnsel dat wij koesteren: Wij groeten jullie vanaf onze 
regenboog. 



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): Tramkade 26 (Ketelhuis), 
5211 VB ’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

de Luisterlijn 
(voor een luisterend oor)
tel. 0900-0767 (dag en nacht en 
anoniem)
www.deluisterlijn.nl (chat 10:00 – 
22:00 uur)

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: 
tel. 0900 – 369 69 69
www.ggdhvb.nl

ChristenQueer
Vereniging voor christelijke LHBTI
info@christenqueer.nl
regio Zuid: zuid@christenqueer.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

NIEUWE BESTUURSLEDEN COC NoB
Tijdens de Algemene Leden Vergadering COC NoB van 27 juni zijn er drie nieuwe leden gekozen. Zij stellen zich graag voor. 

Dit is niet ‘Wie van de Drie?’, maar ‘Alle Drie!’. Wat doen ze? Wat willen ze? Een korte introductie:

BIJEENKOMST LIEFHEBBERS: FETISH SOCIAL 
 
Het is al weer vele jaren geleden dat in ‘s-Hertogenbosch de roemruchte Leerfeesten plaats vonden bij 
het COC NoB. Het is nog wel geen feest, maar er komt nu eindelijk weer een initiatief voor liefhebbers van 
fetish. En wie weet waar dat toe leidt. Op vrijdag 1 oktober is het eindelijk zo ver: de eerste Fetish Social!
 
We hebben jullie in spanning gehouden over de locatie maar die is nu bekend! En wat voor een supervette 
plek: de Tramkade! Lekker dicht bij het Bossche station en met voldoende parkeerruimte. 

De Social is in het Ketelhuis (stek van COC NoordoostBrabant) en toegankelijk voor iedereen die samen 
met vriend(inn)en in leer, rubber, lak, army, sportswear, kinky, enz. een drankje willen doen en een leuke avond willen hebben. 
 
Waar en wanneer? Ketelhuis, Tramkade 26 ’s-Hertogenbosch, vrijdag 1 oktober, aanvang 19:00 uur.

KLEURRIJKE TOEKOMST 
NOORDOOSTBRABANT
Als deze BosschRoze jullie bereikt liggen deze belevenissen alweer een tijdje achter ons. Maar op het 
moment dat ik dit schrijf is de Prideweek in Amsterdam net achter de rug én heeft op Theaterfestival 
Boulevard de Bossche premiere van Trek Iets Leuks Uit plaatsgevonden. Om met dat laatste te beginnen: 
een collectief van jonge artiesten en kunstenaars heeft aangegeven graag meer voor de brede LHBTIQ+-
community te willen betekenen en organiseren. Ze missen kleur in onze stad, en daar hebben ze groot 
gelijk in. De kick off van Trek Iets Leuks Uit was veelbelovend en het is de bedoeling dat nog vele pop-ups 
zullen volgen. Samen met het collectief gaan we als COC werken aan het nog meer en beter zichtbaar 
krijgen van de diversiteit in Den Bosch en ver daarbuiten. 

Dat kleur prachtig is werd nog maar weer eens bewezen tijdens de PrideWalk Amsterdam. Hoe mooi om te 
zien dat zoveel mensen, in ieder geval tijdens die wandeling, even helemaal zichzelf konden en mochten 
zijn. Of je nu als man gekleed gaat in een (glitter)jurk of rondloopt in leer met her en der wat bloot. Of je 
jezelf identificeert als a-seksueel of non-binair. Die ene dag maakt het helemaal niet uit, óók niet binnen 
onze Queer-, regenboog- of LHBTIQ+-gemeenschap (het is maar hoe jij het noemen wilt). En dat maakt 
me iedere keer weer TROTS! Uiteraard was ik ook trots dat we met een delegatie COC NoordoostBrabant 
meeliepen. We waren met een mooie groep van 20 mensen, dankzij een oproep van één van onze leden, 

die we als bestuur van harte ondersteund hebben.

Bij al dit vertoon hoor ik vaak zeggen “jeetje, weer 
een letter of vlag er bij”. En ja, ik erken ruiterlijk 
dat ik niet zou slagen voor een examen “herken 
de vlag”. Maar ik vind het jammer dat met name 
letters die vooraan staan in onze “lettersoep” 
regelmatig een mening hebben over “al die andere 
letters”. Is het erg dat er steeds meer andere letters 
zijn? Voor mij niet, en het zou fantastisch zijn als 
we met Trek Iets Leuks Uit in Den Bosch en regio 
een sfeer kunnen gaan creëren waarbij het echt 
niet uitmaakt met welke letter iemand het meeste 
heeft. Een sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn 
én er bij hoort, zonder oordeel. Want oordelen is 

makkelijk, maar het anders zijn echt uiten en doen, 
dat is o zo moeilijk.

Ik hoop van harte dat het COC voor onze regio 
de komende jaren uit kan groeien tot een veilige 
plek voor méér dan alleen de L, de H, de B en de 
T. Het hebben van een eigen plek voor langere 
periode kan ons daar zeker bij helpen. Dus kijken 
we nu al uit naar de opening van ons Ketelhuis 
op de Tramkade later dit jaar (we mikken op 
oktober, houd de socials en je e-mail in de gaten). 
Mocht je ideeën hebben voor activiteiten of 
ontmoetingsavonden, laat het ons weten!

Met roze groet,
Anja van Hout

Mijn naam is Emmanuel Berkemeijer en ik ben 
23 jaar. Ik heb een bachelor in Theologie en vorig 
jaar ben ik begonnen aan mijn tweede bachelor 
aan Tilburg University. Vanaf september ga ik mij 
specialiseren in internationaal recht. Daarnaast 
woon ik met mijn konijn Lélio vlak bij de Sint-Jan 
in ‘s-Hertogenbosch. In 2019 ben ik in contact 
gekomen met COC NoordoostBrabant en vanaf 
dat moment heb ik me bezig gehouden met 
verschillende activiteiten. Nu, als bestuurslid, is 
mijn thema veiligheid. Ik hoop dat mijn collega’s en 
ik ons best kunnen doen om meer veiligheid voor 
de LHBTIQ+ te bereiken. Wens ons veel succes :) 
en neem vooral contact op als je veiligheid of die 
van anderen in het geding is vanwege je identiteit: 
info@cocnoordoostbrabant.nl 

Mijn naam is Lilia Visser, ik ben 21 jaar en bijna 
3 jaar actief binnen COC NoordoostBrabant als 
voorlichter. Ik begin aan mijn vierde jaar HBO 
Social Work en ga komend jaar afstuderen bij 
het Radboud Ziekenhuis, Centrum voor Gender 
en Geslacht. Met veel plezier woon ik met in het 
centrum van Den Bosch waar ik ook graag op een 
terras zit. Ik hou ervan om mij bezig te houden 

met projecten, vooral als ze veel raakvlakken met 
LHBTQI+ hebben.
De afgelopen jaren heb ik met liefde voor de 
klassen gestaan en een hele hoop leerlingen mijn 
verhaal verteld. Nu wil ik, naast mijn werk als 
voorlichter, ook op een ander niveau de belangen 
van LHBTQI+ personen gaan behartigen. Ik 
heb al vaak samengewerkt met de Gemeente 
‘s-Hertogenbosch en Avans Hogeschool om meer 
bewustzijn en normalisering te creëren onder 
jongeren. De vereniging COC NoB heeft mij veel 
gegeven de afgelopen jaren en ik hoop nu een 
extra mijn steentje bij te gaan dragen.
Het lijkt me wel belangrijk om volledig transparant 
te zijn over mijn mogelijke inzet. Het komende jaar 
zal ik afstuderen en ik weet nog niet hoeveel tijd 
dat gaat kosten. Wel weet ik dat ik niet bang ben 
voor een uitdaging en het mij tot nu toe eigenlijk 
altijd is gelukt om mijn aandeel te leveren in 
projecten en voorlichtingen tijdens mijn studietijd. 
Ik hoop de samenwerking aan te mogen gaan met 
iedereen binnen het COC NoB, en de personen en 
organisaties die solidair met ons zijn, en zodoende 
samen mooie dingen op te zetten!

Mijn naam is Stefan Kuijt. Ik ben 27 jaar en woon 
samen met mijn vriend Tim in de wijk Hambaken 
in ‘s-Hertogenbosch. In 2017 heb ik mijn studie 
Marketing Management afgerond aan de 
Hogeschool Utrecht. In het dagelijks leven werk ik 
momenteel als operationeel leidinggevende bij de 
Efteling. In mijn vrije tijd bezoek ik graag musea, 
vrienden en familie, of bekijk ik een goede film 
of serie. Vanaf 2013 tot 2020 ben ik bestuurslid 
geweest bij Jongerencentum de Poort in de 
Maaspoort. Hier heb ik veel geleerd en mijzelf 
ingezet voor verschillende doelgroepen en meer 
inspraak vanuit de jongeren. Eind 2015 kwam ik 
voor het eerst in aanraking met het COC NoB. Door 
te reageren op een oproep van Geert Glaudemans-
Kroon op Facebook ben ik vrijwilliger geworden 
bij het Cocktail project voor LHBTIQ-vluchtelingen 
in de regionale AZC’s . Als bestuurslid hoop ik een 
bijdrage te kunnen leveren aan de missie van het 
COC: een samenleving waar mensen elke dag 
overal zichtbaar zichzelf kunnen zijn. De rol van het 
COC voor (kwetsbare) doelgroepen, voorlichting en 
veiligheid spreken mij hierin het meeste aan.

mailto:info@cocnoordoostbrabant.nl
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advertenties

Dat er trans-
genders be-
stonden wisten 
toen ook maar 
weinig men-
sen. Als je daar-
over hoorde 
dan leidde dat 
vooral tot on-
begrip. Ik weet 
nog dat ik net 
van mezelf had geaccepteerd dat ik homo 
was, toen ik als lid van een studentenvereni-
ging in Delft, een bloedmooie jongen leerde 
kennen. Die vertelde na een tijdje dat hij in 
een verkeerd lichaam was geboren. Hoezo 
dat? Ik snapte daar serieus niets van. In het 
begin reageerden we in onze vriendengroep 
dan ook niet echt hierop. Achteraf denk ik dat 
wij het in feite min of meer ontkenden, om-
dat we het raar en misschien wel overdreven 
vonden. Misschien zelfs een beetje eng. 

Heel langzaam veranderde onze vriend zijn 
uiterlijk; hij ging dameskleding dragen en 
zich opmaken. Overigens alleen buiten de 
studentensociëteit. Bovendien liet hij dit ook 
zeker uit zijn hoofd als hij in het weekend 
naar het ouderlijk huis ging. Wat hij trou-
wens steeds minder deed. Hij koos voor een 
andere naam, die ik helaas niet meer weet. 
Een mooie jongen veranderde, in mijn ogen, 
in een onaantrekkelijke vrouw 
met een te hoekig gezicht en 
een te zware stem. We gingen 
steeds minder met haar om. 
Terwijl ze waarschijnlijk juist 
heel veel behoefte aan ver-
trouwd contact had. Ik moet 
bekennen dat ik bang ben dat 
ik waarschijnlijk alleen maar 
negatief heb bijgedragen aan 
hoe zij zich gevoeld moet heb-
ben, door mijn onbekendheid 
met het transgender-zijn. 

Ik was bepaald niet de enige. Ook andere 
vrienden haakten af. Op een gegeven mo-
ment zijn we haar uit het oog verloren. Zij 
stopte met de studie, overigens zonder dat 
thuis te vertellen. Later begreep ik dat zij 
zich prostitueerde in Rotterdam. Dat hoorde 
ik pas toen zij zelfmoord had gepleegd. Ik 
hoorde ook dat de druppel was geweest dat 
de ouders haar absoluut niet accepteerden, 

nadat ze het uiteindelijk toch 
thuis had verteld. In de door hen 
in de NRC geplaatste rouwadver-
tentie ging het dan ook over hun 
zoon en stond haar jongensnaam 
vermeld... En geen letter over 
haar. Daarom: beter een letter 
te veel dan te weinig, als het om 
erkenning van identiteit gaat.

PAD 
HEESWIJK-DINTHER 
DOOR SCHOLIERTJE!
Eind juni werd in Heeswijk-Dinther het eerste zebrapad in regenboog-
kleuren van de gemeente Bernheze geopend. De jeugdige scholier Ferre 
Otjes zorgde dat de kleurige oversteekplaats er kwam. 

Er verzamelden zich op de hoek met de Sint-Servatiusstraat steeds 
meer mensen. Wethouder Rein van Moorselaar stond er, met de 
officiële ambtsketting om als loco-burgemeester. Familieleden van 
de 7-jarige initiatiefnemer en natuurlijk zijn juf van groep 4/5 en de 
meeste kinderen van zijn klas waren er. Tegen zijn opa zei Ferre, met 
gebalde vuisten haast op en neer springend: "Ik ben zo zenuwachtig." 
Omdat het zo spannend was, verklaart hij later, en omdat er heel veel 
mensen zijn. 

De wethouder verklaarde dat hier voorheen al een officieel zebrapad 
lag. Het eerste deel van de straat is net gerenoveerd, ook daarom 

was dit een goede 
plek. Er moest toch 
een nieuwe over-
steekplaats komen. 
"Volgens ons is een 
regenboogpad een 
écht zebrapad. Dit 
is dus gewoon toe-
gestaan", zegt Van 
Moorselaar, om een 
eventuele discussie 
te voorkomen.

"Het is een belangrijk moment voor de gemeente 
Bernheze", vertelde hij de kinderen die zich bij het 
lint hebben verzameld. "Het is de eerste keer dat wij 
in de gemeente Bernheze een regenboogzebrapad 
hebben. En", voegde hij eraan toe, "het is een voor-
beeld van hoe we sámen iets kunnen bereiken. Want 
toen Ferre hiermee kwam, heb ik gezegd: vind jij dat 
alleen, dat er een regenboogpad moet komen? Of 
vinden jouw klasgenootjes en ouders en anderen 
dat ook? Toen kwam er al heel snel een petitie en zeiden heel veel 
mensen dat ze dit wilden. Het zijn geweldige kleurtjes hè! Wil jij ook 
nog iets zeggen, Ferre?" Ferre hield de schaar in de lucht. "Ja!" Dan 
verklaarde hij luid en duidelijk: "Je mag zijn wie je bent!", en knipte 
het lint door. Trots en liep hij met de klas en de wethouder over de 

nieuwe zebra. "En nu gaan we een ijsje eten", zegt Van Moorselaar en 
hij nam de enthousiaste kinderen mee naar de ijssalon om de hoek. 
Behalve Ferre want die moest eerst nog wat mediaoptredens doen.

Of hij weet wat de verschillende kleuren van de regenboogvlag 
betekenen? "Blauw staat voor homo, paars voor lesbi, groen voor bi, 
toch?" En waarom is het nou zo belangrijk dat dit regenboogpad er is 
gekomen? "Sommige mensen houden zich heel lang in, die kunnen 
dat niet kwijt", zegt Ferre. Hij bedoelt dat ze er niet voor uit durven 
komen wie ze werkelijk zijn. En dat vindt hij niet kunnen. Zoals die 
voetballer die hij op tv zag, die na vijftien jaar pas durfde te vertellen 
dat hij homo was. "Dat was zo’n beetje de eerste voetballer die dat 
zei. En zolang zat ie er al mee!" Of hij nog meer actie gaat voeren, 
weet hij nog niet. Maar zeker is dat hij duidelijk voor zijn mening 
uitkomt.

"Hij vindt het stom dat er een speciale dag moet zijn, zoals Paarse 
Vrijdag", zegt moeder Linda. "Hij heeft nu een vriendinnetje, maar 
toen ik laatst vroeg of hij later met haar ging trouwen, zei hij: Dat 
weet ik toch nog niet. Ik vroeg of dat dan een meisje zou zijn of een 

jongen. Toen zei hij: Net wie het liefste en het 
knapste is. De rest maakt niet uit."

Op het Jeugdjournaal volgt Ferre ook het nieuws 
over het voetbalstadion in München, dat bij het EK 
niet in regenboogkleuren aangelicht mag worden 
van de UEFA. Jammer vinden ze het, zegt vader 
Olaf. "We zijn echte voetballiefhebbers. Hartstikke 
mooi dat voetbalclubs zoals Ajax wel hun logo in 
regenboogstijl hebben aangepast. Voor volwasse-

nen zijn veranderingen in de maatschappij soms moeilijk te accep-
teren. Voor een kind, zoals Ferre, zijn die heel vanzelfsprekend. Mooi 
vind ik dat. En dit vergeet hij waarschijnlijk nooit meer."

(bron Meike van Flier Brabants Dagblad)

LHBTQIAP+
In mijn jonge jaren had je homo’s en lesbiennes, H en L. Alle toevoegingen, zoals B, T, Q, I, A, 
P, zijn van recenter datum. Er zitten letters bij waarvan voorheen ook mij de betekenis niet of 
nauwelijks bekend was. Dat begon al met de B van biseksuelen. Ik dacht indertijd - en echt, ik 
niet alleen - dat dit homo’s of lesbo’s waren die dat voor zichzelf nog niet durfden of wilden 
toegeven. Foutje. Deze en al die andere letters zijn korte signalen met een lange geschiede-
nis. Van grote persoonlijke betekenis. Met als doel: erkenning, herkenning en respect.

PRIDE CARNAVALSEMBLEEM 
OETELDONK
Onder het motto “Laat zien dat je trots bent, laat zien dat iedereen gelijk is” is er een regen-
boog carnavalsembleem gelanceerd. Het heeft een 111% origineel design en is te koop via 
oeteldonk online. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar het COC. 

Emblemen in Oeteldonk dienen ter versiering van je kiel of jasje. Traditiegetrouw wordt de 
Oeteldonkse carnavalskleding elk jaar voorzien van een of meerdere Oeteldonkse ( jaar)em-
blemen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de jaaremblemen van de Oeteldonksche 
Club, welke het thema van dat jaar uitbeelden, of de algemenere Oeteldonk emblemen. 

Zie       https://oeteldonkonline.shop/product/pride/ 

https://oeteldonkonline.shop/product/pride/
http://www.praktijkvoko.nl/
http://www.koenen-oel.nl/
http://www.dewittezwaan.com/
http://www.zlgdenbosch.nl/
https://ggd-afspraak.shdirect.nl/
www.dekeulsekar.nl
http://www.woudesign.nl


Gaysporten 
Dinsdagavonden 20:30 – 22:00 uur
ZLG Badminton
Sportzaal Engelerhout –
Engelerpark 3 – Den Bosch

Donderdagavonden 20:00 – 21:30 uur
ZLG Volleybal
Sportzaal Educatief Centrum Hintham – 
Vincent van Goghlaan 28 – Rosmalen
Info: zlgdenbosch.nl

ROZE LOPER BRABANTZORG 
NOORDERKROON OPENT HARTEN
BrabantZorg Noorderkroon kreeg op 6 januari 2016 het predicaat Roze Loper vanuit de opvatting dat je thuis en veilig voelen een basisbehoefte is van ieder 
mens. Helaas wordt niet voor iedereen als vanzelfsprekend aan deze basisbehoefte voldaan, met name niet voor lesbische, homoseksuele en biseksuele 
mensen, transgenders, interseksuelen en anderen in het genderspectrum. Tolerantie, respect, inclusie en openheid dat zijn de vaste waarden bij bij het waar 
maken van het predicaat.

Soms ging het over een luchtig onder-
werp maar ook vaak over serieuze zaken. 
Actuele toestanden in onderwijs, kerken 
en politiek, maar ook verhalen uit het ver-
leden, over homoseksualiteit in vorsten-
huizen of eigen ervaringen uit mijn jonge 
jaren. Ongetwijfeld zijn in die acht en een 
half jaar onderwerpen niet aan de orde 
gekomen die zich daar eigenlijk wel voor 
leenden, maar dat is onvermijdelijk. Ik heb 
het waarschijnlijk te weinig over vrouwen, 
biseksuelen of transgenders gehad. De 
reden was dat ik daar te weinig van weet 
om met jullie te delen. De onderwerpen 
die besproken zouden kunnen of zelfs 
moeten worden, zijn niet op, maar die laat 
ik aan anderen. Al dan niet in de vorm van 
een column. Al dan niet op papier. Met als 
alternatieven de diverse social mediakana-
len, electronische nieuwsbrieven, websites 
of podcasts.

Ik wil trouwens nog wel kwijt dat ik me 
zorgen maak over de de onderlinge ac-
ceptatie van de verschillende groepen 
binnen onze gemeenschap. Die is er naar 

mijn idee de laatste jaren niet op vooruit 
gegaan. Ik bespeur een soort concur-
rentiestrijd om aandacht die ons geza-
menlijke doel geen goed doet. Dat doel 
is: acceptatie van iedereen die niet in het 
‘normale’ beeld van de onze maatschappij 
past. Een zichtbaar voorbeeld daarvan is 
de zogenaamde nieuwe “regenboog”vlag. 
Kenmerk daarvan is dat aan de regen-
boogkleuren een selectie kleuren voor 
bepaalde lhbti+-identiteiten toegevoegd 
wordt. Let wel: een exclusieve keuze 
van een beperkt aantal identiteiten met 
voorbijgaan aan veel andere óók te on-
derscheiden identiteiten. Alsof de kleuren 
in de regenboogvlag meer voor bepaalde 

groepen staan dan voor andere! Ik betreur 
dat. De regenboogvlag was altijd van en 
voor ons allemaal, volledig en oprecht 
inclusief. En zo ziet de rest van de wereld 
het ook. Aparte vlaggen voor aparte groe-
pen binnen onze community prima, maar 
de regenboogvlag van en voor ons allen. 
Inclusiviteit boven alles!

Het wordt eens tijd dat anderen mijn rol 
overnemen. In wat voor vorm dan ook, nu 
BosschRoze in transitie gaat. Deze column 
is, als ik goed geteld heb, nummer 49. Net 
de vijftig niet gehaald. For ever young.
 
Het ga jullie en onze community goed! 
We moeten blijven strijden voor toleran-
tie en acceptatie en dat vooral met veel 
liefde. Dus: Veel liefs!

BrabantZorg Noorderkroon in ‘s-Hertogenbosch heeft inmiddels een 
succesvolle her-audit achter de rug, vertelt Hanneke Dona van Welzijn. 
De onafhankelijke Certificerende Instelling werd vanuit de Noorderkroon 
van informatie voorzien door de regiomanager, de manager zorg/welzijn 
en door zorgmedewerkers op de werkvloer. Een breed draagvlak dat een 
absolute voorwaarde is voor een goede dagelijkse aanpak én voor de 
continuïteit op termijn. 

 
Nu de corona-situatie weer hanteerbaar 
lijkt ontstaat er weer ruimte voor nieuwe 
initiatieven. Immers, corona heeft bij 
alle Zorgcentra’s grote impact gehad, 
ook hier bij BrabantZorg Noorderkroon. 
Meerderen van de totaal 130 bewoners 
zijn helaas door de virusaandoening 
overleden. De leefbaarheid tijdens de 
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen 
vroeg om improvisatie zodat enige 
vorm van contact met hun naasten 
voor de bewoners mogelijk bleef. Naast 
telefonisch en beeldschermcontact 
op afstand werd bijvoorbeeld een 
glazen ontmoetingshuis gebouwd met 
telefoon voor bezoek op armlengte 
afstand achter glas. Opvallend was 
wel dat de de pandemie niet alleen 
negatieve gevolgen bracht, zoals eenzaamheid, stilstand, achteruitgang. 
Er heerste ook een soort verademende rust, en alle medewerkers die hun 
normale taak niet konden uitvoeren (wegens het mijden van direct fysiek 
contact) hielpen mee op de afdelingen. In het verleden verzorgde Welzijn 
grote groepsactiviteiten (bingo, optredens e.d.), maar door Corona 
werden activiteiten in kleine groepjes op de afdeling zelf gehouden, 
waardoor meer individuele aandacht mogelijk werd. Dit laatste accent 
van kleinschaligheid wordt nu gedeeltelijk behouden omdat het positief 
werkt. 

Sinds Noorderkroon het certificaat Roze Loper heeft, worden er door het 
jaar heen diverse activiteiten binnen dit thema georganiseerd. Zo is hier 

11 juni uitgeroepen tot Roze Vrijdag en houdt een bevriende pastor een 
speciale Roze Kerkdienst, dit jaar bijgewoond door 40 bewoners. Deze 
voorganger is ook benoemd tot ambassadeur van de Roze Loper. Hanneke 
is enthousiast over de regenboogactiviteiten omdat zij de bewoners en 
hun aanhang stimuleren tot gesprek, begrip en respect. Net zoals in 
andere deelgemeenschappen ( scholen, bedrijven, buurten, dorpen) ligt in 
verzorgingsinstellingen altijd het gevaar van uitsluiting en zelfs pesten, 
op de loer. Onderling contact om persoonlijke dingen bespreekbaar te 
maken kan helpen om dit te voorkomen of te bestrijden. Zo is onlangs de 
toegankelijke film Chez Nous vertoond voor een aantal bewoners, met 

een gesprek na. Zowel de 
medewerkers als de bewoners 
zijn blij met de aandacht en 
openheid. De Roze Loper-
aanpak leeft inmiddels volop 
bij de Noorderkroon, en nog 
beter: ze brengt ook leven, 
kwaliteit van leven.

Als onderdeel van de 
RL-activiteiten heeft 
Noorderkroon het COC 
NoordoostBrabant benaderd 

met de vraag om vertoning van de expositie “Iedereen Mag Er Zijn”. Deze 
serie van aansprekende portretten met verhalen, gemaakt in 2017 bij de 
viering van Roze Zaterdag in ’s-Hertogenbosch/Oss, is sindsdien aan een 
zeswekelijkse rondgang bezig in de regio (met name in verzorgingshuizen 
en scholen). De expoportretten zijn gemaakt door fotografe Karin Jonkers 
en de interviews bij de foto’s door journalist / stadschronikeur Eric Alink. 
De expogroep van het COC NoB heeft de serie beschikbaar gemaakt als 
reizende tentoonstelling en 
verzorgt de inrichting ervan 
ter plekke. Met veel succes, 
want de expo is al een jaar 
volgeboekt. Na recent Boekel 
en Veghel nu te zien zijn bij 
BrabantZorg Noorderkroon, 
Manis Krijgsmanhof 71, 
van 30 september tot 8 
november 2021 en daarna in 
Nieuwehage, Gervenstraat 2, 
beiden in ‘s-Hertogenbosch. 
Omdat de ComingOutDag 
11 oktober binnen deze 
expositieperiode valt zal 
Noorderkroon extra aandacht 
besteden aan de expo door 
bezoekjes van kleine groepen 
bewoners begeleid door 
externe roze vrijwilligers.  

DE LAATSTE
In de BosschRoze van maart/april 2013 schreef ik mijn eerste column. Ik volgde Ivo van 
Harmelen op die geruime tijd de vaste BR-column voor zijn rekening had genomen. 
Dat mijn columns anders zouden zijn dan die van Ivo was logisch. Maar er was ook een 
bepaalde continuïteit. De column was en is bedoeld om de lezers van BoschRoze net 
even iets extra’s te geven. Een meer persoonlijk en ongebonden signaal naast de redac-
tionele artikelen, de mededelingen, agenda en actualiteiten van de vereniging COC NoB.
 

WAT IS DE ROZE LOPER?
De Roze Loper wil de sociale acceptatie en inclusie van LHBTI’s 
in zorg- en welzijnsinstellingen bevorderen. Zij is een officieel 
keurmerk, dat wordt uitgereikt nadat een traject is afgelegd dat 
leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg, 
afgesloten met een audit door een onafhankelijke Certificerende 
Instelling. Cliënten voelen zich bij een organisatie met een Roze 
Loper meer gezien, veilig en geaccepteerd in hun seksuele en 
genderidentiteit. Daarnaast wordt de Roze Loper organisatie 
zelf meer inclusief voor minderheidsgroepen in het algemeen. 
De Roze Loper wordt met name gebruikt in woonzorg- en 
thuiszorginstellingen, in organisaties voor mensen met een 
beperking en welzijnsorganisaties.

Voor meer informatie over de Roze Loper, ga naar 
      www.roze50plus.nl   

http://www.roze50plus.nl/

	Knop 37: 
	Knop 38: 
	Knop 39: 
	Knop 40: 
	Knop 41: 
	Knop 42: 
	Knop 43: 


