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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

VOORLICHTING GEEFT GAS ÉN ENERGIE
De vrijwilligers van onze werkgroep Voorlichting hebben een uitstekend seizoen 2013-2014 gedraaid. In onze regio zijn 

volgens het CPB 20.414 jongeren van 15-20 jaar. Dat is zo’n 4081 per levensjaar. Zij hebben er dit seizoen ongeveer 1800 in 

het voortgezet onderwijs bereikt, dat is 43%. Een mooi resultaat, dat nog 57% beter kan … Daar gaan ze voor. In de plannen 

staat dan ook: het werven van nog meer nieuwe voorlichters, de uitbreiding van contacten en afstemming op de landelijke 

ontwikkelingen. Bovendien hebben ze de succesvolle 

voorlichting aan de teams van de basisscholen niet alleen 

doorgezet, maar ook uitgebreid naar de lerarenopleidingen 

én voorlichting aan leerlingen in groep 8. Dat was zo leuk 

en effectief dat de werkgroep dit verder gaat  ontwikkelen. 

De werkgroep breidt niet alleen uit, er gaat ook wel eens 

iemand weg. Dit jaar niet de minste: coördinator Jan 

van Hoek. Jarenlang zorgde hij voor continuïteit, en in 

belangrijke mate is hij grondlegger van de huidige aanpak 

en bemensing van  deze florerende werkgroep.

Van de redactie...
Bij het verschijnen van deze BosschRoze zijn de Roze feestmaanden juli-
augustus aan het warm lopen. Zaterdag 5 juli, Roze Zaterdag in Eindhoven met 
als thema Diversiteit kleurt je leven! Diversiteit leeft in Eindhoven en dat willen 
ze laten zien. Het is een breed thema en het geeft aan dat iedereen welkom 
is. Naast Roze Zaterdag is het ook 4 juli Roze Vrijdag en 6 juli Roze Zondag in 
Eindhoven.

...Brabant kleurt roze...
...de ene stad na de andere...
...een blos van opwinding...

...niet van schaamte...
...o, nee...

Enkele andere Roze feesten:
Tijdens de Vierdaagse-feesten in 
Nijmegen van zaterdag 12 juli t/m 
vrijdag 18 juli is er op woensdag 16 juli 
Roze Woensdag. Een roze programma 
niet alleen voor de wandelaars 
maar voor alle roze vierders van 
de zomerfeesten;        https://www.
facebook.com/rozewoensdag  
 
Kermissen in Den Bosch, Uden en Oss: 
Op vrijdag 18 juli, vanaf 18.00 uur is 
er op de Markt Den Bosch de Zomer 
editie “Pretty in Pink”. Op maaandag 
25 augustus, vanaf 16.00 uur  3de 
editie “Pretty in Pink” – Kermis Den 
Bosch. Op vrijdag 25 juli, vanaf 15.00 
uur “Pink Friday” – Kermis Uden. Op 
Dinsdag 26 augustus “Dolle Dinsdag” 
– Kermis Oss.  

En op Maandag 21 juli is het Roze 
Maandag Tilburg en is Tilburg de 
kleurrijkste stad van Nederland. 
Inmiddels is Roze Maandag met 
ruim 300.000 bezoekers uitgegroeid 

tot één van de grootste homo-
integratiefeesten van het land en is 
van iedereen, voor iedereen;
       http://www.rozemaandag.nl/ 

Roze Maandag is de dag waarop we 
het vooral samen gezellig hebben, 
plezier maken en genieten van de 
kleur roze. Een kleur die volgens 
wikipedia staat voor: liefde, humor 
en vriendschap. Een kleur die volgens 
Da Vinci staat voor: vrouwelijkheid, 
schoonheid en vrede. Samen 
feestvieren verbroedert. 
            
Van Zaterdag 26 juli tot Zondag 3 
augustus Amsterdam Gay Pride
Canal Parade – Zaterdag 2 augustus 
vanaf 14.00 uur.      

Peter Sleutjes

Jan, je komt uit deze regio?
Ja, ik ben in ‘62 geboren 
op een boerderij in Heesch 
in een gezin van vier. Een 
jeugd in het buitengebied, 
terwijl ik zelf nogal 
een boekenwurm was. 
Ik woon al lang in 
‘s-Hertogenbosch, maar 
heb nog steeds goed 
kontact met mijn broer en zussen 
én hun kinderen. Mijn familie is 
geen roze vlaggendrager, maar 
mijn vriendjes waren altijd welkom 
en mijn voorlichtingswerk vinden 
ze best interessant. Prima gewoon, 
en gewoon prima dus. Ikzelf heb 
een paar langere relaties gehad. 
Inmiddels ben ik al weer ruime tijd 
single. Nou ja single, ik woon sinds 
kort samen met twee hondjes. Goed 
voor meer kennis van jezelf, én van de 
buurt ...

Wat voor opleiding genoot je, en wat 
voor werk deed en doe je?
Ik doorliep een opleiding 
maatschappelijk werk. Daarna 
heb ik lange tijd gewerkt in de 
verblijfspsychiatrie. Sinds 2007 
werk ik bij Bureau Jeugdzorg. 
Ik ben daar case-manager van 
kinderen met psychische stoornissen 
en ontwikkelingsproblemen 

(autisme, ADHD, 
stemmingswisselingen, 
hechtingsmoeilijkheden 
etc.). Deze zijn vaak 
gerelateerd aan 
gezinsproblemen, 
gezinssystemen en 
veiligheidsaspecten. Het 
is werk waarbij hoofd 
en hart om voorrang 

vechten, zonder die ooit te krijgen.

Intensief, druk en belastend, maar 
daarnaast …
Ja, daarnaast ben ik eigenlijk altijd 
wel actief geweest voor het COC, 
omdat de zaak van de homo-
emancipatie óók mijn hart heeft 
(en blijft houden). In ‘83 liep ik een 
snuffelstage bij het COC vanuit mijn 

opleiding aan de Sociale Academie. 
Van ‘84 tot ‘96 heb ik voorlichting 
gedaan, samen met mensen als 
Wijnand Scholten en Jacques Stoof; 
een groep van 8 personen denk ik. 
Vanaf ‘90 deed ik ook mee aan de 
werkgroep Telefonische Opvang 
& Introductie (o.a. Willem Kuipers, 
Eric van Delft, Cor van Dalen, Jan 
van Kempen). Die periode werd 
overschaduwd door een zwarte 
sluier: hiv mondde standaard uit 
in het dodelijke AIDS. Dat maakte 
de gesprekken zwaar, de emoties 
heftig, de sfeer sinister. De buddy-
werkgroep deed voornamelijk aan 
stervensbegeleiding. Inmiddels is dit 
terminale karakter van hiv gelukkig 
teruggebracht naar het niveau van 
andere soa’s: je kunt ze beter niet 

hebben maar er valt 
goed mee te leven.

Je bent een tijdje 
gestopt, maar toch …
Ja, het bloed kruipt 
waar het niet gaan 
kan. In 2005 pakte 
ik de draad weer 
op, zowel vanwege 
het zinvolle van dit 
vrijwilligerswerk, 
maar ook omdat het 
mezelf niet alleen 
energie kost, maar 

ook energie geeft. We waren toen 
met vier, en dat liep in 2010 terug 
naar twee, Brigit en ik … Waarom de 
animo terugliep? In Nederland was 
op het gebied van de homorechten 
inmiddels veel geregeld. Misschien 
dacht men: we zijn er al, extra 
aandacht is niet meer nodig. 

Maar het bleek al gauw dat 
wettelijke regels en de praktijk 
van alledag niet hetzelfde zijn. 
Discriminatie, zelfontkenning, 
pesten, antihomogeweld, het bestaat 
allemaal nog. De belangstelling 
voor Voorlichting op scholen groeide 
omdat het als eens speerpunt 
wordt beschouwd om de wettelijke 
verworvenheden van seksuele 
diversiteit realiteit te maken op een 
gevoelige leeftijd. We hebben nu een 
groep van veertien voorlichters. We 
zijn een stevige groep. We hebben 
plannen om 100% dekking van de 
scholen te bereiken, om ook de teams 
en desgewenst de leerlingen in het 
basisonderwijs aan te spreken, de 
politiek, de lerarenopleidingen, de 
vakbonden etc. En we hebben goede 
mensen die mijn stokje na 21 jaar 
voorlichting overnemen. Maxime als 
nieuwe coördinator, en Jolanda als 
rechterhand.

En jij stopt echt?
Nou ja, ik stop wel als coördinator en 
vaste voorlichter. Maar incidenteel …, 
blijf ik voorlichten, bijvoorbeeld bij 
symposia, en bij diverse organisaties. 
Ik blijf ook lid van de landelijke 
trainingsgroep. We geven een 
basistraining aan alle voorlichters 
met zelf ontwikkeld materiaal, dat 
nu uit de try-outfase komt, met 
basismodules en keuze modules. Zo 
licht ik nog wel de voorlichters voor. 
Weet je, dit vrijwilligerswerk heeft 
mijn hart, en nogmaals: het geeft me 
energie. Dus als iemand nog energie 
nodig heeft: meld je aan. Voorlichten 
werkt! Voor hen,voor ons en voor 
jezelf.



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

Berichten van 
een zakenman 
 
Peter Landsman valt op oudere mannen zolang hij 
zich herinneren kan. Hij heeft een open relatie met 
de 25 jaar oudere Carl, die al maanden verliefd is 
op een jonge treincontroleur. Peters kennismaking 
met de Indonesische tapijthandelaar Reggy 
en diens vriend ‘oom Ted’ luidt zijn langzame 
verwijdering van Carl in. Op zoek naar wat meer 
spanning met zijn minnaars raadpleegt hij 
passages uit het adviezenboekje De betere sadist van Beryl Stone. Als 
Reggy en Ted besluiten terug te keren naar hun geboorteland, doen zij Peter 
de tapijtenhandel over. Met Carl raakt het definitief uit. Peter krijgt nieuwe 
vrienden, Beryl Stone verdwijnt in de prullenbak en eindelijk dienen zich ook 
eens jongere minnaars aan. 
‘Berichten van een zakenman’ bevat dezelfde heerlijk ontregelende facetten 
die Hooijers schrijverschap uniek maken: een volstrekt eigen, zeer aanstekelijke 
humor verpakt in een uiterst compacte verteltrant, vol zinnen die je stuk 
voor stuk wilt proeven. Kortom, met wat helaas haar laatste roman is, bereidt 
Librisprijswinnares D. Hooijer haar bewonderaars een weliswaar onbedoeld 
maar niettemin klaterend afscheid.

ISBN 9789028260511 / Paperback met flappen € 18,50

Openingsvoorstelling De Blauwe Kei te Veghel

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo
Woensdag 8 oktober – 20.15 uur – € 33,-

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo is een genot 
om naar de kijken voor zowel de dansliefhebber als 
de leek. Een balletgezelschap bestaande uit alleen 
maar mannen, maar (bijna) allemaal ‘verkleed’ als 
vrouw. Zeer professioneel, maar met een komische 
knipoog. 

Hoewel het repertoire en de cast wisselen, blijft 
het originele concept van Les Ballets Trockadero 
de Monte Carlo bij elke show onveranderd: een 
groep professionele mannelijke dansers die een 

volledig repertoire 
van ballet en 
moderne dans 
brengen. Met 
choreografieën 
van lsadora 
Duncan, George 
Balanchine en 
Martha Graham 
voeren de dansers 
een meeslepend 
spektakel op 
dat iedereen 
aanspreekt. 

Mannen die op spitzen 
als zwanen, luchtgeesten 
en waterelfjes over het 
podium zweven, met 
vrolijke sprongen, poses en 
bewegingen. Het is grappig 
en het is verrassend. Het 
doel van de Trocks, zoals de 
mannen zichzelf noemen, 
is het plezier van dans met 
zo veel mogelijk mensen 
delen.

Dit gezelschap doet 
meer dan slapstick en 
de draak steken met 
dans: “Ze verbluffen met hun techniek en leggen 
liefdevol de zwakheden van hun eigen kunstvorm 
bloot” (Seattle Met). Door nieuwe balletten toe 
te voegen aan hun repertoire blijven de Trocks 
alle toeschouwers verrassen met hun talent, hun 
ongeëvenaarde komische stijl en hun spectaculaire 
vaardigheden op spitzen en in travestie.

In het jaar van hun veertigjarig jubileum tourt 

het enige ‘all-male’ dansgezelschap van de 
wereld langs de Nederlandse theaters. Met op 
het programma klassiekers als Het Zwanenmeer, 
Concerto Barocco en Paquita, dansen de heren 
lichtvoetig op de grens tussen kunst en kitsch en 
trekken zo al sinds de jaren zeventig volle zalen in 
de hele wereld.

Op vertoning van je COC ledenpas € 5,- korting

Bevrijdingsfestival 2014
Op 5 mei vond op de Pettelaarse 
Schans in ‘s-Hertogenbosch 
het Bevrijdingsfestival plaats. 
Zonovergoten, druk bezocht en in 
een opperbeste stemming. Het 
COC NoordoostBrabant was er 
ook met een stand. Vooral de roze 
suikerspinnen waren erg in trek en 
er vormde zich voortdurend een 
lange rij van kinderen (met ouder 
of opa en oma) en jongelui, die 
niet alleen een roze suikerspin kregen, maar ook 
kletsenderwijs voorlichting over het COC en seksuele diversiteit. Goeie actie 
van ACT en met name de vrijwilligers van Jong&Out.

Land of beauty

Ver weg, een mooi en groot land,
zes keer groter dan ons tulpenland
Meer dan tweemaal zoveel inwoners,
een stralende lucht, warm en zonnig
Maar ook verstikkend en verscholen
Geen vrijheid, geen tolerantie
Wij begrijpen dat niet
Zij begrijpen het ‘Westerse kwaad’ niet
Misschien is dat vreemd,
misschien ook niet
Vijftig, zestig jaar geleden,
wat dachten ‘wij’ toen?
Land of beauty,
kil, stil, pure angst
Maar de zon schijnt elke dag
Elke dag iets dichterbij

Didier



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

Gay Village
Het is weer bijna Roze Maandag op de Tilburgse kermis. Sinds een paar weken 
weet in ieder geval heel Nederland dat, voor zover ze het nog niet wisten, 
want elk jaar besteden de media er toch wel aandacht aan. Maar dit jaar 
heel bijzonder dankzij de uitstekend voorbereide actie om de bouw van een 
omheinde wijk in Tilburg aan te kondigen, speciaal voor homo’s, lesbo’s en 
transgenders. 

Het ging om een uitstekend 
voorbereide actie, want bijvoorbeeld 
de burgemeester zat in het complot 
en en passant werd in het persbericht 
meegedeeld dat het nog niet storm 
liep, dus dat voor het welslagen van 
het project na enige aarzeling nu 
toch maar de pers was ingeschakeld. 
Toen ik het bericht op de voorpagina 
van het Brabants Dagblad las was 
gelukkig het eerste wat ik dacht dat 
het geen 1 april was. Vervolgens werd 
ik boos. Hoezo een aparte wijk voor 
ons? Op het eerste gezicht wellicht 
veilig, veilig binnen de wijk, maar 
vast minder veilig als je de wijk 
uitging, want dan was je pas echt 
gebrandmerkt. Ik had de krant nog 
niet uit en mijn ergernis was nog 
niet geweken of ik kreeg een mailtje 
van het Eén Vandaag Opiniepanel. Ik 
vulde de enquête meteen in, met veel 
hoofdletters en uitroeptekens. Mijn 
eindconclusie was dat gettovorming 
wel het laatste is wat je als homo 
zou moeten willen. Ik bedacht dat dit 
weer zo’n raar uit de VS overgewaaid 
idee is, want daar bestaan ze echt, 

gated communities voor bejaarden, 
rijke buitenlanders etc. etc., een soort 
Guantanamo of vluchtelingenkamp, 
maar dan voor zelfgekozen 
opsluiting.. Ik gaf ook aan dat ik met 
alle plezier met voorstanders van dit 
idee zou willen debatteren. Want er 
werd bij die enquête een radiodebat 
aangekondigd. De volgende dag 
bleek ik een van best velen die erin 
was getrapt. Maar eigenlijk is het 
wel verontrustend dat veel mensen, 
ook homo’s, geen moment aan de 
juistheid van het persbericht hebben 
getwijfeld. Blijkbaar is de tolerantie 
nog niet, of niet meer, zo groot dat 
een idee als het homodorp door 
heel wat mensen als een goed idee 
wordt beschouwd. Dat geeft mij in 
ieder geval te denken; ik was er wel 
ingetuind, maar vond het in ieder 
geval een slecht plan. Andere mensen 
stonden er positief tegenover, ik hoop 
dat ze niet op een idee gebracht zijn.

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

 grafische vormgeving

Dukes & Dutchesses
Van 3 t/m 6 juli a.s. wordt op de grasbanen van Autotron Rosmalen, Dukes & 
Dutchesses georganiseerd. Dit is een gay en lesbian tennistoernooi waar zo’n 
135 tennissers uit de hele wereld aan mee doen. De organisatie nodigt alle COC 
leden van harte uit om te komen kijken naar het event. Vooral zondag 6 juli, de 
finaledag, belooft een dag vol toptennis te worden.

 
Los van het tennis worden er ook een drietal feesten gehouden. Donderdag 3 
juli is er een borrel bij Zomers & Zomers. Vrijdag 4 juli wordt er een spetterend 
feest bij De Muzerije gehouden. En wie zaterdagavond 5 juli nog energie over 
heeft kan bij de Keulse Kar terecht om met de tennissers te dansen en sjansen 
onder de voet van de Kathedraal. 
Heb je nog vragen over het evenement mail dan naar:
      info@dukesdutchesses.nl

Dodenherdenking
4 mei 2014
Tijdens de jaarlijkse Herdenking op 4 mei droeg, na 
toespraken van o.a. oud-minister Jan Pronk, Jan Julius van 
de groep Jong&Out een gedicht van Jan van Velthoven voor.

VRIJHEID VERPLICHT JE

als je op vier mei, acht uur ’s avonds, op de Dam
om vrijheid schreeuwt,
verbreek je niet alleen de stilte en de vredigheid,
maar vooral dit: de vrijheid om te samen te gedenken

vrijheid kan niet bestaan zonder haar tegendeel,
zij roept om toewijding, verplichting en geduld,
zij dient gevoed te worden, en gekoesterd, en gevuld

want vrijheid zonder tegendeel,
dat is een baby zonder melk,
dat is een smartphone zonder apps,
dat is een patiënt zonder verzorging

want vrijheid zonder tegendeel,
dat is een democratie zonder minderheden,
dat is een allochtoon zonder werk,
dat is een illegaal zonder rechten

als je op vier mei, acht uur ’s avonds, in ons land
je vrijheid om te spreken opgeeft
om samen, met zijn allen, stil te staan
weet dan: zij vielen in onvrijheid voor de vrijheid

en zonder onze inzet is dit vergeefs gedaan

Daarna werden onder grote belangstelling kransen gelegd 
bij het verzetsmonument. Voor het COC gebeurde dit door 
Geert Glaudemans-Kroon en Jan Julius Wintermans.

In Oss legden Thijs Verhoeven en Sandra Gutte namens het 
COC een krans. Thijs Verhoeven sprak bij deze herdenking 
de volgende tekst uit:

In onze maatschappij waarin de verschillen steeds groter 
worden en de crisis tot in alle lagen van de bevolking 
doordringt, is het juist belangrijk dat we niet alleen 
aan ons zelf denken, maar elkaar leren begrijpen en te 
accepteren. We denken vaak dat we alles alleen kunnen, 
maar uiteindelijk hebben we elkaar nodig. Het thema van 
deze herdenking is Wederkerigheid, welke gebaseerd is 
op onze wederzijdse afhankelijkheid; Kinderen en ouders, 
leraren en leerlingen, werkgevers en werknemers. 
De een hoort bij de ander. Elkaar helpen begint al bij kleine 
gebaren. De deur voor iemand openhouden, gedag zeggen 
tegen je buurman, een glimlach naar die Nederlandse man 
of vrouw van buitenlandse afkomst zonder vooroordelen 
van kleur of geloofsovertuiging. Ga eens wat vaker op 
bezoek bij je (groot)ouders, oom of tante en luister naar 
verhalen die die generatie te vertellen heeft. Want het 
verleden geeft ons een les voor het heden zodat er niet 
zinloos is geleden…

Als filmmaker probeer ik anderen te helpen door 
verhalen in beelden te vertalen door zo op een sociaal 
matschappelijke en culturele overbrugging mijn ideale 
wereld binnen de gemeente Oss op een nog hoger niveau 
te brengen. Wederkerigheid begint bij jezelf. En laten we 
nog beter naar elkaar luisteren, elkaar begrijpen maar 
vooral elkaar accepteren zoals we zijn en leven. Op deze 
manier zal onze wereld hier in Oss in de positieve zin 
veranderen.

Wederkerigheid is voor mij terugkrijgen wat ik jou in 
vrijheid en vrede wil geven.



JULI 2014
“Zaterdag” 4 - 5 - 6 juli

Roze Zaterdag 

– Eindhoven

Zondag 6 juli v.a. 15.00 uur

Duitse middag 
met bbq & drank 
– Schlager / 
Volkstümliche mittag
Kosten BBQ 12,50 euro p.p. Aanmelding 
(verplicht) via: 
info@cocnoordoostbrabant.nl
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss

Zaterdag 12 juli 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 juli 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Vrijdag 18 juli, vanaf 18.00 uur

Zomer editie 
“Pretty in Pink” 

– Markt Den Bosch

Zaterdag-Zondag, 19-20 juli, 
vanaf 13.00  uur

Levenslied 

– Markt Den Bosch

Maandag 21 juli 

Roze Maandag 

– Tilburg

Zondag 27 juli 15.00 – 19.00 uur

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

AUGUSTUS 2014

Middagje Oss 
– Augustus ZOMERSTOP

 
Zaterdag 26 juli tot Zondag 3 augustus

Amsterdam Gay Pride
Canal Parade 
– Zaterdag 2 augustus vanaf 14.00 uur 

Zaterdag 9 augustus 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

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

Zondag 10 augustus 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zondag 24 augustus 15.00 – 19.00 uur

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

Maandag 25 augustus, vanaf 16.00  uur

3de editie 
“Pretty in Pink” 

– Kermis Den Bosch

Dinsdag 26 augustus

Dolle Dinsdag 

– Kermis Oss  

LEVEN

We gaan
door het leven
zegt men wel –

maar ik denk
het leven
gaat door ons –

het komt
als je geboren wordt
en het gaat weer
als je sterft –

in de tussentijd
zit het in je
zit je vol leven
en zie je leven –

anderen
de ander
die ene
of al die anderen –

wat zijn er veel
leuke mensen
mooie mensen
lieve mensen –

er is veel
schoonheid
waar leven in zit –

het komt en gaat
voortdurend
stil of druk
lang of kort 
levenslang –
 
en tenslotte
gaat het 
voorgoed.

Hans Kolper

Cloudburst 
Vrijdag 25 juli, 1, 8 augustus 21.30 uur 
Zondag 27 juli, 3, 10 augustus 17.00 uur

De dames Dot en Stella zijn al 31 jaar samen in voor- 
en tegenspoed. Ze zijn in de zeventig en de ouderdom 
komt met gebreken. Stella is hardhorend en Dot is 
praktisch blind. Kleindochter Molly wil graag dat Dot 
in een verpleeghuis gaat wonen waar er goed voor 
haar gezorgd wordt. 
Maar dit verpleeghuis ligt in Canada waar het 
homohuwelijk illegaal is. Samen nemen ze de 
gedurfde beslissing om naar Canada te verhuizen. 
Tijdens hun ‘roadtrip’ ontmoeten ze de jonge lifter 
Prentice. Dit lichtvoetige drama won de publieksprijs 
voor beste films op verschillende gay & lesbian film 
festivals waaronder Kopenhagen, Barcelona, Tsjechië, 
Milaan en San Francisco.

The Way He Looks 
Vrijdag 15, 22, 29, augustus 21.30 uur 
Zondag 17, 24, 31 augustus 17.00 uur 

Braziliaans coming-of-agedrama dat de 
publieksprijs voor beste roze film won op 
het filmfestival van Berlijn. Leonardo is een 
blinde tiener. Hij wil graag onafhankelijk zijn 
en ergert zich rot aan zijn moeder die over 
beschermend is. Leonardo wil in het kader van 
een uitwisselingsprogramma graag naar het 
buitenland. Dit tot grote teleurstelling van zijn 
beste vriendin Giovana. Wanneer Leonardo een 
nieuwe klasgenoot krijgt, begint hij ineens te 
twijfelen of hij wel weg wil gaan.

L’inconnu du lac 
Vrijdag 4, 11, 18 juli 21.30 uur 
Zondag 6, 13, 20 juli 17.00 uur

Frans thrillerdrama over liefde en lust dat de rozen Palm 
won op het filmfestival van Cannes. Rondom een meer 
op het Franse platteland is een oase waar nieuwsgierige 
mannen naakt zonnebaden en stiekem afspreken voor 
anonieme seks. Je volgt de knappe Franck, die zijn oog 
heeft laten vallen op Michel, een adonis met de allures 
van een jaren 70 pornoster. 
Helaas is Michel al bezet, hij heeft een relatie met een 
andere man. Op een avond ziet Franck hoe Michel zijn 
geliefde met opzet verdrinkt. In plaats van de moord 
te melden, wakkert deze gruwelijke daad zijn erotische 
fixatie juist aan. ‘Hitchcock meets Haneke met snufje 
porno.’ (**** NRC Handelsblad) ‘Herhaling versterkt 
mysterieus en onheilspellend karakter van bezwerende 
film.’ (**** Volkskrant)

Bestuursnieuws
De Algemene Ledenvergadering van het COC 
NoordoostBrabant van 11 juni verliep in een 
ontspannen sfeer. Uit Alkmaar was Joop Schermer, 
secretaris van COC Nederland, overgekomen. En hij 
zag dat het goed was, en dat zei hij ook.  

In eerste instantie was er aandacht voor het feit 
dat door de herindeling de raadsverkiezingen 
in Den Bosch en Oss pas op 19  november zijn. 
Zoals   afgelopen mei elders in veel gemeentes 
Roze akkoorden zijn gesloten wil ook COC 
NoB voorafgaand aan onze verkiezingen 
Roze verkiezingsdebatten organiseren in 
‘s-Hertogenbosch, en Oss. 

Uit het jaarverslag werden de hoofdlijnen 
besproken: 
1. Roze Loperprojecten. Voorjaar  2014 zijn aan een 
 drietal verzorgingsinstellingen te Oss 

 de predicaten Roze Loper uitgereikt. 
 In ‘s-Hertogenbosch starten nu de trajecten  
 hiervoor. 
2. Veiligheid (themamiddag in mei met RADAR  
 en politie, regulier overleg in werkgroep   
 Seksuele Diversiteit, kwestie rond Engelermeer). 
3. Het absolute speerpunt: Voorlichting op 
 middelbare scholen én op basisscholen (en   
 pedagogische academies). 
4. Sport: ‘Naar een veilig Sportklimaat’; in dit   
 kader is op Coming Out Dag de regenboogvlag  
 gehesen bij FC Den Bosch. 
5.  Zichtbaarheid door manifestaties en publiciteit.  
 Met name de Koploperstatus heeft een aantal  
 activiteiten op gang gebracht en geïntensiveerd. 

De vergadering keurde de verslagen en cijfers 
goed en steunde het beleid om aan deze zaken te 
blijven werken en ze uit te diepen. Door het werk 

van onze vrijwilligers 
voor de basisactiviteiten 
in de werkgroepen, door 
het doortrekken van de 
koploperprojecten, en 
door spraakmakende activiteiten in bijvoorbeeld de 
Coming Out-week (toneel, voorronde Songfestival, 
Veiligheidsrapport, spectaculaire Regenboogvlag, 
Roze Loperpresentatie).

Goed nieuws voor de organisatorische kant: we 
hebben na jaren weer een compleet bestuur:
Jan van Velthoven, voorzitter; Peter Sleutjes, 
secretaris; Rob van Geffen, penningmeester; Ron 
Loos (Jong&Out, ACT, Algemene Zaken); Jolanda 
van Gool (Vrijwilligersbeleid, Algemene Zaken). 

Jan van Velthoven

Gay & Lesbian Summer Film Festival 2014
Verkadefabriek –       www.verkadefabriek.nl en       www.cinemien.nl/gayandlesbian/ 
Iedere vrijdag en zondag in juli en augustus in de Verkadefabriek in Den Bosch
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’s-Hertogenbosch
Prijs: € 9 regulier / € 8 VF*Pas


