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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 Zaterdag 2017...
...in ‘s-Hertogenbosch en Oss...

...jawel...
...de Regenboog spant zich...

...over heel Noordoost-Brabant...

Opening Gaycafé Kabberdoes 2.0!
De roze gemeenschap in ‘s-Hertogenbosch kan feestvieren; gaycafé Kabberdoes heropent nu officiëel de deuren. 

Op vrijdag 3 juli rond 22.30 zal wethouder Eric Logister zelf het ongetwijfeld roze lint komen doorknippen. Want bij alle 

andere mogelijkheden, zoals online en ook de roze gastvrijheid in talloze andere kroegen in de stad, is een specifiek 

gaycafé meer dan wenselijk. Niet alleen voor ‘eigen’ doelgroepen, maar ook voor hun hetero vrienden en vriendinnen. 

Waarom blijkt een specifiek gaycafé ook in deze tijd toch ‘iets’ te hebben? Wellicht dit: in een algemeen, ook een 

gayvriendelijk café is de gay ‘anders’; en in een gaycafé is de hetero ‘anders’. Dat heeft wel wat. BosschRoze nam alvast 

een kijkje.

De twintigers 
Jelmer en Jeffrey 
zijn druk bezig met 
de voorbereidingen 
van de definitieve 
opening van hun 
Kabberdoes. Na 
een hordenloop van 
vergunningen, goede 
afspraken en nog 
betere voornemens 
is het dan nu 
zover. Na slechts 
zeven maanden 
zwangerschap (sinds 1 december) verandert de 
voorlopige openstelling op 3 juli in de echte. Nu 
moet het gaan gebeuren! 

In de Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch is een 
gaycafé natuurlijk geen besloten plek voor 
‘gelijkgestemden’ meer zoals dat pakweg veertig 
jaar geleden was. Nee, integendeel. Jelmer en 
Jeffrey willen een open atmosfeer vanuit een vrolijk 
gay-perspectief: “We zijn er voor ons en de onzen, 
maar ook voor iedereen die voor ons is.” Zo is het 
maar net. Een café is een sfeer. En dat is bij de 
Kabberdoes een roze sfeer; hartelijk, persoonlijk, 
gezellig en als het effe kan opwindend. “Het moet 
gewoon een leuke plek worden om uit te gaan 
met een groep vrienden. Of een plek waar je in je 
eentje naar toe kunt gaan om vrienden te maken. 
Het moet een plek worden waar mensen zich thuis 
voelen en vooral zichzelf kunnen zijn. Niet alleen 
voor iedereen die jong is, maar ook voor iedereen 
die zich jong voelt.”

De roze doelgroep is niet zomaar 
over één kam te scheren, maar kent verschillende 
smaken. Jelmer en Jeffrey presenteren dan ook een 
eerste kwartaalagenda die uiterst gevarieerd en 
aantrekkelijk is (en met nachtvergunning!): Vrijdag 
3 juli: De officiële opening (open vanaf 19.00 tot 
04.00, zie Uitnodiging). Vrijdag 10 juli: Pink Party 
(met Drag Queen).Vrijdag 17 juli: Karaoke avond 
(tot 00.30 uur; daarna lekker partyen). Zaterdag 25 
juli: Mexicaanse avond (flessen desperado’s voor 
spotprijs). Woensdag 29 juli: Bingoavond.Vrijdag 7 
Augustus: Tropical Weekend (cocktails!). Maandag 
24 Augustus: Afterparty van Pretty 
in Pink/Roze Maandag Bossche 
Kermis. Zaterdag 29 Augustus: 
Crazy Kabberdoes Night (mannelijke 
stripper) .Vrijdag 11 September: 
Flugel Party.Vrijdag 25 September: 
Draq Queen Night Be a queen for 
one night. Woensdag 30 september: 
Erotische Bingoavond (Erotische 
prijzen).

In Eindhoven heb je zaken als the 
Pallaz, Club Pecheur en de Genestho. In Tilburg heb 
je De Lollipop en in Breda de Venise. Samen met 
Jelmer en Jeffrey vinden wij dat Regenboogstad 
‘s-Hertogenbosch, onderweg naar de status van 
meest gastvrije Roze Stad van 2017, niet achter 
mag blijven. Naast alle gayvriendelijke kroegen 
in de stad is een echt gaycafé dan ook meer dan 
gewenst. Daar kunnen onze lezers en hun vrienden 
en vriendinnen aan meewerken. Proost op (en in) 
Kabberdoes 2.0!

ROZE ZATERDAG 2017 NAAR 
‘s-HERTOGENBOSCH, OSS EN REGIO
Het is je ongetwijfeld niet ontgaan dat ‘onze’ 
kerngroep Roze Zaterdag 2017 erin geslaagd is 
om het ‘bid’ voor de nationale Roze Zaterdag 
2017 binnen te halen. In onze volgende BR, als het 
feestgedruis verstomd is, zullen we hier uitgebreid 
aandacht aan besteden. In 2017 kleurt de hele regio 
langdurig actief roze, met als hoogtepunt in juni 
ROZE ZATERDAG voor jou. We feliciteren in het 
bijzonder Derk Oorburg, Jolanda van Gool, 
Ivo van Harmelen, Anja van Hout, Bert Henkelman 

en Eddie Collin met het geweldige Bidbook en het 
gewonnen bid en wensen ze een welverdiende 
vakantie. En uiteraard ook de beide gemeentes, het 
COC NoB en allen die hieraan meegewerkt hebben 
de afgelopen maanden en die in grote getale de 
missie naar Maastricht Colours You ondersteund 
hebben!

Compleet Bidbook op: 
      www.cocnoordoostbrabant.nl

UITNODIGING
Op vrijdag 3 juli geven wij de 
officiële opening van Gaycafé 

Kabberdoes. 

We zijn geopend vanaf 19.00 
uur. Rond de klok van 22.30 

uur zal wethouder Eric Logister 
ons Roze Lintje doorknippen 

zodat de Opening van Gaycafé 
Kabberdoes 2.0 een feit is. 

Vanaf 19.00 uur zorgen voor lekkere hapjes en 
we schenken tot 22.30 uur gratis Bubbels. 

Na de opening wordt de muziek verzorgd door 
niemand minder dan Perry Stuiver. 

Strangé en Mensey Melon zijn twee 
geweldige Drag Queens die zorgen voor het 

entertainment. 

Wil jij hier bij zijn dan ben je van harte welkom 
om met ons Kabberdoes 2.0 officieel te openen. 

Tot ziens bij Gaycafé Kabberdoes,

 Jelmer en Jeffrey



De Keulse Kar
Hinthamerstraat 101
5211 MH ’s-Hertogenbosch
www.dekeulsekar.nl
Openingstijden 11.00 – 02.00 uur Lunch / Diner / Koffie / Drankjes

Telefoonnummers / Internet

COC Noordoost Brabant
Postbus 1420
5200 BL ‘s-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl
www.cocnoordoostbrabant.nl
Tel. 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

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

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 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

Club Vonk
www.clubvonk.nl

advertentie advertentie

Expositie Vroeger en Nu
Pride Photo Nijmegen wil emancipatie bevorderen door de zichtbaarheid 
van diversiteit te vergroten. Zij presenteert nu de expositie Vroeger en Nu. 
Deze bestaat uit  foto’s die laten zien hoe de verbeelding van homoseksualiteit 
in de loop van de tijd is veranderd. De expositie toont foto’s van Vroeger met een 
visie op homoseksualiteit naast beelden van Nu die gender en seksuele diversiteit laten zien. In 
1990 maakten de Nijmeegse fotografen An Stalpers en Ineke Duursema een serie foto’s waarin 
zij hun visie op homoseksualiteit gaven. De serie kreeg de toepasselijke titel: Het Kan Ook Anders. 
Foto’s uit deze serie dienden als inspiratie voor nieuw werk van deelnemende fotografen. Hun 
foto’s laten zien hoe gender en homoseksualiteit vanuit een hedendaagse visie in beeld worden 
gebracht. Behalve de foto’s van An Stalpers en Ineke Duursema zijn er foto’s van Leo van Adrichem, 
Loeki Bentlage, Jet Budelman, Frans Eppink, Hetty Ermers en Jac. Splinter. 

Groepsexpositie Vroeger en Nu, met foto’s over beeldvorming van homoseksualiteit, gender en 
seksuele diversiteit. Te zien (gratis) in het Roze Huis Nijmegen, St. Anthoniusplaats 1. Tot en met 
Roze Woensdag (22 juli). Te bezichtigen op de openingstijden van het Roze Huis: 
       www.rozehuisnijmegen.nl  

Burgemeester Ien Dales (1989) © foto 
Ineke Duursema. Ien Dales plakt op 
Plein 1944 het eerste affiesje van het 
project Geschopt, Gepakt, Geslagen. 
Collectie: Lesbisch Archief Nijmegen.

Deze Pride Photo Nijmegen zet 
seksuele diversiteit centraal in kunst, 
cultuur, fotografie, feest, muziek, 
debat en meer. De Nijmeegse editie is 
een zusje van de fotografiewedstrijd 
Pride Photo Award uit Amsterdam, een 
jaarlijks terugkerende internationale 
fotowedstrijd over seksuele- en gender 

diversiteit: “We hebben een selectie gemaakt van aansprekende en indringende foto’s uit de collectie 
van 5 jaar Pride Photo Award, waaronder ook een aantal prijswinnaars. Deze fotoserie gaat vanaf mei 
tot met september op tour door Nijmegen. We exposeren op locaties waar veel mensen komen. 
Dat doen we, om zo ook de mensen te bereiken die seksuele en gender diversiteit nog niet 
vanzelfsprekend vinden. Wij waren bijvoorbeeld met onze Pride Photo Nijmegen Bus, een mobiele 
expositieruimte, op evenementen als het Bevrijdingsfestival en Music Meeting. en komen ook op 
Roze Woensdag, de woensdag van de Vierdaagse. Maar ook op scholen of in de wijken kun je ons 
ontmoeten.”        www.pridenijmegen.nl

DODENHERDENKING EN 
BEVRIJDINGSFESTIVAL 2015
In Oss en ‘s-Hertogenbosch nam ook het COC deel aan de de 
Dodenherdenkingen op 4 Mei. Tijdens  de herdenkingen werd een krans 
gelegd in Oss door Sandra Gutte en Anne Lijdsman en in ‘s-Hertogenbosch 
door Petra Broekhuijsen en Jan van Velthoven. Tijdens de voorafgaande 
herdenkingsbijeenkomst in het Jheronimus Bosch Art Center was het nationale 
thema van dit jaar de leidraad: ‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind 
voor de toekomst’ . Jan Terlouw (teksten) gaf een literair concert met het 
kamermuziekgezelschap het Orion Ensemble, waarin zeventig jaar herstel van 
de rechtsstaat, de herwonnen vrijheid en herstelde vrede centraal stonden. 
De muziek was van Astor Piazzolla.  Namens het COC NoB ontstak Jan van 
Velthoven een kaars en las de volgende tekst voor:

NOOIT MEER

Natuurlijk, wij willen niets begrijpen van de fanaat
Die twee geliefden van het hoogste gebouw wil gooien,
En liever ook niet echt beseffen wat de jongen bezielt
Die opgelucht kiest om  niet verder te leven.

Ziende blind. Wat weerhoudt ons dan zelf een moord te doen
Om er bij te horen, bij de winnaars, de uitverkorenen
Met een smetteloos geloof, een voorbeeldige orde,
Een superieure heilstaat, triomf van de wil tot macht?

Enkel dit: sta stil als een groot verhaal je even te denken geeft,
Blader door het beduimelde boek van de geschiedenis,
Struikel over het dagboek van een jong meisje
En herschrijf je toekomst in twee woorden: Nooit Meer.

Lowie de Jongh - 4 mei, 2015

Op de winderige Bevrijdingsdag daarna werd het droog rond een uur of drie en 
stroomde de Pettelaarse Schans vol. Vrijwilligers van het COC NoB zwermden 
over het terrein uit om de festivalgangers van roze accenten te voorzien, want 
de bevrijding kan nog wel zo’n accentje gebruiken.

Nieuw: Mx voor transgenders
De gezaghebbende Oxford English Dictionary gaat een nieuwe Britse 
aanspreekvorm opnemen. Het gaat om Mx, bedoeld voor transgenders of 
mensen die zich om andere redenen niet willen laten aanspreken met Mr 
(voor alle mannen), Miss (voor ongetrouwde vrouwen), Mrs (voor getrouwde 
vrouwen) en Ms (voor alle vrouwen). Mx wordt al geaccepteerd bij sommige 
banken, universiteiten en op overheidsdocumenten, zoals rijbewijzen. Volgens 
Jonathan Dent, assistent-hoofdredacteur van het woordenboek, is het een 
mooi voorbeeld van hoe mensen taal naar hun hand zetten, in plaats van dat 
ze zich er een identiteit door laten opdringen. 

(Bron: Onze Taal, juni 2015)

Deze foto © Ineke Duursema uit 1990 toont het 
vrijwilligersteam van het Lesbisch Archief Nijmegen. 
Veel van de door deze archieven verzamelde kennis werd 
ge bundeld in de LESBO encyclopedie, die daarmee voor 
iedereen toegankelijk is geworden. 

De foto © Ineke Duursema 
Buddy uit 1990 werd gemaakt 
tijdens een Roze Zaterdag (in 
Zwolle) en in die tijd verwees 
de titel ook naar AIDS. 

Met “Lesbo-Uit de kast, 
in dekast!” deze foto 
© Loeki Bentlage  van 
haar boekenkast brengt 
Loeki Bentlage deze 
ontwikkeling in beeld. 
Het LAN bestaat nog steeds:        www.lesbischarchief.nl

Burgemeester Huub Bruls 
(2012) © foto An Stalpers. 
Huub Bruls tijdens de tiende 
editie van de Roze Woensdag 
in 2012.



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

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

 grafische vormgeving

Openstelling revisited
Positief nieuws uit Ierland, waar de openstelling van het huwelijk, vaak 
genoemd het homohuwelijk, dankzij een referendum nu wordt gerealiseerd. 
Best opmerkelijk voor een katholiek land als Ierland. Tegenstanders beweren 
vaak dat parlementariërs die over de openstelling moeten beslissen erg voor 
de muziek uitlopen en dat de bevolking van verschillende landen in feite veel 
conservatiever zou zijn waar het de acceptatie van homo’s, lesbiennes en 
transgenders betreft. Het in feite conservatieve Ierland laat tot veler verrassing 
iets anders zien. Waarbij je bovendien moet bedenken dat Ierland een van de 
laatste Westerse landen was waar homoseksualiteit strafbaar was. 

Uitgebreide aandacht een week of 
wat geleden, ook in de Nederlandse 
pers, voor het huwelijk van de 
Luxemburgse premier met de man 
waarmee hij al ruim vijf jaar een 
relatie heeft. Grote stukken bij ons in 
de krant, stukken waarin eigenlijk met 
verbazing wordt geconstateerd dat 
zoiets in Luxemburg geen echt item 
is, de pulppers buiten beschouwing 
gelaten. In Luxemburg zijn ze blijkbaar 
progressiever dan hoe de pers bij 
ons inschat dat de Nederlanders 
zouden reageren als Mark Rutte zou 
aankondigen dat hij met een man 
zou gaan trouwen. Ik ben er trouwens 
ook van overtuigd dat alle ophef over 
de toyboy van Onno Hoes in de pers 
aanzienlijk minder zou zijn geweest 
als het om een hetero-burgemeester 
met een dame zou zijn gegaan. Want 
laten we wel wezen, feitelijk zou 
het echte probleem moeten zijn dat 
Hoes zich tegenover de toyboy nogal 
laatdunkend uitliet over de kwaliteit 
van de Maastrichtse gemeenteraad. Ik 
vrees echter dat dat slechts bij weinig 
mensen is blijven hangen…

Het lijkt goed te gaan met de 
acceptatie van homoseksuele 
relaties in steeds meer landen 
in Europa. Lijkt, want bijvoorbeeld 
in Duitsland ligt Angela Merkel 
nog steeds dwars voor openstelling 
van het huwelijk, ook al is volgens 
opiniepeilingen een meerderheid 
van de bevolking voor. En in Frankrijk 
schijnt ex-president Sarkozy te 
hebben gezegd dat hij de wet op het 
openstellen van het huwelijk weer 
zal intrekken mocht hij over twee 
jaar de huidige president Hollande, 
die de wet invoerde, verslaan. 
Ik ben benieuwd hoe de Franse 
bevolking in meerderheid op zo’n 
‘beleidsvoornemen’ zou reageren. 
Wellicht zou Sarkozy er wijs aan doen 
tegen die tijd een referendum onder 
de Fransen te organiseren. Misschien 
valt het mee. 

Voor de toestand in de wereld zie:
      http://nl.wikipedia.org/wiki/
Homohuwelijk 

JEROEN WEYERS BLIKT TERUG 

EN SERGIO NAM AFSCHEID
Op 11 juni, in wijnbar BIJ DIRK, in de Verwerstraat 
nam Sergio Espigares Tallon afscheid van 
de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Tijdens de 
Koploperperiode was hij ‘onze’ ambtenaar 
Diversiteit. Sergio liet weten: “Ik heb mijn inzet voor 
de LHBT-belangen als het belangrijkste onderdeel van 
mijn werk ervaren, ook al was het soms een beetje 
schipperen met tijd en energie. Ik heb mijn interesse 
en kennis over gelijke rechten kunnen verbreden met 
een thema waarover ik eerder weinig mee van doen 
had. ’s-Hertogenbosch is een persoonlijke en professionele verrijking geweest.” 

Jan van Velthoven bedankte hem 
namens het COC NoB met een prachtige 
boekcassette van Erasmus’ Lof der 
Zotheid voor zijn gewetensvolle en 
betrokken steun bij de belangrijke 
stappen voorwaarts waarbij met name de 
bevordering van de emancipatie van de 
LHBT’ers ook in allerlei andere stedelijke 
geledingen buiten de doelorganisatie 
COC vorm kreeg. Hij adviseerde Sergio 
bij diens terugkeer naar Rotterdam 

hetzelfde te doen als wat Erasmus van de Brabanders beweert: “om bij het 
klimmen der jaren zotter te worden en je niks aan trekken van wat elders heet 
‘de last der jaren’.”

Op deze receptie troffen we (uiteraard) 
ook onze vorige wethouder Diversiteit 
Jeroen Weyers. Wat doet die tegenwoordig 
na zijn wethouderschap? Hij is raadslid 
van de PvdA in ‘s-Hertogenbosch, met de 
portefeuilles Verkeer&Vervoer en Diversiteit 
(waaronder bijvoorbeeld ook het AZC valt). 
Hij zit in de RvT van het burgerinitiatief 
Bij Katrien (voorlopig in het Koningstheater. En daarnaast lukt het hem ook 
nog om zo kort mogelijk gebruik te maken van zijn wachtgeld. Momenteel 
is hij kwartiermaker voor de Stichting Lezen & Schrijven (bekend van Prinses 
Laurentien, zie       https://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Lezen_%26_Schrijven). 
Na de zomer wordt hij daar 32 uur per week regiocoördinator Noordoost 
Brabant. De Stichting bevordert de ontwikkeling en participatie van de 1.3 
miljoen laaggeletterden in Nederland (waarvan 1 miljoen autochtoon). Je bent 
laaggeletterd als je door je gebrek aan taalvaardigheid niet normaal mee kunt 
doen in de maatschappij. Dat moet beter.

Hoe kijkt hij nou terug op zijn rol als wethouder Diversiteit? Vooral is hij 
tevreden over het feit dat de gemeente van Koploper nu Regenboogstad 
is geworden en dat hij in oktober het convenant daarvoor heeft mogen 
ondertekenen. De bevordering van diversiteit door zichtbaarheid in onderwijs, 
sport en bij de gemeente zelf ligt hem nog na aan het hart. Het stap voor stap 
bevorderen van een veilig leefkimaat; de ontwikkeling van een ontkennende 
naar een tolerante en uiteindelijk stimulerende samenleving; hij is blij dat hij 
daaraan een bijdrage heeft kunnen leveren. Met wat de voorbijeperiode op 
gang gebracht is kan de gemeente door. Daar is hij tevreden over. En… hij vond 
het gewoon nog leuk ook!

LHBT-INNOVATIE-
PRIJS EN IDAHO
Op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, 
jaarlijks op 17 mei, vragen LHBT-organisaties internationaal 
aandacht voor homohaat en de sociale onwenselijkheid 
daarvan. Waarom op 17 mei? Op die dag in 1990 schrapte de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit 
officieel van de internationale lijst 

van ziekten, de International 
Classification of Diseases. 
Tot dan toe stond 

homoseksualiteit op die lijst 
als psychische aandoening.

Het baanbrekende 
antidiscriminatieprogramma 
Gelijk = Gelijk van Diversion 
is zondagmiddag 17 mei 
bekroond met de LHBT- 
Innovatieprijs 2015. Minister 
Jet Bussemaker (Onderwijs) 
reikte in de Koninklijke 
Schouwburg in Den Haag 
de prijs uit voor het meest baanbrekende initiatief op 
homo-emancipatiegebied. Het lesprogramma laat joodse, 
islamitische en homoseksuele jongeren als drietal voor de 
klas staan. Aan de hand van persoonlijke verhalen geven 
ze basisschoolleerlingen les over discriminatie. Bij deze 
uitreiking waren ook vertegenwoordigers uit onze kringen: 
Jolanda van Gool, Petra Broekhuijsen, Ramona Pikeur, 
Ivo van Harmelen, Jean Marc Reinold en wethouder René 
Peters. Deze schreef op zijn blog:

“Hoe is dat nu voor jullie?” Dat vroegen ‘vrienden’ aan de 
ouders van een spreekster tijdens de internationale dag 
tegen homo- en transfobie (IDAHO), vlak nadat ze uit de 
kast was gekomen. “Want horen dat je kind homoseksueel 
is, dat is bijna net zo erg als horen dat ze kanker heeft.” Dit 
gesprek vond een flinke tijd geleden plaats. Volgens de 
laatste cijfers gaat het tegenwoordig een stuk beter met de 
acceptatie van ‘anders geaarden’. Maar we zijn er nog niet.

Tegenwoordig accepteren de meeste Nederlanders 
de geaardheid van hun medemens. Maar dat is niet 
vanzelfsprekend. En ook behoorlijk onderhoudsgevoelig. 
Het CBS vat de Nederlandse houding ten opzichte van 
LHBT’ers als volgt samen: ‘Trouwen mag. Maar zoenen mag 
niet.’ Dat mannen elkaar begroeten met een zoen, dat 
vinden we maar vreemd. En veel mensen houden niet van 
vreemd. Volledige acceptatie van andersgeaarden is er dus 
nog niet. Zeker niet binnen (streng) religieuze groepen en 
groepen mensen met een andere culturele achtergrond.

Door het ondertekenen 
van het zogenaamde 
IDAHO-statement 
maakten verschillende 
gemeenten, instanties 
en koepelorganisaties 
duidelijk dat ze werk willen 
(blijven) maken met de 
aanpak van homo- en 
transfobie. Namens Oss 
mocht ik mijn naam onder 
de verklaring zetten. Ook 
minister Bussemaker 
ondertekende het 
statement. Zij onderstreepte 
het belang van rolmodellen binnen religieuze en biculturele 
gemeenschappen. En ik denk dat ze gelijk heeft. Het geven 
van het goede voorbeeld is binnen iedere groep belangrijk. 
Zeker ook voor jongeren die zoeken naar hun identiteit.

In Oss werken we al een tijdje volgens hetzelfde principe. 
Iedere Ossenaar kan zijn foto en quote plaatsen op www.
zodoenwedatinoss.nl . En op die manier duidelijk maken 
dat volledige acceptatie van LHBT’ ers de norm hoort te 
zijn. Letterlijk honderden mensen spraken zich al uit. En 
onder hen verschillende vertegenwoordigers van religieuze 
gemeenschappen en mensen met een andere culturele 
achtergrond. Toch mogen dat er wat mij betreft veel meer 
zijn. Laten we daar (ook in Oss) de komende periode werk 
van maken. Ik vraag aan iedereen, maar vooral ook aan 
mensen met een biculturele of religieuze achtergrond zich, 
nog meer dan nu, actief uit te spreken voor de acceptatie 
van iedere medemens. Liefde kent geen labels!



BESTUURSWISSELING

JULI 2015
Vrijdag 3 juli 22.30 uur

Opening Gaycafé 
KABBERDOES door 
wethouder Eric 
Logister
Programma juli/augustus: zie 
hoofdartikel 
Gaycafé Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Vrijdag 3 juli mei v.a. 20.00 uur

Gay and Friends
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – 
Den Bosch

Zondag 5 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 11 juli 16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – 
Den Bosch

Zondag 12 juli 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor 
jongeren

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

Vrijdag 10 juli, vanaf 19.00 uur

Zomer editie 
“Pretty in Pink” – 
Markt Den Bosch
Zaterdag 11 juli vanaf 21.00 uur en 
Zondag 12 juli vanaf 13.00 uur

Levenslied – 
Markt Den Bosch
Maandag 20 juli 

Roze Maandag – 
Tilburg
Woensdag 22 juli

Roze Woensdag 
(4daagsefeesten) 
Nijmegen  
Zondag 26 juli 15.00 – 19.00 uur

Salon40+
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

AUGUSTUS 2015
Vrijdag 31 juli t/m 
Zondag 2 augustus

Amsterdam Gay 
Pride
Canal Parade – Zaterdag 1 augustus 
vanaf 14.00 uur 

Zondag 2 augustus v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten M / V

Middagje Oss M/V
COC ruimte Oss (ingang sociaal-
cultureel centrum‚
De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss
(Vooraankondiging: Zondag 6 
september bij Middagje Oss 
Ruilbeurs/markt fetisj spulletjes v.a. 
14.00 uur) 

Vrijdag 7 augustus v.a. 20.00 uur

Gay and Friends
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – 
Den Bosch

Zaterdag 8 augustus 
16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – 
Den Bosch

Zondag 9 augustus 
13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor 
jongeren

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

Dinsdag 19 augustus

Dolle Dinsdag – 
Kermis Oss  
Maandag 24 augustus, 
vanaf 18.00  uur

4de editie 
“Pretty in Pink” – 
Kermis Den Bosch
Zondag 23 augustus 
15.00 – 19.00 uur

Salon40+
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

PROCES  

Over elke stap 
heb ik goed nagedacht
meestal achteraf -

ik vroeg me af
of ik me had laten
manipuleren
of ik zelf 
te ver was gegaan
hoe het precies
gelopen was -

het ging
zoals het ging
een natuurlijk proces
dat liefde heet
verliefdheid
verlangen -

beminnen en
bemind worden
een zaligheid -

gevoel wint het
van verstand
maar het verstand
kan achteraf proberen
te begrijpen -

liefde is ongrijpbaar
en onstuitbaar
universeel
en toch uniek -

ik laat het me overkomen
en beschouw het
en geniet.

Hans Kolper

Tijdens de ALV van woensdag 
10 juni werd bij acclamatie 
Petra Broekhuijsen gekozen 
in het bestuur van COC 
NoordoostBrabant. Zij gaat 
daarin speciaal aandacht 

geven aan de Integriteit 
van onze vereniging en het 
onderwerp Transgenders. 
Daarover meer in de komende 
BR. Petra werkt bij Enexis en 
voedt samen met haar vrouw 

twee kinderen op. Na jaren 
inzet als penningmeester en 
algemeen lid nam Ron Loos 
afscheid van het bestuur. 
Hij blijft, hoe kan het anders, 
wel actief.

29 augustus – Theater De Blauwe Kei, Veghel
Zingen zolang het duurt! – Paul de Leeuw
Multitalent Paul de Leeuws cabaretvoorstelling 
Ik ben rustig riep ondanks het succes de vraag 
op: “Wanneer gaat Paul weer eens fijn en lekker 
lang zingen?”. Nou, op zaterdag 29 augustus! 
Met Miguel Wiels aan de vleugel laat Paul zijn 
mooiste en bekendste nummers horen, voor een 
groot deel  bepaald door het publiek. Een dierbare 
herinnering, onvergetelijk wijsje of emotioneel 
eerbetoon. Roepen en zingen maar! Ook de 
mooiste nummers van Paul’s Robert Long cd 
komen voorbij. 

5 juli – Theater aan de Parade

Guillaume Tell (Rossini) – The Royal Ballet 
The Royal Opera rechtstreeks vanuit The Royal 
Opera House in Londen met ‘Guillaume Tell’ 
op het witte doek van Theater aan de Parade. 
De Zwitserse held Wilhelm Tell wil zijn volk 
bevrijden van de Oostenrijkse bezetting. 
Betrapt bij hulp aan een ontsnapping wordt 
Wilhelm zelf bestraft. Hij moet een appel van 
het hoofd van zijn zoon schieten. Als hij wordt 
opgepakt, vechten zijn mede-revolutionairen 
voor de Zwitserse vrijheid. Tell ontsnapt net op 
tijd om bij de overwinning te zijn. 
Door de goede beeld- en geluidskwaliteit 
van de zalen lijkt het alsof u ter plekke bij de 
voorstelling aanwezig bent en ziet u wat er op 
het toneel gebeurt in close-up. 

In augustus elke dinsdag om 21.30u en elke zondag om 16.30u
Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’s-Hertogenbosch
Lilting – met o.a. Ben Whishaw, Leila Wong
Na de plotselinge en vroegtijdige 
dood van de jonge Kai, blijven zijn 
moeder Junn en zijn vriend Richard  
in diepe rouw achter. Moeder Junn 
spreekt nauwelijks Engels en wist 
niet af van het bestaan van Richard. 
Terwijl Junn denkbeeldige gesprekken 
met haar zoon voert, probeert Richard 
een band met haar op te bouwen. 
Een tolk schiet te hulp en samen 
beginnen ze - aan de hand van hun 
herinneringen aan de man van wie ze 
allebei zielsveel hielden - diens leven 
te reconstrueren.

In juli elke dinsdag om 21.30u en elke zondag om 16.30u
Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’s-Hertogenbosch

52 Tuesdays – met o.a. Tilda Cobham-Hervey, Mario Späte
De aarzelende groei naar 
onafhankelijkheid van de 16-jarige 
Billie raakt in een stroomversnelling 
wanneer haar moeder van geslacht 
wil veranderen. Hun tijd samen 
wordt noodgedwongen beperkt tot 
dinsdagnamiddag. Een aangrijpende 
verhaal van een jaar, eenmaal per 
week, enkel op dinsdag. Deze unieke 
regelmaat geeft dit emotioneel 
geladen verhaal van verlangen, 
verantwoordelijkheid en verandering, 
een zeldzame authenticiteit.


