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nederlandse vereniging 
tot integratie van homoseksualiteit

COC Noordoost Brabant

Het COC behartigt mijn belangen 
(en die van anderen). Daarom meld 
ik mij aan als lid / projectdonateur.

Naam:                                         M / V
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Tel:

Jongeren t/m 25 jaar betalen 
25 euro en ontvangen ook het 
jongerenmagazine Expreszo.

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

ROZE LOPERS UITGEREIKT IN OSS!
Een glimmend roze limousine deed op 14 februari 

(Valentijdsdag) de tehuizen De Wellen, Loovelt en Sterrebos 

aan. Drie locaties van BrabantZorg in Oss slaagden voor de 

Roze Loper Tolerantiescan en mogen voortaan het keurmerk 

Roze Loper dragen. Vandaar de limo, roze gebakjes en 

roze lopers voor de deur. Wethouder René Peters, de 

locatiemanagers, vertegenwoordiging van COC Noordoost 

Brabant en een bewoonster van De Wellen reden mee in de 

limousine. René Peters: “Iedereen in deze instelling mag zijn 

wie hij / zij is. Daar mogen jullie trots op zijn.”

Aan deze uitreiking ging veel 
werk vooraf. In maart 2012 vond 
de eerste afspraak plaats met de 
werkgroep Tolerantie in de zorg 
Brabantzorg in Oss. Vijf locaties van 
Brabantzorg wilden meedoen. Hun 
managers ondersteunden de plannen 
enthousiast. Drie locaties hebben nu 
dus de Roze Loper bereikt.

Brabantzorg kent grote 
zelfstandigheid per locatie, met ieder 
zijn “eigen-aardigheden”, een eigen 
kleur o.a. door de ligging en door de 
gegeven soort ondersteuning. In De 
Wellen is naast een verzorgingshuis 
met kleinschalige opvang, ook 
dagopvang en revalidatie. In 
Sterrebos dienstverlening aan 
mensen die zelfstandig huren bij 
Brabantwonen met gebruik van 
thuiszorg. Loovelt ondersteunt 
mensen met psychiatrische 
aandoeningen én ouderen.

Op Dolle dinsdag (augustus) in 2012 
is er een grote start gemaakt met 
de aankondiging in- en extern van 
de aanzet om te komen tot een Roze 
Loper. Hierna zijn we concreet aan 
de slag gegaan per locatie, want 
een Roze Loper wordt niet aan een 
concern maar per locatie toegekend. 
Er is dan ook gesproken met en 

ingestemd door de 
cliëntenraden. 
Er volgden 
bijeenkomsten om 
alle medewerkers 
en vrijwilligers te 
betrekken bij de Roze 
Loper. Zij kunnen 
immers vanuit hun 
vak en houding 
bijdragen aan een 
tolerante leefsfeer 
voor iedereen en 
voor roze bewoners 
in het bijzonder. Bij 

De Wellen heeft de COC-werkgroep 
Voorlichting een aantal van deze 
bijeenkomsten begeleid.

Op deze Dolle Dinsdag zijn de 
bewoners al op verschillende 
manieren betrokken bij de 
Roze Loper: een 
fototentoonstelling 
over roze ouderen, 
het spelletje Wie van 
de Drie (is homo), 
een indringende film 
over de liefde tussen 
2 vrouwen, en de 
Verhalenverteller 
met een greep uit 
verschillende levens. 
Dit alles met een 
nabespreking met 
de bewoners: Hoe 
kijkt u hier tegenaan? 
Wat betekent het voor u als er 
ook ‘anderen’ in huis wonen? Enz. 
COC NoordoostBrabant deed de 
begeleiding, in de persoon van Steef 
Mertens, van al deze processen en 

trajecten.
Nadat de betreffende 
huizen een 
tolerantiescan hadden 
ingevuld heeft de 
auditorganisatie 
KIWA (onafhankelijk 
kwaliteitszorgbedrijf) 
getoetst wat het 
resultaat was van al 
deze inspanningen. 
Zij hebben gesproken 
met de leiding, 
middenkader, 

medewerkers en bewoners. 
Daarnaast is het centrale en lokale 
beleid doorgelicht. De 3 getoetste 

locaties hebben op 
alle 8 meetpunten 
tussen de 8 en 10 
weten te scoren. De 
komende 2 jaar zal het 
KIWA opnieuw komen 
toetsten of men zich 
nog steeds actief inzet 
om roze ouderen een 
goed thuis te geven. 
Wellicht sluiten de 
2 andere huizen van 
Brabantzorg in Oss in 
de komende tijd aan. 
In ’s-Hertogenbosch 

wordt op dit moment gesproken 
met drie koepelorganisaties om een 
traject van de Roze Loper vorm te 
gaan geven. De grote wijzigingen 
in de AWBZ en Wmo legt grote druk 

op de betreffende 
organisaties. 
Desondanks wil men 
aandacht besteden 
aan de Roze Loper.Van de redactie...

‘Eigenlijk vind ik homoseksualiteit niet kunnen’

‘Maar juf, als u dan verliefd bent op een meisje, bent u dan verliefdverliefd? 
Of vindt u haar dan aardig?’ Voor sommige kinderen zijn andere religies, een 
andere seksuele voorkeur of een andere afkomst bij voorbaat gek, vies, slecht 
of stom. ‘Dat kun je kinderen niet altijd kwalijk nemen, maar je kunt hen wel 
leren dat de mening van anderen niet per se jouw mening hoeft te zijn.’

Esther van Pomeren van Diversion, 
vertelt hoe basisschoolkinderen met 
het project Gelijk = Gelijk? leren om te 
gaan met diversiteit, standpunten en 
andermans meningen. ‘Veel kinderen 
krijgen van huis uit ideeën mee over 
andere religies of homoseksualiteit. 
Wij leren hen om niet impulsief op 
deze thema’s te reageren, maar open 
het gesprek hierover aan te gaan.’

Gelijk = Gelijk? won eind 2013 de 
Movisie Participatieprijs omdat er 
niet iemand komt om te zeggen 
hoe zij moeten denken. Kinderen 
komen spelenderwijs in aanraking 
met thema’s die zij nauwelijks 
kennen. Het project start met een 
les over het verschil tussen een feit 
en een mening. Drie begeleiders 
leren de kinderen hoe je een andere 
mening tot je kunt nemen en hoe je 

hierop kunt reageren. Met thema’s 
als religie, homoseksualiteit. In de 
tweede les vertellen begeleiders 
dat zij zelf Joods, Islamitisch of 
homoseksueel zijn. Zij vertellen 
dat bewust nadat de kinderen hen 
al beter hebben leren kennen en 
daardoor anders reageren: “He, hij 
is homo, maar hij is heel aardig en 
houdt ook van voetbal?” Allerlei 
spontane vragen volgen dan.    

Een heel mooi proces om te zien. 
Een voorbeeld: ‘Eigenlijk vind ik 
homoseksualiteit niet kunnen.’, zei 
een jongen eerst. En na het project: 
‘Ik vind het aan de ene kant niet 
kunnen maar aan de andere kant 
wel.’ Volgens Van Pomeren is het niet 
de bedoeling om een totale omslag 
/ acceptatie te realiseren, maar ‘We 
doen dit natuurlijk wel vanuit een 
ideaal.’  

Bron - meer info:
      http://www.zorgwelzijn.nl

Peter Sleutjes

..…de roze loper…..
..…een sleutel die de kast openmaakt…..

..…voor ouderen in tehuizen…..
..…welkom, kom erbij…..



CAFÉ DE KABBERDOES

St. Josephstraat 8
5211 NJ Den Bosch
www.kabberdoes.nl
kabberdoes@lycos.nl

Openingstijden
ma. en di. gesloten
wo. 20.00 - 02.00
do.  20.00 - 02.00
vr.  20.00 - 04.00
za.  20.00 - 04.00
zo.  20.00 - 02.00

ETEN - DRINKEN - DANSEN - SJANSEN

Telefoonnummers / Internet

COC Noordoost Brabant
Postbus 1420
5200 BL ‘s-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl
www.cocnoordoostbrabant.nl
Tel. locatie Oss (0412) 62 66 66
Bezoekadres (na telefonische 
afspraak): 
Sint Barbaraplein 6, 5341 LK Oss

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
De Kringen Den Bosch (vrouwen)
Praatgroep voor homoseksuelen
denboschroze@yahoo.com

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

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

Bureau soa-bestrijding
GGD Hart voor Brabant
Voor vragen over soa/hiv en het ma-
ken van afspraken ‘s-Hertogenbosch, 
Tilburg en Oss: 0900 369 69 69 
(10ct./min.)
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 buddyproject 
Noordoost Brabant
Postbus 2275, 5260 CG Vught
tel. (06) 270 68 744
www.buddyprojectnoordoost-
brabant.nl
info@buddyprojectnoordoost-
brabant.nl
www.aidscare.nl
info@aidscare.nl

HIV Vereniging Afdeling Brabant
www.hivbrabant.nl
tel. (013) 570 56 00

Jong & Out
voor holebi-jongeren
www.jongenout.nl

Club Vonk
www.clubvonk.nl

advertentie advertentie

Schaduw

Ik weet het
maar ben de enige
Ik wil het vertellen
maar kan het niet
Ik sta midden in het leven
maar toch aan de zijkant
Ik verlang naar vrijheid
maar sluit mezelf op
Ik heb de sleutel
maar laat de deur op slot
Ik stel het nog even uit
maar verspil steeds meer tijd
Ik lijk sterk
maar ben kwetsbaar
Ik denk dat het goed is te wachten
maar voel iets anders
Je ziet niet mij
maar slechts een schaduw

Didier

ANTI-HOMOGEWELD IN NEDERLAND

Niet gemeld is niet gebeurd!

Homoseksualiteit is onderdeel van de samenleving. Ongeacht de reden of 
motivatie zal discriminatie tegen mensen op grond van welk aspect dan ook 
niet worden getolereerd. Een ieder moet in Nederland zichzelf kunnen zijn en 
dit zonder angst voor discriminatie of afwijzing kunnen uiten. Discriminatoir 
geweld tast de vrijheid van de mens aan. Zo begint het recente Politierapport 
met analyse van fysiek geweld tegen homo’s in Nederland (’09 tot eind ’13), 
uit het politie-registratiesysteem: 769 registraties. Gemiddeld 3 per week. 
Let op: veel slachtoffers willen geen aangifte doen, of verzwijgen bij aangifte 
uit schaamte het homofobe karakter. 

de helft van de 
gevallen is één of 
meer verdachten 
bekend. Meestal 
één (67 %); bij 33 
% twee of meer. 
Nationaliteit: 
alleen Nederlands 
62 %; Marokkaans 
16%; Turks 5%, en 
Roemeens 2.5%. 
En 93 % is man 
(14 tot 79 jaar, 
meesten rond de 
23). De grootste 
groep verdachten 
doorliep het 
voortgezet 
onderwijs (63 %); 
merendeels (43 %) 
havo, vwo of mbo; hoger onderwijs 
(14 %, hbo of wo).

Twee belangrijke conclusies:“Eerder 
onderzoek liet soms een hoog 
percentage van uitsluitend laag 
opgeleide verdachten en een groot 
percentage Marokkaanse verdachten 
zien, wat de resultaten in dit rapport 
niet ondersteunen.” De eerste 
conclusie is helder, immers de grootste 
dadergroep (56,1%) is niet laag 
opgeleid maar heeft havo/vwo/mbo-
niveau of hoger. De tweede conclusie 
is minder éénduidig. In de volksmond 
worden tweede (en derde) generatie 
(in Nederland geboren) Marokkanen 

vaak Marokkaans genoemd. In de 
registratie echter heten ze terecht 
Nederlander. Verder teruggaande 
registratie naar etniciteit (tweede/
derde generatie) is niet toegestaan.
 
Dat de potenrammer een 
“autochtone blanke man” is, zoals 
na dit onderzoek zelfs De Telegraaf 
meldde, is daardoor nog geen 
onomstreden gegeven. Aard en 
piekmoment van het geweld lijken 
socioloog Laurens Buijs (2011) gelijk 
te geven: “Homohaat is eerder een 
autochtoon machoprobleem dan een 
islamitisch tweedegeneratiegevaar”. 
Margriet Oostveen stelt in de NRC: 
Maar in 2011 was men al te zeer onder 
de indruk van het door Marokkaanse 
ettertjes weggepeste homostel uit 
Leidsche Rijn om goed te luisteren. Nu 
dan de koele cijfers: anti-homogeweld 
komt voornamelijk voor waar 
mensen beschonken uit sluitende 
cafés rollen. De politie vermoedt “dat 
anti-homogeweld dan ook vaker een 
gelegenheidsdelict is, in plaats van 
een gerichte en voorbereide actie 
tegen homoseksuelen”. Waarvan 
akte.

Zie:       www.politie.nl/nieuws/2014/
januari/22/00-anti-homogeweld-in-
nederland.html

winter. Door de jaarlijkse Gaypride 
in Amsterdam? Omdat het 
uitgaansleven zomers meer buiten 
is? In het weekend 40,8 % van alle 
geweld, met name zaterdagnacht. 
Amsterdam kent veruit de meeste 
meldingen: 59,8 %. De politie zoekt 
en codeert daar actief, Amsterdam 
is bovendien populair bij homo’s 
(wonen, horeca, toerisme). Andere 
‘hotspots’ van anti-homogeweld zijn 
Utrecht, Nijmegen, Amstelveen en 
Haarlem.

 Het overgrote merendeel van de 
slachtoffers van anti-homogeweld 
heeft de Nederlandse nationaliteit 
(75,3 %); 84,2 % is man (15 tot 72 
jaar, meeste tussen de 21 en 27). In 

Onlangs meldde de politie (zie artikel 
hierboven) dat er in de afgelopen 
periode landelijk 3 meldingen per 
week binnen kwamen van LHBT-
gerelateerd geweld. Dit is voor 
het eerst dat de politie met een 
landelijk cijfer naar buiten komt. 
Men reageerde geschokt! De indruk 
bestaat echter dat dit nog steeds 
slechts het topje van de ijsberg is. 
In de internetenquête van COC 
NoordoostBrabant in 2012 bleek ruim 
40% van de LHTB’ers in onze regio 
geweld (variërend van hinderlijk 
naroepen tot mishandeling) te 
ervaren. In het recente landelijke 
politieonderzoek is dit echter 
niet te zien: weinig meldingen 
van incidenten in onze regio (zie 
onderstaande ‘heatmap’ van 
Nederland). 
Is ’s-Hertogenbosch e.o. werkelijk 
zoveel veiliger voor LHBT’ers dan 
elders in het land? Als je naar het 

aantal meldingen kijkt: ja. Maar als 
je naar de enquete kijkt: nee. Samen 
kunnen we de gegevens beter op orde 
krijgen.
Wij (Joshua Zwier Nationale Politie, 
Eefje Vonken en Yvonne de Lege Radar, 
Sergio Espigares Tallon Gemeente 
‘s-Hertogenbosch, Ivo van Harmelen en 
Rob Burghouts COC) roepen de lezers 
van BosschRoze op om incidenten (van 
hinderlijk naroepen tot geweld) waarbij 
je direct of indirect betrokken bent 
(geweest), te melden op de website 
van Radar onder het kopje “klacht” of 
aan       info@radar.nl of op de website 
van de politie       www.hatecrimes.nl 
Dat kan desgewenst anoniem. Geef 
ons én de beleidsmakers inzicht in de 
omvang van het probleem. Wij doen 
een dringend beroep op ieder die een 
incident heeft meegemaakt, dit nu te 
melden. Werk mee aan een veiligere 
omgeving en meld! 
Want: niet gemeld is niet gebeurd!

Heatmap anti-homogeweldszaken 
Nederland 2009 - medio 2013 (rood 
geeft aan waar de meeste incidenten 
plaats vinden en blauw de minste 
concentratie van incidenten)

Bron: Politie Landelijke Eenheid 
(2013), Anti-homogeweld in 
Nederland. Driebergen. 

Het meeste anti-homogeweld betreft 
eenvoudige mishandeling: 31,5 %. 
Zware mishandeling, doodslag of 
moord 6,7%. Bedreiging 16,9 %. In 
2010 een stijging, 2011 een daling 
(30%), 2012 een stijging (70%). In de 
zomermaanden vinden aanzienlijk 
meer incidenten plaats dan in de 



Café Voltaire
Stoofstraat 6
5211 ER ‘s-Hertogenbosch
tel (073) 613 96 72
 
Openingstijden
Maandag 12.00u - 18.00u
Dinsdag t/m Zaterdag 10.00u - 18.00u
Donderdag tot 21.00u

COColumn advertenties

 T : 073 612 99 02
  I : www.woudesign.nl

www.zlgdenbosch.nl

St. Jacobstraat 2 ’s-Hertogenbosch
www.hetwarmonthaal.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur

Is God liefde?
Onlangs zag ik een documentaire van de NCRV over een dame van middelbare 
leeftijd uit Staphorst, lidmaat van de oud-gereformeerde kerk. In die kerk 
probeerde zij de positie van vrouwen aan de orde te stellen, omdat zij vindt 
dat in de Bijbel nergens blijkt dat de vrouw een andere positie zou moeten 
innemen dan de man. Haar vrouwenstandpunt werd haar niet in dank 
afgenomen. Toen men er achter kwam dat ze meewerkte aan de NCRV-
documentaire kreeg ze van de kerkenraad zelfs een officiële berisping. Als ze 
problemen had met bepaalde standpunten van de kerk moest ze maar bidden: 
dat lost op. 

De documentaire ging ook over 
haar zoon, die homo is. Ze had het 
daar vreselijk moeilijk mee gehad 
en sprak met mensen uit de kerk en 
met vriendinnen hoe om te gaan 
met deze ‘zonde van Sodom’. Met 
als gevolg dat haar zoon het zonder 
zijn moeder moest stellen toen 
hij met zijn vriend ging trouwen. 
Hoewel zij het vreselijk vond 
besloot ze onder druk van haar 
omgeving om niet bij het huwelijk 
te zijn, hoe erg ze dat tegenover 
haar zoon ook vond. Later is ze 
daarover verder gaan nadenken 
om te concluderen dat God nooit 
bezwaar zou kunnen hebben tegen 
het huwelijk van twee mensen die 
van elkaar houden. Immers: God 
is liefde! Die gedachte draagt ze 
sindsdien uit, wat tot vreselijke 
reacties leidt, zoals: “U bent op weg 
naar de hel!” Een vriendin verweet 
haar dat haar standpunt ertoe leidt 
dat (weiger)ambtenaren hun baan 
verliezen en dus werkloos worden: 
“Waarom moeten die homo’s zo 
nodig trouwen? Waarom gaan 
ze niet gewoon naar de notaris?” 

De documentaire gaf een onthutsend 
beeld van de onverdraagzaamheid in 
sommige kringen, in de liefdeloze en 
keiharde benadering van iemand die 
aandacht vraagt voor bepaalde zaken 
die misschien afwijken van de officiële 
leer. Opvallend was wel dat een van 
haar ‘tegenstanders’ stelde dat de tijd 
er nu nog niet rijp voor is, misschien 
over tien jaar. Wat bij haar de reactie 
opriep: “Als God het nu niet goed vindt, 
waarom dan wel over tien jaar?”

Een portret van een geweldige vrouw. 
Mooi is dat ze voor haar activiteiten 
als vrijwilliger op allerlei gebied in 
Staphorst vorig jaar een lintje heeft 
gekregen. Ik vermoed dat dat niet 
op voordracht van de kerkenraad is 
gebeurd…

De documentaire heet “Houdt God 
van Vrouwen?” en is uitgezonden op 
24 december 2013 bij de NCRV. Hij is te 
vinden op:       houdtgodvanvrouwen.nl 
en is via die site ook verkrijgbaar als DVD.

Mannenpakken/Vrouwenhakken eerste 
Nederlandse en Belgische lesbische chicklit
In maart 2014 verschijnt 
Mannenpakken/Vrouwenhakken, 
de allereerste Nederlandse en 
Belgische lesbische chickit. 
Het boek is geschreven door 
de Vlaamse Jessica Maes 
(lesbienne) en de Nederlandse 
Suzanne Slotboom (hetero) 
en wordt uitgebracht door 
uitgeverij Palmslag. Het boek 
gaat over de 25-jarige Milou, die 
zich na een relatiebreuk weer 
in het liefdesleven stort. Wat ze 
niet verwacht is dat ze tijdens 
een afspraakje met een man 
geïntrigeerd raakt door de lange benen van 
een vrouw. Ze is toch niet…? Of wel?

Hoofdpersoon Milou trekt haar hoge hakken 
aan en gaat op pad. Bij iedere stap ontmoet 
ze meer vrouwen, leert ze haar vriendinnen 
beter kennen en ontdekt ze meer over de 
vrouw die ze zelf is. Tijdens haar zoektocht 
stuit ze op clichés en botst ze tegen de liefde 
op. Maar dan ontdekt ze dat liefde op hoge 
hakken in het begin soms nog wat wankel 
blijkt te staan…

Mannenpakken/Vrouwenhakken is een 
bruisende en vernieuwende chicklit met 
een wel heel erg vrouwelijk tintje: het is 
de eerste Nederlandse en Vlaamse chicklit 
waarin het hoofdpersonage op vrouwen 
blijkt te vallen. Niet voor niets betitelde 

de media Mannenpakken/
Vrouwenhakken daarom 
als de allereerste chick-on-
chicklit.

Zowel voor lesbiennes als voor 
hetero’s
Er hangt altijd een zweem 
van bitterzoete verhalen om 
het genre chicklit. Onterecht 
vinden Jessica en Suzanne: 
“Chicklit is een eigentijdse, 
romantisch fictielectuur die in 
de eerste plaats is bedoeld voor 
jonge vrouwen. Dat ligt voor de 

hand. Alleen in ons geval is Mannenpakken/
Vrouwenhakken een bruisende en 
vernieuwende chicklit met een wel heel erg 
vrouwelijk tintje, omdat de hoofdpersoon 
op vrouwen valt. Maar laat je niet misleiden: 
het boek is zowel voor lesbiennes als voor 
hetero’s ontzettend leuk om te lezen!” 

Hedendaagse populaire vrouwenliteratuur
De vrouwen in het conventionele chicklit-
genre zijn vaak alleenstaande, vlotte 
jonge vrouwen uit de grote stad met 
een interessante baan en een levendige 
belangstelling voor seksualiteit. 
Onderwerpen als liefde, romantiek, ruzie, 
seks, shoppen en hilarische blunders 
passeren de revue. Hoewel Mannenpakken/
Vrouwenhakken in dat opzicht niet anders 
is, is het vooral brutaal en inventief, omdat 

het onderwerpen verkent die traditioneel 
niet als vanzelfsprekend in de typische, 
hedendaagse populaire vrouwenliteratuur 
worden behandeld. 

Over de auteurs
Jessica Maes (Maastricht, 1988) groeide op 
in Maasmechelen in België, studeert Social 
Work en is voorlichter seksuele diversiteit 
COC Limburg. In 2010 was ze stomverbaasd 
dat er in Nederland en in Vlaanderen nog 
geen chicklit met een lesbische hoofdpersoon 
is en dus besloot ze er zelf maar eentje te 
schrijven.

Jessica Slotboom 
(Wageningen, 
1984), voormalig 
leerkracht en nu 
werkzaam als 
glaskunstenares. 
Schrijven is 
altijd aanwezig geweest in haar leven. Ze 
groeide op met de bijnaam ‘Het gruwelijke 
verhalenmeisje’, later verzon ze verhalen 
voor haar leerlingen en schreef ze columns 
en recensies. 

Mannenpakken/Vrouwenhakken komt uit 
bij uitgeverij Palmslag en is voor 16,50 euro 
verkrijgbaar in de boekhandel in Nederland 
en België en in de webshop op       
      www.palmslag.nl 
ISBN 978-94-917731-2-9.

Dart Kampioen 2013 
van COC middagje Oss!!!

Na een jaar gooien met dart 
pijltjes, waarvan sommige niet 
eens in het dartbord terecht 
kwamen , hebben we na een 
zeer spannende laatste wedstrijd 
Stephan Savelberg als winnaar 
van 2013 mogen feliciteren. Hij 
heeft buiten de eeuwige roem 
ook nog leuke prijs ontvangen. 
In 2014 zijn wij weer begonnen 
met een nieuw toernooi en 
iedereen die wil kan nog gewoon 

mee doen. Verdere activiteiten die nog op de agenda staan 
zijn : op 1 juni een Duitse middag met Duitse muziek, hapjes 
en grote pullen bier. Iedereen die Duitse kleding draagt 
krijgt zijn 1e pul bier gratis.
Op zondag 6 juli regelen wij weer een gezellig BBQ , voor 
een klein bedrag ben je daar ook hartelijk voor uitgenodigd. 
Maar ook op de andere eerste zondagen van de maand, is 
iedereen van harte welkom voor een gezellig spelletje dart, 
een goed gesprek of gewoon voor een gezellige middag. 
Uiteraard staat de gratis koffie klaar. 

Groeten Gerrit en Ted

LEVE DE LIEFDE! Nationaal COC Songfestival - Zaterdag 6 december 2014

Het Theater aan de 
Parade zal op zaterdag 6 
december het middelpunt 
vormen van het Nationaal 
COC Songfestival. Omdat 
Yvonne Lawalata in 
Maastricht met haar 
alterego “Gina” en “Oh 
de liefde” het vorige 
festival won is het 
organisatorisch de beurt 
aan COC Noordoost 
Brabant.

Een kern- en projectteam 
“Songfestival 
’s-Hertogenbosch” is al enige 
tijd bezig om de eerste stappen 
naar een spraakmakende 20ste 
editie van dit evenement te 
zetten. Er is al een ontwerper 
aan de gang, er komt een 
voorronde en er wordt gezocht 
naar sponsoren en vrijwilligers.

Het Theater aan de Parade is 
gereserveerd. Op zaterdag 6 
december om klokslag 20 uur 

zal de 20ste editie van het Nationaal COC 
Songfestival geopend worden met als thema 
“Leve de Liefde”.

Meer weten? Volg dan onze eigen website,
      www.cocnoordoostbrabant.nl, Facebook 
en twitter. Meedoen als vrijwilliger of als 
kandidaat voor onze vereniging? Stuur dan 
een mailtje aan
      info@cocnoordoostbrabant.nl

Namens kern- en projectteam,
Ivo van Harmelen

Vrijdag 14 maart

Vrijdag 11 april

De Muzerije



MAART 2014
Zondag 2 maart v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten – Etc. M / V

Middagje Oss
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss

Zaterdag 8 maart 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
Café De Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 9 maart 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

Jong & Out Den Bosch
Locatie en aanmelding – 
www.jongenout.nl 

Vrijdag 14 maart 21.00 – 02.00 uur
Maandelijkse activiteit op de 
vrijdagavond M / V

GaySwing
De Muzerije – Hinthamerstraat 74 – 
Den Bosch

Zondag 16 maart 15.00 – 20.00 uur
Maandelijkse activiteit op de 
zondagmiddag 

P!nk 
Café Het Warm Onthaal – 
St Jacobstraat 2 – Den Bosch

Zondag 23 maart 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

Zaterdag 29 maart – aanvang 22.00 uur

Club Vonk Gayparty M / V
Café de Keulse Kar – 
Hinthamerstraat 101 – Den Bosch 

APRIL 2014
Zondag 6 april v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten – Etc. M / V

Middagje Oss
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss

Vrijdag 11 april 21.00 – 02.00 uur
Maandelijkse activiteit op de 
vrijdagavond M / V

GaySwing
De Muzerije – Hinthamerstraat 74 – 
Den Bosch

Zaterdag 12 april 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
Café De Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 13 april 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

Jong & Out Den Bosch
Locatie en aanmelding – 
www.jongenout.nl 

Zondag 20 april 15.00 – 20.00 uur
Maandelijkse activiteit op de 
zondagmiddag 

P!nk 
Café Het Warm Onthaal – 
St Jacobstraat 2 – Den Bosch

Zondag 27 april 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

VIER

Vier maar liefst
op een avond
een nieuw record –

ik wou alleen maar
even uitwaaien
de narigheid
de beslommeringen
kwijtraken 
en dat lukte –

een spontane blonde
sprak me als eerste aan
op mijn uiterlijk
en waardeerde mijn humor –

een langharige exoot
keek pas later op
hij was niet eenkennig
wel aanhalig –

een oosterling
met fluweelzachte huid
ging mee naar
de volgende kroeg
een kettingroker
bleek daar –

en er was nog iemand
een tengere jongen
die alsmaar danste
met mannen en meiden
maar niet verder keek –

vier vormen van schoonheid
heel verrassend
heel verschillend
wat je noemt
seksuele diversiteit –

een verfrissende wind
om lekker uit te waaien –

of was het vooral
de nieuwe maan?

Hans Kolper

Engelermeer: WOB-aanvraag door Stichting Keelbos
Platform Keelbos mag gezien worden als hét kennis- en expertisecentrum van 
de HOP (Homo Ontmoetings Plaats). Zie:       http://platform-keelbos.org
Platform Keelbos is indertijd opgericht om de dreigende sluiting in 2003 
van de homo ontmoetingsplaats Keelbos (parkeerplaats langs de A79) 
tegen te gaan op basis van het gelijkheidsbeginsel. De Stichting heeft 
inmiddels haar doelstellingen verruimd en streeft o.a. naar het opheffen 
van extremisme, intolerantie en discriminatie, naar het open houden van 
openbare verzorgingsplaatsen, parkeerplaatsen e.d., waaronder homo 
ontmoetingsplaatsen en het behartigen van de belangen van al de bezoekers 
van die plaatsen, naar het doorbreken van heteronormen en het bevorderen 
van homoseksuele leefstijlen etc.
Zij spreekt zich nadrukkelijk positief uit over de HOP’s: 
In het kader van de sociale cohesie, de participatie, integratie én emancipatie, is 

het belangrijk dat wordt ingezien 
dat homo-ontmoetingsplaatsen óók 
een onderdeel zijn van de vitaliteit 
en kwaliteit van de kern en de 
eigen woon- en leefomgeving van 
de homoseksueel in de gemeente. 
Homo-ontmoetingsplaatsen zijn 
in onze ogen en in dit kader een 
wezenlijk onmisbaar onderdeel van 
de vitale kern in de gemeente voor 
homoseksuelen. Met het ontstaan 
ervan hebben de bezoekers 

gekeken of een terrein geschikt is voor 
homorecreatie en kennelijk hebben zij 
toen een juiste keuze gemaakt.

In januari heeft Stichting Keelbos 
zich gericht tot de gemeente 
‘s-Hertogenbosch inzake de 
beslissing van de gemeente om 
de HOP aan het Engelermeer uit 
te bannen (zie artikelen in onze 
vorige BosschRozes). Zij beticht 
de gemeente van onzorgvuldig 
argumenteren in het perspectief 
van grondrechten en internationale 
mensenrechtenverdragen 
en van het schenden van 
het vertrouwensbeginsel. 
Dientengevolge mag haars 
inziens het gemeentebeleid de 
ontmoetingsmogelijkheden van 

HOP bezoekers op geen enkele wijze 
dwars zitten. Zij vraagt inzage in de 
maatregelen van de gemeente, in het 
overlastcriterium dat de gemeente 
aanvoert, in de beleidsprocedure 
inzake samenwerking met 
ketenpartners en in de overwegingen 
in de gezagsdriehoek. Dit doet zij 
door middel van een WOB-aanvraag 
(Wet Openbaarheid Bestuur). Zij 
verzoekt tenslotte om de genomen 
beleidsbeslissing te heroverwegen.
Zoals al eerder gezegd: 
Wordt vervolgd...

In zijn column ‘Zwaluw’ schrijft columnist Laurens van Voorst over het 
teloor gaan van een aardig vrijplekje voor homo’s bij het Engelermeer; 
zie       http://www.laurensvanvoorst.blogspot.nl/


