
B
os

sc
h

R
oz

e
Ja

a
rg

a
n

g
 3

4
 ,

 n
r.

 3
 m

e
i/

ju
n

i 
2

0
1

4
. 

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

Eindredactie: Peter Sleutjes
Lay-out en webmaster: 
Fokko van der Woude
Redacteuren:
Ivo van Harmelen, Jan van Velthoven

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

Deadline nr 4 2014: 1 juni 2014

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 GEMEENTEPOLITIEK KAN
De verkiezingen voor de gemeenteraden zijn in het grootste deel van Nederland achter de rug. Maar niet in Noordoost 

Brabant. Pas op 19 november kunnen de kiezers in Oss en ‘s-Hertogenbosch van hun kiesrecht gebruik maken, om te laten 

zien welke kleuren hun raad aanneemt. Groen, blauw, rood, geel, paars etc. Want de politieke partijen mogen zich graag 

via hun kleur onderscheiden. Zo zie je raadbreed dan ook alle kleuren van de regenboog. Reden om de regenboogvlag 

in top te hijsen? Nee, daar is meer voor nodig. Dan gaat het er met name om dat die partijen ook, met behoud van hun 

eigen kleur, roze getint zijn. Niet 

per se door roze kandidaten (al kan 

dat voorbeeldig werken). 

Maar vooral door roze standpunten 

en een heuse roze agenda.

Omdat elders het verkiezingsstof is 
opgetrokken kunnen onze politieke 
partijen nog eens goed kijken 
hoe het er elders is toegegaan. 
Neem bijvoorbeeld Utrecht. 
De afgelopen jaren op diverse 
wijze in het roze nieuws: van 
weggetreiterde homostellen tot 
een vrolijk regenboogzebrapad (in 
het kader van ‘2013, Utrecht roze 
stad van Nederland’). Op22 maart 
werd een roze verkiezingsdebat 
georganiseerd. In Theater Kikker 
gingen 9 partijen met elkaar in 
debat. Veiligheid, voorlichting en 
sport scoorden duidelijk het hoogst. 
De verschillen tussen de partijen op 
deze onderwerpen zijn klein. Het 
publiek en het panel blijken vooral te 

verschillen over het takenpakket van 
de gemeente. Wat doet de gemeente 
nou echt? Uiteindelijk komen partijen 
uit op de wenselijkheid van een roze 
stembusakkoord.

Wat behelst zo’n roze 
stembusakkoord in Utrecht? Dat de 
politieke partijen overeen komen de 

positie van LHBT’s te verbeteren. En 
wel concreet: 1. Voorlichting op alle 
scholen in de stad, meerdere keren 
per jaar 2. Veiligheid voor LHBT’s 
door een Gay Alert en het activeren 
van het doen van anonieme aangifte 
3. Training professionals (onderwijs 
en opvang) inzake seksuele en 
genderdiversiteit 4. Aandacht voor 
Roze Ouderen (middels de Roze 
Loper) 5. Proactief beleid bij opvang 
roze vluchtelingen 6. LHBT-beleid 
als speerpunt bij stedenbanden en 
andere internationale contacten 
(leren van ervaringen elders 
en promoten eigen beleid) 7. 
Ondersteuning LHBT-initiatieven voor 
roze zichtbaarheid (uitgaan, sport, 
cultuur, festivals, evenementen).

Tot zoverre Utrecht. En elders. 
Neem Limburg. COC Limburg 
tekende in de gemeenten Heerlen, 
Maastricht, Roermond, Sittard-
Geleen, Venlo, Venray en Weert 
in de week voorafgaand aan de 
gemeenteraadsverkiezingen met 
een groot deel van de politieke 
partijen in deze gemeenten een 

convenant ter bevordering van 
een integraal diversiteitsbeleid. 
Gezamenlijk vindt men dit een 
belangrijke stap die kan bijdragen 
aan de verdere verbetering van de 
positie van LHBT’s in de Provincie 
Limburg. Onderwijs, sport, veiligheid 
en ouderen zijn belangrijke thema’s 
in het convenant. Opmerkelijk: 
Rond het laatste thema werkt COC 
Limburg samen met Anbo, KBO en 
PCOB. Deze ouderenorganisaties 
zullen het convenant daarom mede 
ondertekenen.

In dit Limburgse convenant staat 
ook dat de politieke partijen, als zij 
onderdeel worden van een nieuw 
gemeentebestuur, daar waar die 

mogelijkheid bestaat, 
diversiteits-, i.c. LHBT-
beleid af zal dwingen. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat er 
aanvullende voorwaarden 
worden gesteld aan elke 
subsidieverlening en dat aan 
alle diensten voor de burgers 
eisen worden gesteld op het 
gebied van diversiteitsbeleid. 
En mochten partijen in de 
oppositie komen dat zij het 
gemeentebestuur hierop 
kritisch zullen volgen.

Nog een voorbeeld. Het COC 
Twente Achterhoek heeft de steun 
van politiek Enschede toegezegd 
gekregen. Tijdens een druk 
bezocht Roze Verkiezingsdebat 
waren de aanwezige politieke 
partijen eensgezind in het 
blijven ondersteunen van 
de homo-emancipatie na de 
gemeenteraadsverkiezingen. In het 
bijzonder heeft Patrick Welman, 
de huidige wethouder voor 
emancipatie, toegezegd subsidie te 
blijven verstrekken na 2014 en na 
het einde van de Koploperregeling. 
Vertegenwoordigers van CDA, 
GroenLinks, D66, Burgerbelangen 
Enschede, SP, Enschede Solidair, 
Liberaal 053, PvdA, VVD en 

EnschedeAnders.nl hebben allen 
tevens toegezegd zich in te zetten 
voor een brede, gezamenlijk aanpak 
van het LHBT-beleid. EnschedeAnders.
nl nam in het debat het voortouw 
samen met alle partijen een Roze 
Stembusakkoord op te stellen.

We kunnen nog verder gaan met roze 
stembusakkoorden in Eindhoven, 
in Nijmegen, in Den haag etc. Wat 
elders kan, roze welwillendheid 
over alle kleurverschillen heen 
omzetten in roze standpunten, 
en roze standpunten in harde 
beleidsvoornemens, moet ook in 
‘s-Hertogenbosch en Oss kunnen. 
Achterblijven op de andere? Geen 
denken aan. Dat is een Koploper te 
na. Het COC NoordoostBrabant zal 
graag het gesprek aan gaan met de 
politieke partijen, ervan uitgaand 
dat ook hier concreet gemaakt wordt 
wat nu nog al te vaak slechts sociaal 
wenselijk is.

Van de redactie...
Amsterdam krijgt roze thuiszorgorganisatie

Amsterdam krijgt er een thuiszorgorganisatie bij: Gay Care Amsterdam. Het 
is de eerste thuiszorgorganisatie die georganiseerd is vanuit én zich richt 
op homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders 
(LHBT). GCA werd in april feestelijk gelanceerd door wethouder Eric van der 
Burg met GCA-ambassadeurs André van Duin, Hans van Manen, Hans van 
Willigenburg, Liesbeth List, Boris Dittrich, Erwin Olaf en Ellie Lust.

..…vrijheid geef je door…..
..…mensen geven elkaar de ruimte…..

..…en krijgen die van elkaar…..

GCA springt in het gat dat 
ontstaat omdat steeds meer wordt 
aangestuurd op mantelzorg. Veel 
LHBT’s hebben of zelf geen kinderen 
of geen directe familieleden in de 
buurt die een handje kunnen helpen 
als dat nodig is. Bovendien lopen 
veel oudere LHBT’s in de reguliere 
zorg aan tegen allerlei problemen. 
Ze worden vaak niet geaccepteerd 
of gediscrimineerd en voelen zich 
uitgesloten.

Gay Care Amsterdam ondersteunt 
door gezelschap houden, begeleiding, 
verzorging en verpleging LHBT’s die 
dat nodig hebben bij het zelfstandig 
leven thuis. Anno 2014 zijn de meeste 
leden van onze doelgroep gewend 
om ‘uit de kast’ te zijn, om een eigen 
levensstijl te hebben, die ze niet weer 
gaan opgeven. Als je zorg nodig hebt 
wil je zeker weten dat je ondersteund 

wordt door een organisatie die deze 
keuze volledig ondersteunt.

COC Nederland staat positief 
tegenover het initiatief van GCA om 
thuiszorg specifiek aan roze cliënten 
aan te bieden. Daarnaast bepleit het 
COC dat reguliere zorginstellingen, 
waaronder de aanbieders van 
thuiszorg, zich inzetten om een 
Roze Loper-certificaat te verwerven, 
waarmee duidelijk wordt dat ze LHBT-
vriendelijke zorg aanbieden.
      http://www.gaycareamsterdam.nl

Peter Sleutjes



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

BIJZONDER STERK
Cursus eigen kracht en veiligheid LBT-vrouwen

“Zin in een triootje?”, “Hé, vieze pot!”, “Ben jij nu eigenlijk een 
man of een vrouw?”, “Zal ik je even genezen?” 
Irritante, flauwe, vervelende opmerkingen: als lesbische, 
bi-, transvrouw of vrouw met een transgender verleden zou 
je er haast aan wennen. Een groepje jongens op straat dat je 
naroept, de roddelende collega of de ongepaste vragen van 
de buurtgenoot. Soms gaat het verder. De jongen die je klem 
rijdt op zijn scooter, de man die in de kroeg ongevraagd zijn arm 
om je middel legt. Niks van aantrekken, en snel vergeten. Maar 
onbewust hou je er rekening mee. Denk je even na of je vriendin 
wel bij haar hand pakt, als je langs die groep jongens komt. Je 
checkt kapsel en kleding extra, om niet op te vallen. 
Je wacht even met je nieuwe collega’s te vertellen over je 
lesbische relatie of je transverleden totdat ze je beter kennen. 

COC Nederland, MOVISIE en de Nederlandse politie 
ontwikkelden een wervelende cursus: Bijzonder Sterk, waarin je 
in een groep vrouwen dit fenomeen onder de loep neemt vanuit 
een afwisselende combinatie van technieken uit weerbaarheids- 
en anti-agressie cursussen en improvisatietoneel. Je voert tijdens 
de cursus goede gesprekken, doet leuke games en krijgt handige 
tips voor als je in vervelende situaties terecht komt. 

 
De cursus is bedoeld voor groepen die (grotendeels) bestaan uit lesbische, 

bi- en transvrouwen en vrouwen met een transgenderverleden (die zowel 
lesbische, bi als hetero kunnen zijn). Een COC-groep, een Kring, een 

lesbische lees-, kook- of wandelclub, gespreks- en activiteitengroepen. 
Ook als open aanbod waarvoor individuele vrouwen zich kunnen 

inschrijven, kan de cursus een leuke manier zijn om 
anderen te ontmoeten en tegelijk handige tips en 

nieuwe vaardigheden op te doen  

Het handboek (       http://www.movisie.nl/
publicaties/bijzonder-sterk, op deze webpagina 

kun je het boek als pdf downloaden) kan 
worden gebruikt door ervaren trainers 

die weten hoe je een groep begeleidt 
en die sensitief zijn ten opzichte van 

seksuele voorkeur, genderidentiteit en 
genderexpressie. Via MOVISIE en COC 
Nederland zijn desgewenst ervaren 
trainers beschikbaar die de cursus 

kunnen verzorgen. Contactgegevens 
Zuid Nederland: Martine de Boer,        

      info@mindmix.nl of 
Willemijn de Campo,        
      mijntjes@icloud.com 
(dit project wordt gefinancierd 
door de Europese Unie)

GenderBlender 
 
Vrouwelijkheid, mannelijkheid en alles daar tussenin. Met het project 
Genderblender focust MU (Einhoven) in samenwerking met gastcuratoren/
kunstenaars Hanneke Wetzer en Leonie Baauw op de glijdende schaal tussen 
100% XX en 100 % XY chromosomen, tussen vrouw en man.
Sekse is één van de meest zichtbare, sociaal, cultureel en zelfs economisch 
bepalende factoren in het leven, maar van een heldere scheidslijn is geen 
sprake. Integendeel, het grijze schemergebied tussen man of vrouw zijn en je 
man of vrouw voelen is immens. 
Genderdiversiteit is een thema dat in academische en feministische kring al 
vele decennia bediscussieerd wordt. Daarbuiten is het echter nog altijd met 
taboe omgeven en ‘problematisch’, terwijl het in onze ogen juist een creatieve 
bron is en een kwestie van identiteit die iedereen aangaat. Seksuele voorkeur 
heeft er weinig mee te maken, het gaat niet om homo- of heteroseksualiteit, 
maar om het mannelijke en vrouwelijke deel in ieder van ons en hoe 
kunstenaars daarmee spelen.
Genderblender zet daarom het creatieve perspectief op genderdiversiteit 

Isabelle van Ewijk – Verder

centraal op een open en ongegeneerde manier. Niet het taboe, de problemen 
en de (in)tolerante medemens vormen de drijfveer, maar de culturele potentie 
van vervagende grenzen tussen de seksen.
Voor Genderblender wordt in MU een rijk palet aan nieuw en bestaand 
werk bijeengebracht waarin genderdiversiteit een hoofdrol speelt. Werk 
dat uitdaagt en vragen oproept, maar ook uitnodigt tot zelfreflectie en 
gemaakt wordt door een internationaal gezelschap kunstenaars, performers, 
fotografen, designers en filmmakers. Ook wordt er een randprogramma met 
diverse lezingen en performances opgezet en wordt samengewerkt met enkele 
media. 
 
Genderblender is in MU te zien van 6 juni tot en met 17 augustus 2014. Van 
4 t/m 6 juli hebben we een weekend vol activiteiten en sluiten we aan bij 
de nationale Roze Zaterdag. Voor info:        http://www.mu.nl/nl/exhibitions/
future/genderblender. Het MU is gevestigd aan de Emmasingel 20 in 
Eindhoven. Zie        https://www.facebook.com/stichtingMU en
      http://www.mu.nl
 
De multidisciplinaire gastcuratoren Hanneke Wetzer en Leonie Baauw werken 
al enkele jaren samen vanuit een gedeelde fascinatie voor genderissues en de 
beeldende aspecten en sociaal-culturele impact ervan. Hun project X%Y%, dat 
ook deel uitmaakt van Genderblender, vormde de aanleiding voor dit project.

In maart j.l. werd de 
nieuwe roman Verder 
van Isabelle van 
Ewijk gepresenteerd. 
Verder is een 
pakkend geschreven, 
spannende en 
ontroerende pageturner 

over omgaan met verlies, de 
onverwoestbaarheid van vriendschap en 
opnieuw durven liefhebben. 
Als Marijn overlijdt blijft de zachtmoedige 
Tes alleen achter, zonder de vrouw die 

zeventien jaar lang haar geliefde en haar 
eigenzinnige gids was. Beste vriendin 
Judith, die Tes regelmatig een spiegel 
voorhoudt, is haar enige houvast. Na 
twee jaar van rouw pakt Tes de draad 
weer op. Terwijl haar leven in een 
stroomversnelling terechtkomt, begint ze 
haar relatie met Marijn met andere ogen 
te zien. Ze beseft dat ze te beschermd is 
geweest en de leiding gemakzuchtig uit 
handen heeft gegeven. Eindelijk durft Tes 
opnieuw te leven, te falen, te hunkeren en 
te kiezen… alleen nu voor zichzelf. 

“Isabelle van Ewijk is erin geslaagd een 
romantisch verhaal te schrijven met een 
stevige portie spanning. Nog een paar 
bladzijden en dan stop ik met lezen. Elke 
keer mislukt het me echt te stoppen.” - Zizo 
 
“Zelfspot, humor en sensatie wisselen 
elkaar in rap tempo af”. - Zij aan Zij

Paperback: ISBN 97890 79556 37 3, € 17,95, 
336 pagina’s 
E-book: ISBN 97890 79556 38 0, € 14,95
Meer info       www.lavitapublishing.nl



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

www.zlgdenbosch.nl

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

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur

Sport en homo’s
Alle rumoer over hoe ze in Rusland aankijken tegen homo’s  is na 
het einde van de Olympische Winterspelen gestopt. Waarbij je je 
af moet vragen of de vanuit het westen geïnitieerde discussie een 
positieve bijdrage heeft geleverd aan de acceptatie van homo’s en 
lesbo’s. Misschien is wel het tegenovergestelde het geval en heeft 
alle aandacht er toe geleid dat de gemiddelde Rus er meer dan ooit 
van overtuigd is geraakt dat het om een decadente westerse ‘ziekte’ 
gaat van mensen die het op kinderen hebben voorzien… Maar het 
volgende grote sportevenement staat alweer voor de deur. Begin 
juni gaan we in Brazilië voetballen om het wereldkampioenschap. 

Ik ben benieuwd of nu weer 
discussie ontstaat over de 
houding ten opzichte van  
homoseksualiteit in dat land. 
Want hoewel Brazilië officieel 
het partnerschap van twee 
mannen of twee vrouwen 
erkent en de Hoge Raad van 
Brazilië heeft bepaald dat het 
huwelijk niet exclusief is voor 
alleen een man en een vrouw, 
rust er in het land zelf nog 
steeds een groot taboe op 
homoseksualiteit. Brazilië blijkt 
een van de gevaarlijkste landen 
ter wereld te zijn voor homo’s. 
Uit een vorig jaar verschenen 
rapport blijkt dat de kans om 
als homo vermoord te worden 
daar bijna acht keer zo groot 
is als in de Verenigde Staten. 
Terwijl dat land toch ook niet 
bekend staat als homoparadijs… 
Als we daarbij dan bedenken 
dat homoseksualiteit en voetbal 
nog steeds een probleem is, 
of helemaal ontkend wordt 
(René van der Gijp), dan 
komt bij mij de vraag op of 
er tijdens het WK in Brazilië 
überhaupt over homorechten 

zal worden gesproken. Toch 
zou het goed zijn als er ook in 
Brazilië aandacht voor wordt 
gevraagd. Het kan de tolerantie 
en acceptatie van LBGT-mannen 
en vrouwen bevorderen als 
dezelfde organisaties die voor 
de Olympische spelen actief 
waren ook nu dit onderwerp 
op de agenda zouden zetten. 
Waarbij het mooiste zou zijn als 
een of meer voetballers tijdens 
het WK uit de kast zouden 
komen. American footballer 
Michael Sam durfde dit onlangs, 
Thomas Hitzlsperger wachtte 
tot zijn carrière voorbij was, 
maar hij deed het toch maar. 
Deze twee mannen verdienen 
respect en waardering; 
misschien kunnen zij eregast 
worden op het WK. Ondanks 
Van der Gijp is er trouwens 
één klein lichtpuntje: zowel 
bij ADO-Den Haag als bij PSV 
zijn sinds kort roze fanclubs, 
respectievelijk ‘de Roze Reiger’ 
en ‘Chapter Pink’.

Noodfonds LHBT’s hiv+ Cambodja
 In het voorjaar van 2013, tijdens mijn eerste missie hier, ben ik door Vireak 

Horn benaderd om een plan te schrijven voor een Noodfonds voor hiv-posi-

tieve homomannen en transgenders. Dat plan kwam er, mede met steun van 

Greg Gray die er kritisch naar keek. Met de eerste gift die ik meenam uit Ne-

derland is meteen de eerste aanvraagster geholpen. Voor het jaarverslag( je) 

zie:      http://www.blog.ronvanzeeland.nl/lhbt/hiv-aids/ket-loi/

Leve de Liefde
zaterdag 6 december 2014
Finale Nationaal COC Songfestival

Op zaterdag 6 december 2014 organiseert het 
COC Noordoost Brabant de finale van het Nationaal COC Songfestival 
in de grote zaal van het Theater aan de Parade te ’s-Hertogenbosch. 
Tijdens die finale dingen maximaal 14 deelnemers mee naar de eerste 
plaats en de winnende bokaal. Het thema is “Leve de Liefde” met een 
knipoog naar het nummer waarmee Gina vorig jaar in Maastricht won.

De jury wordt gevormd door 
vertegenwoordigers namens 
de deelnemende verenigingen 
of organisaties. Ook is de 
organisatie van het evenementen 
in gesprek met bekende namen 
voor presentatie, jury en 
optredens. Natuurlijk gaan we er 
een groot spektakel van maken 
met een swingende afterparty in 
de foyer van het theater.

Voorronde
Op zondagmiddag 19 oktober 
organiseert COC Noordoost 
Brabant in café de Keulse Kar 
haar eigen voorronde. Tijdens die 
middag laten de kandidaten die 
zich hebben ingeschreven voor 
de finale van hun beste kant zien. 
Ook presenteren zij het liedje 
dat ze willen zingen tijdens de 
finale. Uiteraard mag de winnaar 
deelnemen aan de finale op 6 
december a.s. en zal hij of zij 
ondersteunt worden in de weg 
naar het evenement.

Meedoen? Meld je dan aan via       
      info@cocnoordoostbrabant.nl 
De organisatie neemt dan zo snel 
mogelijk contact met je op.

Kaartverkoop
De kaartverkoop van Nationaal 
COC Songfestival start op het 
moment dat de seizoensverkoop 
van het theater start. Kaarten zijn 
dan aan de kassa of via       
      www.theateraandeparade.nl 
verkrijgbaar.

Organisatie
Op dit moment wordt de 
organisatie gevormd door Ron 
Loos, Sabina Pijpers, Ralf Reinink, 
Sharon van Uden en Ivo van 
Harmelen. Voorafgaand aan en 
tijdens het evenement kan de 
organisatie best nog wel handjes 
gebruiken. Vrijwilliger worden? 
Meld je dan ook aan via 
      info@cocnoordoostbrabant.nl
Kom jij ook op zaterdag 6 
december 2014?

Finale Nationaal COC Songfestival & afterparty
Zaterdag 6 december 2014, aanvang 20.00 uur
Theater aan de Parade
Entree: € 18,50 per persoon (inclusief after party)
Kaartverkoop:       www.theateraandeparade.nl (vanaf 1 juni a.s.)

Nieuw plan - nieuwe naam

Omdat je na het eerste jaar de balans 
opmaakt, trek je ook voorzichtige conclu-
sies. Aangezien er de afgelopen maanden 
flink wat geld was ingezameld (via het COC 
Noordoost Brabant, een artikel in Hiv Nieuws 
en door collecte en gage van een optreden) 
zou in dit tempo van uitgeven er voor vijf 
jaar genoeg geld zijn. Vandaar dat ik het 
plan aan Vireak heb voorgelegd om naast de 
noodhulp de rest van het geld aan cursussen 
en opleidingen te besteden. Noodhulp is en 
blijft voorlopig wel nodig, maar voorkomen is 
nog beter. In het plan gaan we uit van twee 
subdoelgroepen uit de originele doelgroep:

1. Hiv-positieve sekswerkers die door het 
 ouder worden lichamelijke problemen 
 krijgen en/of minder klanten en zodoende 
 hun inkomsten zien teruglopen.
2.  Jonge hiv-positieve homomannen en 
 transgenders die door armoede geen geld 
 hebben voor een opleiding die perspectief 
 biedt op werk en daardoor kans lopen 
 uiteindelijk het sekswerk in te gaan.

Er wordt bekeken welke mensen uit het net-
werk aan de criteria voldoen welke vaardig-
heden ze bezitten, waar de interesse ligt en 
welke korte cursus of opleiding perspectief 
biedt om een zaakje te beginnen of een baan 
te vinden. Het gaat om echte praktijkgerichte 
scholing zoals cursussen Engels, computer, 
kapper, etc. Verdergaande stappen zouden 
studiefinanciering, werk- en stagebemidde-
ling etc. kunnen worden.

De eerste persoon hebben we al op het oog. 
Het betreft een jonge homojongen die hiv-
positief is geboren en wiens vader inmiddels 

is overleden aan aids en wiens moeder ziek is. 
Hierdoor is er geen geld voor school en een 
groter risico op de uitweg in de entertain-
ment business, zoals sekswerk hier eufemis-
tisch wordt genoemd.

Het fonds gaat vanaf nu verder onder de 
Engelse naam:Positive MSM & TG Commu-
nity Support Fund. MSM staat voor mannen 
die seks hebben met mannen en TG voor 
transgenders. In Cambodja worden beide 
groepen eigenlijk aangeduid met de termen 
‘short hair’ en ‘long hair’.

Een wild plan dat ik eerder had geopperd 
kwam ook weer naar boven: voor niet al te 
veel geld kan een ruimte worden gehuurd 
die als zaak wordt ingericht waar mensen 
kunnen internetten, koffie drinken, hun haar 
laten knippen, etc. Ik vind het een prachtig 
idee en heb een aantal basisgegevens voor-
gelegd waarover ik moet beschikken waar-
mee ik in Nederland naar grotere fondsen 
kan gaan zoeken.

Steun

Er moet ook in Cambodja (bij CPN PLUS) wel 
wat gebeuren om de goede zaak te onder-
steunen. Ze gaan nadenken over mogelijk-
heden om bij lhbt-evenementen of -zaken 
een collectebus neer te zetten en aandacht te 
vragen voor de problemen van de doelgroep. 
De redenen zijn dat het anders eenrichtings-
verkeer wordt en er is ook bewustwording 
in de lhbt-wereld in Cambodja nodig. Ook 
zal CPN PLUS op haar webstek (zie       http://
www.cpnplus.org.kh/Contact.php) ruimte 
creëren om het noodfonds te promoten.

Het geld is goed besteed het afgelopen jaar 
en de plannen voor opleidingen gaan ervoor 
zorgen dat er ook mensen verder geholpen 
worden dan met noodhulp alleen. Vanaf deze 
plek - ook namens Vireak, Leaksmy en CPN 
PLUS: Hartelijk bedankt voor alle gulle giften! 
Wie wat wil bijdragen kan dat doen door 
een bedrag over te maken op bankrekening 
NL37INGB0002689455 t.n.v. COC Noordoost 
Brabant o.v.v. ‘Cambodja’, ik zorg er persoon-
lijk voor dat het geld op de goede plaats 
komt.

Nota Bene: het COC is een door de Belasting-
dienst erkende ANBI. Giften aan het COC zijn 
daardoor aftrekbaar van je belasting.

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

 grafische vormgeving



Natuur- en recreatiegebied Engelermeer
Welkom bij het Engelermeer
U maakt gebruik van het openbare natuur- en recreatiegebied rond het Engelermeer. 
Dit gebied is bedoeld voor wandelen en natuurgerichte recreatie. Wij informeren u 
met deze folder over de geldende regelgeving. Ook informeren wij u over de extra 
handhaving die wij gaan inzetten. 

Waarom extra handhaving? 
Wij willen overlast tussen gebruikers onderling voorkomen. De afgelopen jaren hebben 
wij regelmatig klachten gekregen over naaktrecreatie en onzedelijke handelingen in het 
openbaar. U zult vanaf nu vaker handhavers in dit gebied tegenkomen. 

Waarom wordt naaktrecreatie hier niet toegestaan?  
Voor naaktrecreatie is een speciaal naturistenstrand aan de zuidzijde van het gebied 
aanwezig. Dit gebied is bedoeld voor wandelen en natuurgerichte recreatie. 

Tot slot
Tot 1 juni zullen we alleen waarschuwen. Vanaf 1 juni bekeuren wij ook, wanneer u zich 
buiten het naturistenstrand naakt begeeft.

Misstanden kunt u tijdens kantooruren melden bij meldpunt openbare ruimte  
073-6155555. Zeer dringende klachten buiten kantooruren? 
Dan kunt u terecht bij:
•	 Meldkamer	van	Stadstoezicht	tot	23.00	uur:	tel:	(073)	615	55	55	(optie	7)
•	 Meldkamer	van	de	Politie:	tel:	0900-8844	(u	betaalt	hiervoor	lokaal	tarief)

Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Staatsbosbeheer

MEI 2014
Zondag 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 Hekellaan 
’s-Hertogenbosch, Oorlogsmonument 
Nieuwe Heescheweg Oss 

Zondag 4 mei 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

Maandag 5 mei 

Dag van de Vrijheid – 
Vrijheid geef je door
Bevrijdingsfestival in Den Bosch vanaf 
14.00 uur op De Pettelaarse Schans
COC-stand aanwezig met gratis roze 
suikerspinnen.

Zaterdag 10 mei 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

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

Zondag 11 mei 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zondag 18 mei 15.00 – 20.00 uur
Maandelijkse activiteit op de 
zondagmiddag 

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

Zondag 25 mei 15.00 – 19.00 uur

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

Zaterdag 31 mei – aanvang 22.00 uur

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

JUNI 2014
Zondag 1 juni 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

Zondag 8 juni 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Woensdag 11 juni 20.00 uur

Algemene 
Ledenvergadering
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

Zaterdag 14 juni 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

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

Zondag 15 juni 15.00 – 20.00 uur
Maandelijkse activiteit op de 
zondagmiddag 

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

Zondag 22 juni 15.00 – 19.00 uur

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

HAAST

Nee, ik heb niet 
van je gedroomd
nog niet
maar wel vaak
aan je gedacht
sinds ons gesprek
ons eerste contact –

ik heb vooral
op je gewacht
gehoopt op antwoord
op mijn berichtje –

maar je was
zo druk geweest
afgelopen tijd
schreef je –

tien dagen later
had ik weer iets gestuurd
en vijftig uur later
kwam eindelijk dat antwoord –

ik was er stil van
stil van blijdschap 
ik hoefde geen woorden
er was een besef
een diep gevoel van rust 
weldadige vreugde –

ik had de hoop 
haast opgegeven
haast –

maar haast is het niet
o nee 
geduld
daar draait het om
bij ons –

alle tijd
voor ons samen
alle tijd voor ieder van ons.

Hans Kolper

DISCRIMINATIE BIJ HET ENGELERMEER
Het gedoe rond de westelijke zijde van het Engelermeer gaat maar door, en wordt nu actueel door het warmere meer. 
Zoals bekend is hier al tientallen jaren een informeel naaktstrandje en fungeert het gebied al sinds tijden als homo-
ontmoetingsplaats (HOP). Een intiem achteraf gebeuren dat moedwillig aanstootgevend werd gemaakt door het 
kappen van bosjes en het aanleggen van extra paden (zonder de door ons gewenste HOP-markering). Naakt recreëren 
is er nu verboden. Wij adviseren ieder dan ook vanaf nu minimaal een sexy stringetje aan te trekken. Aanstoot geven 
mag niet meer, maar dat mocht al nooit. En homo’s ontmoeten? Men zwijgt dat dood, maar natuurlijk mag dat wel, 
Wel is aan alles duidelijk dat ‘men’ dat tegen wil gaan. ‘Men’ zijn een aantal intolerante buurtbewoners, én bepaalde 
gemeentelijke instanties die hun gemeentelijke meer geëmancipeerde collega’s op aanstootgevende wijze in hun hemd 
(of minder) zetten. 
Deze lieden hebben inmiddels een flyer vervaardigd met o.a. de volgende tekst:

“Waarom extra handhaving?
Wij willen overlast tussen 
gebruikers onderling 
voorkomen. De afgelopen jaren 
hebben wij regelmatig klachten 
gekregen over naaktrecreatie 
en onzedelijke handelingen in 
het openbaar. U zult vanaf nu 
vaker handhavers in dit gebied 
tegen komen.”

Dat is ons in het verkeerde 
keelgat geschoten. Wij hebben 
de gemeente geschreven:

Weer wordt eenzijdig 
ingezet op overlast door 
“naaktrecreatie en onzedelijke 
handelingen in het openbaar”. 
En met geen woord wordt er 
gesproken over de overlast 
die de afgelopen jaren 
ondervonden is, én door ons en 
anderen bij jullie gesignaleerd, 
inzake homodiscriminatie 
(tot en met bedreigingen). Of 
men nou op zijn kop gaat staan of niet, het Engelermeer 
Westzijde was en is een homo-ontmoetingsplaats (ook 
zonder naaktrecreatie en seksuele handelingen in het 
openbaar); dat doodzwijgen is uit den boze, en selectief 
discriminatie verdonkeremanen is dat des te meer. 

De maat is vol. In dit dossier 
verliest Koplopergemeente 
‘s-Hertogenbosch, ook 
in vergelijking met 
andere gemeentes, haar 
geloofwaardigheid. COC 
NoordoostBrabant zal zich 
bezinnen op aktie. Om te 
beginnen verzoeken wij de 
gemeente om deze flyer per 
heden uit de roulatie te nemen 
en de tekst te vervangen door 
een evenwichtige formulering 
die recht doet aan wat de 
afgelopen jaren gebeurd is: 
“overlast door naaktrecreatie, 
vermeende seksuele handelingen 
in het openbaar, discriminatie 
en zelfs bedreigingen van 
homoseksuelen”. 

Het gaat niet aan dat de 
gemeente discrimineert in 
de behandeling van klachten. 
Klachten van homo’s dienen 
gelijk behandeld te worden 

als die van anderen. En handhavers dienen even expliciet 
de belangen van homo’s in woord (ook het geschreven 
woord) en daad te behartigen. 

Wordt vervolgd.

2	mei	–	Theater	Markant,	Uden
Dana Winner – 
Ch’an Rak Khun 
Met de teller op twee miljoen verkochte cd’s in binnen- en buitenland, is 

Dana Winner een van de populairste zangeressen van de Lage Landen. 

Maak in Ch’an Rak Khun kennis 

met haar nieuwste nummers, 
op haar lijf en prachtige stem 
geschreven. Een prachtvertoning 

met haar vaste liveband.

7	mei	–	Theater	aan	de	ParadeDance Company Nanine Linning – ZERO Wat doet verdwijning van de zwaartekracht en de toekomst met je emoties, met je hele zijn? Een gevoel van totale vrijheid? We zien de laatste uren 
op aarde. Het aftellen is 
begonnen. Mensen nemen 
afscheid, bevechten of 
accepteren de naderende 
Black Out. Tien dansers, 
beweging, video, kostuums 
en de sferische muziek.

17	mei	–	Theater	aan	de	ParadeClaudia de Breij – Teerling 
Een positieve spiksplinternieuwe 
show. Crisis? ‘Het wordt inderdaad 
nooit meer zo goed als vroeger. Het 
wordt veel beter’. In de economie, 
in de politiek en misschien ook 
wel in uw hoofd. En dat blijft het 
nog wel even ook. Zeggen ze.‘We 
moeten sámen de schouders eronder 
zetten, maar dan nog zullen we 
het nooit meer zo goed krijgen als 
vroeger’, murmelt de minister-
president ons zuinig toe. Het is niet 
anders. De teerling is geworpen. 

17	mei	–	
Theater	De	Blauwe	Kei,	Veghel
Comedytrain De Tour – 
De top van Nederlandse 
stand-up comedians
Comeytrain (o.l.v. Jan Jaap 
van der Wal) levert de top van 
Nederlandse stand-up comedians. 

Vanuit de eigen comedyclub en 

kweekvijver Toomler komen ook 

dit jaar de aanstormende talenten 

én de gevestigde namen voorbij 

gedenderd in De Blauwe Kei.

20	mei	–	Theater	aan	de	Parade
Introdans – 
Russisch Rumoer 
Drie kunstenaar. Choreografen Nils Christe en 

Thierry Malandain met eigen versies van Le 

Sacre du Printemps en L�Après-midi d�un faune 

(de twee meest tumultueuze Ballets Russes), en 

Stijn Celis met de nieuwe choreografie: Firebird 

Suite (gebaseerd op L’Oiseau de Feu, Strawinsky’s 

opmaat voor de ‘Russische Revolutie’ in de 

Europese kunst). Om 19.00 uur lezing ‘Les Ballet 

Russes: meer dan een Russische revolutie’ door 

Martin Bijkerk. Gratis toegankelijk voor bezoekers 

van de voorstelling. Aanmelden niet nodig, maar 

vol is vol!

29	mei	–	
Theater	aan	de	Parade
Paul de Leeuw – 
Ik ben rustig! 
Na zijn prachtige 
programma Poephoofd 
was het te hopen dat Paul 
de Leeuw er opnieuw een 
theatershow wilde maken. 
En dat doet hij! Hilarische 
momenten afgewisseld 
met zeer persoonlijke 
ontboezemingen. Of het 
allemaal zo Ik ben rustig! 
blijft, is maar de vraag... 

4	juni	–	
Theater	aan	de	Parade
De Vagina 
Monologen
Een vriendinnenavond? Een 
uitje met je zus, moeder 
of dochter? 
Hilarische 
anekdotes, 
ontroerende 
momenten en 
prikkelende 
verhalen 
uit 
honderden 
interviews. 
Vrouwen 
over 
hun vagina. 
Niets blijft onbesproken: 
seks, liefde, geweld, 
menstruatie, geboorte, 
genitale verminking en zelf-
bevrediging. 

15	juni	–	Theater	aan	de	ParadePhilharmonie Zuid Nederland m.m.v. Gerard van Maasakkers en Gé Reinders 
Limburg en Brabant, twee culturen 
verenigd in één orkest. Dirigent 
Arjan Tien. 
Cultuurhoeders en zangers Gerard 
van Maasakkers en Gé Reinders 
slaan de Limburgse en Brabantse 
handen ineen. Over liefde, leven, 
geluk. Een vanzelfsprekende 
mix van kleinkunst, dialect, het 
populaire lied en klassieke muziek. 
Een avond die ontroert, verrast en 
verenigt.


