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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

of ga naar 
www.cocnoordoostbrabant.nl  

...hoera!...
...we krijgen weer een plek...

...een vergader- en ontmoetingsplek...
...bij Katrien, vlakbij de Parade...
...kom je ook lekker plekken?...

BUDDYHULP GROEIT ALS KOOL
In de lugubere tijden (zo’n 30 jaar terug) dat hiv in Nederland niet enkel een gezondheidsrisico was, maar ook een 

doodvonnis door aids, richtte Jan Straatman een COC-werkgroep op met buddy’s om de aidspatiënten te begeleiden en 

te helpen. Later werd dit de Stichting Buddyproject NO Brabant onder de vlag van Stichting AidsCare. Gelukkig werd hiv 

behandelbaar en de doelgroep van de stichting veranderde in chronisch en ernstig zieken (geen aidspatiënten meer). 

Onder de bezielende leiding van Henk Engel verzelfstandigde de stichting. Ze is inmiddels in haar tweede levensjaar als 

Stichting Buddyhulp. Wij spraken met voorzitter Henk Engel over hoe het zo kwam en hoe het nu gaat.

“Na uitgebreide gesprekken 
met vrijwilligersorganisaties en 
gemeenten, bleek Buddyhulp 
meer dan levensvatbaar. Het was 
de periode (2013) kort voor de 
transitie van de AWBZ naar de 
Wmo. Iedereen zag aankomen 
dat er mensen tussen de wal en 
schip terecht zouden komen. We 
hebben toen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid genomen. Groot 
verschil met voorheen is dat we vier 
extra doelgroepen bedienen, vijf in 
totaal dus: 1. Chronisch en ernstig 
zieken 2. Ex-gedetineerden 
3. Ex-verslaafden 4. Ex-psychiatrische cliënten (niet in een psychose verkerend) 
5. Thuis wonende eenzamen. We hadden bij de start 6 buddy’s en cliënten 
(voorheen “maatjes” genoemd) en één coördinator. Nu hebben we al 50 
cliënten en 48 buddy’s (sommige hebben 2 cliënten). Daarvoor hebben we 6 
coördinatoren!” 

“We zijn in de breedte actief en dat blijkt uit de hechting van onze organisatie. 
Onze ambassadeur is Marc Lammers, internationaal hockeycoach. De 
Commissie van Aanbeveling, bestaat uit burgemeester Rombouts, Bob Hutten 
alg. directeur ‘Hutten’ , Peter Langenbach, RvB Jeroen Bosch Ziekenhuis (door 
vertrek vacant). Het bestuur: Henk Engel, vz (Gezondheidszorg), Marijke 
Rombouts, secr. (Hub Noord Oost Brabant), Leo kammers, penningm. (oud RvB 
Stichting Thebe), Arend-Jan Top, PR&C (dir. DaileyBrand).”

“We werken samen met bijna alle vrijwillige hulporganisaties! Heel plezierig 
en open. Maar zij zijn anders, in werkwijze en doelgroepen. Neem Stichting 
‘Door en Voor’. Werkt voor én met ex-psychiatrische patiënten. Op het moment 
dat een cliënt van deze stichting een probleem aangeeft (belastingpapieren 
invullen, computer etc.), wordt een ‘buddy’ ingezet om dat probleem op te 
lossen. Wij echter verbinden een buddy aan een cliënt niet per probleem, 
maar voor een tijd: één of max. twee jaar. Vooral om mensen uit hun sociale 
isolement te halen of hun netwerk uit te breiden. Ik benoem het verschil als 
volgt: Door en Voor, werkt ‘project’ gericht, en Buddyhulp ‘proces’ gericht.”

“Nog een doelgroep denkbaar? Recent kwamen een grote groep burgers 
en organisaties bijeen om te bekijken hoe vluchtelingen geholpen kunnen 
worden. Burgemeester Rombouts suggereerde daarbij o.a. het buddymodel. 
We hebben er samen met COA en Rode Kruis over nagedacht, en constateerden 
dat Buddyhulp, in de eerste fase van het verblijf niet zinvol is. Pas wanneer 
deze mensen een permanent verblijf (een woning in een wijk) krijgen dan 

kunnen wij samen de vluchteling ondersteuning bieden voor inburgering en 
kennismaking met onze maatschappij.”
 
“Nog wensen voor 2016? In den Bosch e.o. loopt het project fantastisch maar 
in de rest van NO Brabant willen we onze naamsbekendheid vergroten en 
ook graag structurele subsidie krijgen van de gemeenten. En aan de slag met 
andere doelgroepen die aankloppen. Onze organisatie moet overigens nu wel 
even stabiliseren na deze geweldige groeispurt. Dit om eenduidig en vanuit 
dezelfde filosofie te blijven handelen. We stáán er wel: een nieuwe website, 
een digitaal registratiesysteem, inwerkmappen voor buddy’s en coördinatoren 
(wat wordt van elkaar verwacht, werkwijze, richtlijnen). Dik compliment voor al 
onze vrijwilligers die dat voor elkaar hebben gekregen!”  

“Speel je wel eens met het idee om buddy te worden? Bedenk dan: Het is vooral 
ook leuk om buddy te zijn: je krijgt er zoveel voor terug!! Ik verwijs voor nadere 
info graag naar onze website        www.buddyhulp.nl, we zijn ook te vinden op 
Facebook. Maar er kan ook gebeld worden naar Henk Engel (06) 25 00 60 08 of 
een mailtje naar        voorzitter@buddyhulp.nl”

Maaike Frazer
Maaike is begonnen als buddy, nog 
onder de bezielende leiding van 
Jan Straatman. Toen deze fysiek 
belemmerd werd, hebben Maaike 
Frazer (coördinator) én René van de 
Ven (penningmeester) de dagelijkse 
leiding van het Buddyproject 
overgenomen, en dit naast hun 
fulltime banen!! René gaf zijn 
stokje door bij de oprichting van 
Buddyhulp. Maaike ging door als 
bestuurslid. Zij borgde de normen 
en waarden van het Buddyproject 
in Buddyhulp. Nu de organisatie 
staat, is voor Maaike na al die jaren 
vrijwilligerswerk het moment daar 
om ruimte te maken voor anderen.
Henk Engel: “Maaike is steeds ‘de 
moeder’ van de Stichting geweest. 
Ze was een geweldige buddy én 
Coördinator. Één van haar sterke 
kanten was het “matchen” van 
buddy’s aan cliënten. Ik heb haar 

nooit kunnen betrappen op één 
mismatch. Chapeau!!! We blijven 
Maaike dankbaar voor haar 
tomeloze inzet én voor alles wat ze 
betekend heeft voor Buddyhulp!”



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

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

Centrum voor seksuele gezondheid
GGD Hart voor Brabant
Voor vragen over soa en het maken 
van een soa- of Sensespreekuur
’s-Hertogenbosch, Tilburg of Uden: 
0900 – 369 69 69
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

advertentie advertentie

SYLVIAH VEROVERT PUBLIEK, PEEJEE WINT SONGFESTIVAL
Zaterdagavond 12 december was in concertgebouw 
‘de Vereeniging’ in Nijmegen de finale van 
het Nationaal COC Songfestival. Voor COC 
NoordoostBrabant nam Sylviah deel, onze 
powerzangeres die al diverse keren (o.a. op de Roze 
Zaterdagen in Eindhoven en Maastricht) ons vocaal 
vertegenwoordigd heeft (en het publiek in de 
stemming bracht).
Sylviah (in haar voorbereiding gesteund door 

De uiteindelijke 
winnaar van deze editie 
van het songfestival 
was Peejee voor COC 
Midden Nederland. 
Tessa Internationaal 
nogmaals: “Met charme 
en flair en gesteund 
door jonge, doch zeer 
bedreven muzikanten 
(Tadjiro krijgt met zijn 
saxofoon open doekjes 
uit het publiek) zingt Peejee over een reis, maakt 
niet waarheen, met zijn lief. Een terechte winnaar, 
jong en onweerstaanbaar met een fris lied.”
Met onze Sylviah waren een aantal supporters 
vanuit COC NoB naar Nijmegen getrokken. 
Tio Lelieveld maakte voor ons deel uit van de 
publieksjury. Tio mocht niet zeggen dat hij 
Nijmegen het beste vond, maar uiteindelijk toch 
Peejee de terechte winnaar!

Pride rises above the fear 
And my doubt begins to fade 

Still enough time to make it clear 
How to use my pink blue ray 
Ive searched a lot up till now  

But the right to love that shows me how 
And now the Pride calls, the stoney wall falls 

 
[Chorus:] 

Oh I wanna dance with some lady 
I wanna feel the heat with some lady ...etc.

Ive been in love but kept my tenses 
Secrets for the town 

Sooner or later the hiding ends 
And I stop to keep me down 

I need a woman who’ll take a chance 
On a love that burns hot enough to last 

So now the night calls 
The stoney walls falls 

 
[Chorus:] 

Oh I wanna dance with somelady 
I wanna feel the heat with some lady …etc.

Ivo van Harmelen) bracht een cover van de 
klassieker ‘I wanna dance with somebody’ in een 
heuse lesboversie. Volgens het commentaar van 
Tessa Internationaal: 
“Ze was de enige kandidate die contact maakte met 
het publiek. Toen ze voorop het podium ging staan 
kwam ze helemaal los, en mét haar de zaal!”. 
De tekst van haar cover was geschreven door 
Jan van Velthoven: 

Jan Straatman 85!
Afgelopen 11 december werd de nestor van 
het COC NoB, Jan Straatman 85. Jan had grote 
verdiensten in de barre aidstijden als oprichter 
en onvermoeibare drijvende kracht van de 
Buddywerkgroep COC NoB, het Buddyproject 
NoordoostBrabant en de Stichting AidsCare 
(vooral actief in LopBuri Thailand). Hij nam, pas 
op hoge leeftijd, afscheid in 2010, nadat hem 
algemeen waardering was ten deel gevallen, o.a. 
door een koninklijke onderscheiding. Jan (wonend 
in verzorgingsflat De Grevelingen) vierde zijn 
verjaardag met een borrel in ‘Le Figaro’ bij het 
station ‘s-H, en werd uiteraard niet alleen door zijn 
naasten, maar ook door het COC en AidsCare in de 
bloemen gezet.

HIV-TESTEN EN PREP IN REGIO GGD HART VOOR BRABANT
De Hiv Vereniging Nederland (HVN) krijgt signalen 
dat het in sommige regio’s erg lastig wordt om je 
te laten testen bij de GGD. Soms zijn er wachttijden 
tot wel 3 weken of worden mensen wel erg 
gemakkelijk naar hun huisarts gestuurd. 

Met mogelijk als gevolg 
dat mensen zich niet 
laten testen, omdat ze 
bang zijn hun eigen 
risico kwijt te raken, 
terwijl ze mogelijk 
wel degelijk een reden 
hebben om zich te laten 
testen op bijvoorbeeld 
hiv. Ook zijn GGD’s 

soms telefonisch slecht bereikbaar, met als gevolg 
dat mensen andere wegen zoeken voor hun 
informatie.

Daarnaast is de PrEP-proef begonnen bij de GGD in 
Amsterdam. PrEP is een nieuwe methode om hiv te 
voorkomen. Mensen die geen hiv hebben nemen 
één pil per dag om het risico op infectie (voor 
ongeveer 99%) te beperken.

Desgevraagd liet Harrie van Kruchten, arts bij onze 
GGD Hart voor Brabant weten: “Wanneer mensen 
geen klachten hebben en niet gewaarschuwd zijn 
dan kan de wachttijd wel 3 weken zijn, maar dat 

vinden wij acceptabel. De mensen met klachten 
of degenen die gewaarschuwd zijn kunnen altijd 
op kortere termijn terecht. Wij krijgen niet meer 
vragen over testen op hiv, en horen ook geen 
klachten over de bereikbaarheid van de GGD. 
Incidenteel krijgen we vragen over PrEP. Dan wordt 
er uitleg over het Amsterdamse project gegeven. 

Mochten er mensen zijn in onze regio met andere 
ervaringen dan Harrie schetst, laat dat even weten 
aan        info@cocnoordoostbrabant.nl. Dat is niet 
alleen van belang voor jezelf, maar voor iedereen in 
onze regio.



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

Tolerant
In een Vlaamse krant stond een tijdje geleden een artikel van een journalist, 
die vraagtekens zette bij de acceptatie van homoseksualiteit in zijn woonplaats 
Gent. Hij liep op een mooie zomeravond hand in hand met zijn vriend in de 
stad en het viel hem op dat mensen de hele tijd naar hen keken, hun echt 
aanstaarden. Later die avond kregen ze zelfs negatieve reacties, werden ze 
uitgescholden voor jeannet (Vlaams voor flikker). En dat terwijl ze niets anders 
deden dan hand in hand lopen. Ze zagen ook jongens en meisjes die hand in 
hand liepen; geen enkele reactie… 

Je zou zoiets niet verwachten in een 
studentenstad en toch gebeurt het 
nog steeds. Ik ben ervan overtuigd 
dat dat niet alleen voor België maar 
ook voor ons eigen land geldt. We 
worden getolereerd zolang we ons 
maar aan de hetero-normen houden. 
Getolereerd, niet geaccepteerd dus. 
En dat is het punt. We hebben het 
vaak over tolerantie, o o, wat leven 
wij in een tolerant land. Maar als 
je niet helemaal voldoet aan de 
hetero-norm, dan laat je dat niet 
in het openbaar zien, stel je toch 
voor! Een man en een vrouw, zelfs 
twee vrouwen, kunnen elkaar in het 
openbaar kussen. En voor mij hoeven 
hetero’s dat ook niet te doen, maar 
als dan twee mannen dat doen, dan 
wordt er in het gunstigste geval 
gegiecheld, maar vaker krijg je 
afkeurende blikken of nog erger… 
Van ons wordt verwacht dat we 
onszelf niet laten gaan, ons ‘ik’ 
verbergen. 

En het klopt, ik kus vrienden ook 
alleen maar als de kust veilig is, bij 
hun of mij thuis, of in een gay-café. 
En alleen in het openbaar bij de 
canalparade of tijdens de carnaval. 
Want dan wordt het gedoogd, ook 
zo’n lekker woord: ‘het kan eigenlijk 
niet, maar vooruit, het is feest’. Als 
ik zo’n verhaal lees in die Vlaamse 
krant dan word ik opstandig, dan 
realiseer ik me dat we wel kunnen 
schelden op allerlei landen waar 
mensen zijn die ons als minder dan 
honden beschouwen en het liefst 
van een hoge flat afgooien. Maar 
dan besef ik dat er ook hier nog heel 
wat moet gebeuren willen we echt 
geaccepteerd worden. Want dat is 
het, ik wil geaccepteerd worden, 
niet gedoogd of getolereerd! 
Daarom wens ik jullie een meer dan 
acceptabel 2016!

BRABANTZORG TEST ROZE
Vier locaties van BrabantZorg in Oss hebben al enkele jaren 
De Roze Loper, het certificaat voor LHBT-vriendelijkheid. Sinds 
kort mogen twee van hun locaties in ‘s-Hertogenbosch dit 
certificaat ook voeren: Noorderkroon en Nieuwehagen. Die 
Roze Loper krijg je niet zo maar. Eerst houdt de Kiwa een 
certificeringsaudit. En heb je eenmaal dit certificaat, dan 
komt Kiwa jaarlijks op bezoek voor een heraudit. 

Vanuit COC NoB heb ik de locaties van BrabantZorg 
begeleid naar de audit en heraudit. Trajecten waarbij we 
kijken naar borging, activiteiten voor bewoners, cliënten en 
hun netwerk, medewerkers, vrijwilligers en ook de buurt. 
Dat deden we vanuit de werkgroep Tolerantie in de Zorg. 
Sommige activiteiten zijn eenvoudig maar zichtbaar, zoals 
letterlijk een roze loper uitrollen tijdens Dolle Dinsdag in 
Oss en de regenboogvlag hijsen tijdens Nationale Coming 
Out Dag. Andere activiteiten zijn interactief, zoals de Tour 
d’Amour: schrijfster Eveline van de Putten leest voor uit 
haar Stormachtig Stil waarin verhalen van oudere LHBT’ers. 
Het vervolggesprek met de aanwezigen levert altijd 
indrukwekkende verhalen op. Zoals de man die voor het 
eerst in zijn leven vertelt dat zijn petekind homo is. Of de 
vrouw over haar zoon die een relatie had met een man en 
die in de jaren ’90 overleden is aan aids. 

Afgelopen 16 en 17 november was het (weer) zo ver. Twee 
volle dagen lang kwam Kiwa naar Den Bosch en Oss. De 
auditor praat in verschillende rondes met management, 
medewerkers (zoals psycholoog, ergotherapeut, 
verzorgenden, gastvrouwen, vrijwilligers) en cliënten, 
of hun afvaardiging uit de cliëntenraad. Die gesprekken 
gaan over meer dan alleen LHBT-vriendelijkheid. Ook over 
openheid, veiligheid, kunnen zijn wie je bent, acceptatie 
van andere culturen. Over luisteren naar de wensen van 
de cliënt en het lef om vragen te stellen. Je vraagt aan 
bewoners wat ze deze week willen eten, je vraagt aan 
bewoners welke kleren ze willen aantrekken, je vraagt aan 
bewoners hoe laat ze willen opstaan. Vraag je dan ook aan 
bewoners welke behoeften ze hebben op het gebied van 
intimiteit? (Het antwoord op die laatste vraag is meestal 
nog: “Nee, dat doen we niet.”)

Zo’n audit gaat gepaard met plezier en lachen, ontroerende 
verhalen van bewoners, diepe bewondering voor de 
medewerkers, spanning en stress voor de deelnemers (en 
ook voor mij zelf om eerlijk te zijn) en zelfs een onrustige 
nacht omdat dit jaar de gesprekken over 2 dagen verdeeld 
waren. Maar het resultaat mag er zijn: de vier locaties Oss 
houden hun certificaat, en de twee in ‘s-Hertogenbosch 
krijgen het ook. Verbeterpunten: borging, betrokkenheid 
medewerkers, meenemen bewoners; maar dit verschilt 
wel per locatie. Vermeerderpunten ook: Enkele andere 
BrabantZorg-locaties in de regio geven aan ook een Roze 
Loper te willen. Nog genoeg te doen dus in 2016! 

Wouter Christiaens, Bureau Christiaens Advies & Coaching en 
projectleider Roze Loper namens COC Noordoost Brabant.

HELP EUROPEES BI-
CONGRES AMSTERDAM
Van 28 t/m 31 juli 2016 (tijdens de Europride) is in de Universiteit van 
Amsterdam het Europees Bi-congres: the European Bisexual Conference. In 
november brainstormde het organisatiecomité met genodigden. Ideeën voor 
activiteiten en workshops buitelden over de tafel: identiteitsontwikkeling, 
polyamorie (meerdere openlijke liefdesrelaties), bi-schrijven, juridisch 
gehannes, Afrikaanse dans, bi-activisme, hoe vertel ik het mijn kinderen?, 
en natuurlijk het mooiste: liefde.

Het comité, o.a. Hilde Vossen (EuroBinet), Erwin Heyl (Landelijk Netwerk 
Biseksualiteit), Emiel Maliepaard (bi-onderzoeker Radboud-universiteit 
Nijmegen) en Connie van Gils (ihlia), vraagt hulp bij de uitwerking van visie 
en ideeën. Er is serieus werk aan de winkel: er moet geframed worden (‘hoe 
willen wij dat men ons ziet?’), 
gecommuniceerd, een logo 
ontworpen, gebedeld... Heb je 
een goed idee of een wens, kun 
je een workshop of lezing geven, 
vrijwilligers coördineren, fondsen 
werven, ken je mensen, laat het 
weten aan Hilde Vossen 
(       erobicon@gmail.com) of 
Connie van Gils (       connie@ihlia.nl). 

Info:        www.EuroBiCon.org

De Tour d’Amour van Eveline van de Putten, 14 oktober 2015 
Nieuwehagen Den Bosch

Projectgroep (Oss, ‘s-H, Kiwa) juicht na de uitslag! Anita, Ellen, 
Freek, Anne, Lenie, Thérèse, Sonja, Wouter, Alice, Marie-José



OOK DIT JAAR

Ook in dit
nieuwe jaar
zullen mensen 
ontdekken
beseffen
wie ze zijn -

ook dit jaar 
zullen jongeren
en ouderen
kiezen voor zichzelf -

ook dit jaar
zullen mensen
ervoor uitkomen
uit het hokje stappen
waarin ze 
opgesloten zaten -

in het heilig jaar
van barmhartigheid -

in het jaar van Jeroen
vijfhonderd jaar dood -

en het jaar van de aap
springlevend
slim en vrolijk -

misschien wordt
dit jaar wel jouw jaar.

Hans Kolper

JANUARI 2016
Zondag 3 januari 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 9 januari 16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

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

Zondag 10 januari 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zondag 10 januari 15.00 – 18.00 uur

NIEUWJAARSBORREL 
IN GAYCAFE
KABBERDOES
COC Noordoost Brabant i.s.m. 
Gay sportclub Zoete Lieve Gerritje
Gaycafé Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 24 januari 15.00 – 19.00 uur

Salon40+
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

FEBRUARI 2016
Zondag 7 februari 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 13 februari 16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

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

Zondag 14 februari 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zaterdag 27 februari – 
aanvang 22.00 uur

Danse Le Duc M / V
W2 Poppodium – 
Boschveldweg 473 – Den Bosch 

Zondag 28 februari 15.00 – 19.00 uur

Salon40+
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

11 februari – Theater aan de Parade

Hieronymus B. – 
Dance Company Nanine Linning
Met de inspirerende kracht van Jeroen Bosch heeft Nanine Linning met haar 

Dance Company Hieronymus B. gecreëerd. Linning viert zijn oeuvre met een 

overweldigend totaalconcept van moderne dans, videokunst, uitbundige 

kostuums, levensgrote sculpturen en met nieuwe muziekcomposities. 

Onderdeel programma Jheronimus Bosch 500.

19 februari – Theater De Blauwe Kei, Veghel Ella! (cafésetting) – Denise JannahELLA! gaat over het leven van de legendarische jazz-zangeres Ella Fitzgerald. Weinigen weten dat achter de glansrijke carrière van Fitzgerald een grimmige jeugd schuilging. In ELLA! vertelt Jannah het heftige levensverhaal van Ella Fitzgerald en zingt zij haar mooiste nummers. 

2 januari – Schouwburg Cuijk
17 februari – Theater aan de Parade

‘Absurd Verlicht’ – 
Javier Guzman 
Cabaretier Javier Guzman gaat het op 
het toneel zichtbaar voor de wind, in de 
privésfeer ligt dat net even genuanceerder. De 
cabaretliefhebbers smullen van hoe Guzman zijn 
verslavingsgevoeligheid en penibele privésfeer 
op het toneel uitbuit. Zware thema’s met een 
knipoog. 

29 januari – 
Theater De Blauwe Kei, Veghel 

Maar liefje, nu heb 
je geen voetjes … – 
Gerard van Maasakkers 
& Frank Cools
Als ‘onze’ Gerard van Maasakkers samen zingt 

met de Vlaamse podiumkunstenaar Frank Cools, 

dan gebeurt er iets. Nu de mooiste nummers 

die ooit in de Lage Landen geschreven zijn. 

Uit Vlaanderen o.a. van Louis Neefs en Willem 

Vermandere, en uit eigen land muzikale parels 

van Ramses Shaffy, Bram Vermeulen en Cornelis 

Vreeswijk. 

29 januari – Schouwburg Cuijk
24 februari – Theater aan de Parade
Robert Long – 
Paul Groot e.a.
Dit seizoen start een nieuwe biografische musical 
over het leven van icoon Robert Long. Het rijke 
oeuvre van deze theaterlegende wordt door 
Paul Groot tot leven gebracht. Zijn Koefnoen-
collega Jeremy Baker kruipt in de huid van 
Leen Jongewaard en samen vertolken zij Longs 
leven én repertoire op lichtvoetige, cynische en 
hilarische wijze.

Bestuursnieuws
EEN PLEK ONDER DE ZON

Na het verlaten van ons COC-pand De Cockpit in de 
Vughterstraat hebben wij in ’s-Hertogenbosch geen eigen plek meer 
gehad, maar daar komt in 2016 verandering in. In dit nieuwe jaar worden 
wij deelhuurder in het voormalig theater Bis in de Triniteitstraat. Dit pand 
wordt inmiddels beheerd door Stichting Bij Katrien die onderdak geeft aan 
diverse verenigingen / groeperingen. COC Noordoost Brabant en de Stichting 
i.o. Roze Zaterdag 2017 zijn vanaf januari medebewoners van dit pand.  Hier 
krijgen wij een eigen werkplek, kunnen wij vergaderingen houden en hebben 
we ons archief. Op de begane grond is er een café waar eenieder welkom 
is! In de theaterzaal zijn evenementen (bijvoorbeeld themabijeenkomsten, 
uitvoeringen e.d) mogelijk. Kom maar op met ideeën!

In 2015 is er weer veel gebeurd. De Regenboogstadprojecten in Oss en 
‘s-Hertogenbosch kwamen van de grond, er werd een record aantal 
voorlichtingen op scholen gegeven, verzorgingstehuizen werden gecertificeerd 
voor de Roze Loper, we richtten ons structureel ook op transgenders en hielden 
als aftrap een transgendercongres, onze basisactiviteiten hielden er stevig de 
pas in en last but not least: ‘s-Hertogenbosch, Oss en regio wonnen het bid 
voor de organisatie van Roze Zaterdag 2017.
Daarmee wordt 2016 geen ‘tussenjaar’. Integendeel, zoals bij al onze 
activiteiten, en die van de Stichting Roze Zaterdag 2017, is het ontwerp, de 
voorbereiding, het draagvlak zoeken minstens zo belangrijk als de uitvoering. 
Dit kan alleen als we er samen de schouders onder zetten. Doe mee, werk mee, 
vier mee! Wees optimistisch en grijp je kans om iets te doen wat er voor jou toe 
doet: zonder zon is er geen regenboog. Wij wensen jullie, onszelf en onze regio 
een geïnspireerd, gemotiveerd en succesvol 2016.

Jan van Velthoven

Waar moet je naar toe als je eens een avondje helemaal los wilt gaan?

Danse Le Duc
Een nieuw feest in Den Bosch!
Een paar keer per jaar wordt er in het 
geweldige Poppodium W2 in Den 
Bosch een dans arena gecreëerd met 
deejay & producer Elof de Neve, de 
Rising star in gay nightlife. 
Voor iedereen die van House muziek 
houdt, Jong-Oud-Homo-Hetero, is 
Danse Le Duc een avond die je niet 
mag missen. 
Het geheel wordt aangekleed met 
enkele spannende optredens.
Danse Le Duc, Lekker dichtbij en toch het gevoel van even 
er helemaal uit te zijn.
Zaterdag 27 februari is de opening.
Meer info:        www.facebook.com/danseleduc


