
HELP LHBT-ASIELZOEKERS IN ROSMALEN
In Rosmalen is een groot opvangcentrum voor asielzoekers. Alleen voor mannen, maximaal 500. Geen privacy. 

Leven in tenten. De met tentdoek afgeschermde “kamers” tellen tot 8 mannen in stapelbedden. Voor niemand een 

aantrekkelijke huisvesting. Maar zeker niet als je een zware en vaak levensgevaarlijke tocht over land en zee hebt 

gemaakt. Als je alles en iedereen die je dierbaar is, achter hebt moeten laten of uit het oog bent verloren. 

Een snelkookpan, waarin kleine irritaties tot problemen kunnen leiden én feitelijk ook leiden! Stel je voor dat je in deze 

snelkookpan homo bent. Diep, heel diep in de kast, want anders heb je hier geen leven door vernederende opmerkingen, 

pesten, sociaal isolement en bedreigingen. We lezen hierover in de krant en dan…?

In Rosmalen zijn heel veel vrijwilligers actief, die zich niet laten verlammen 
door de discussies vóór of tégen de komst van vluchtelingen. Zij willen gewoon 
hun medemensen helpen, die de ellende proberen te ontvluchten. De situatie 
van een vluchteling is altijd moeilijk, maar bij sommige groepen pakt ze extra 
slecht uit. De homoseksuele en transgender mannen hebben het, kun je wel 
zeggen, dubbel moeilijk.

Wij, Geert Glaudemans en Rob Burghouts, hebben het initiatief genomen te 
proberen juist voor deze mannen in het opvangcentrum iets te doen. Inmiddels 
heeft zich een groepje van 5 mensen aangemeld die dit met ons vormgeven. 
Wij bemoeien ons heel nadrukkelijk niet met de procedure die de mannen 
moeten doorlopen om “status” te krijgen. Dit vergt specifieke kennis en daar 
houden deskundigen zich mee bezig. Wat wij wél doen is deze mannen wat 
ontspanning en afleiding bieden door met ze buiten het opvangcentrum een 
kop koffie of thee te drinken, wat “sightseeing” te doen in ’s-Hertogenbosch, 
te fietsen in de omgeving etc. Gezellige dingen om wat druk van de ketel 
te halen. Wij onderhouden contact met het COA, Vluchtelingenwerk en 
met de contactmedewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor het 
opvangcentrum. Ook hebben we een Engelse/Arabische flyer laten maken, die 
attendeert op ons COC, als mannen zich bij het COA of Vluchtelingenwerk als 
homo of transgender kenbaar maken.

B
os

sc
h

R
oz

e
Ja

a
rg

a
n

g
 3

6
 ,

 n
r.

 2
 m

a
a

rt
/a

p
ri

l 
2

0
1

6
. 

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 / medewerkers: 
Ton de Coster, Ivo van Harmelen, 
Jan van Velthoven

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

Deadline nr 3 2016: 1 april 2016

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  

...zo’n roze loper...
...sleutel om veilig uit de kast te komen...

...dat is ook wel iets...
...voor asielzoekerscentra...

Begin februari zijn Stefan Kuijt en ik met een Afrikaanse man, van wie we de 
naam liever niet noemen om hem niet in moeilijkheden te brengen in het 
opvangcentrum, naar het carnaval in de stad geweest. Hij én wij hebben 
genoten. Hij keek zijn ogen uit en een ontspannen glimlach brak door. In een 
boekhandel heeft hij ons in een toeristisch boek over zijn land laten zien, 
waar hij was geboren en waar hij voor zijn vlucht gewerkt en gewoond had. 
Het deed hem zichtbaar goed daarover te kunnen vertellen. 
Kortom, een wederzijds plezierige, verrijkende en nuttige ervaring.

Hoewel het tot op dit moment niet storm loopt, zouden we toch nog 
graag meer vrijwilligers hebben om met ons deze mannen gedurende hun 
verblijf in het opvangcentrum wat ontspanning te bieden. Heb je ideeën of 
belangstelling? Meld je aan op        info@cocnoordoostbrabant.nl

Rob Burghouts



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. (073) 369 03 49
Bezoekadres (na telefonische 
afspraak): Triniteitstraat 19, 
5211 KW ‘s-Hertogenbosch

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

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
zusjevan@ziggo.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

Benno Premsela en Max Heymans

Mannen met lef en stijl
Benno Premsela en Max Heymans waren twee heel verschillende, 
homoseksuele joodse jongens van begin twintig, toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak. Ze overleefden door onder te duiken, maar het overgrote 
deel van hun familieleden werd vermoord in de vernietigingskampen. 
Ze hadden niets meer en dus ook niets te verliezen. Na de jodenvervolging 
ondervonden ze de homofobe houding van de naoorlogse maatschappij. 

Maar ze lieten zich letterlijk en 
figuurlijk niet meer in de kast 
duwen. 
Hun enorme gevoel van verlies 
bogen ze om in daadkracht en lef. 

Ze werden twee baanbrekende 
figuren: vormgever en 
binnenhuisarchitect 
Premsela ‘de Kunstpaus’ en 
couturier Heymans ‘Madame 
Chanel’, toonaangevend 
in hun vakgebieden en 
taboedoorbrekend in hun 
homoseksualiteit. Benno 
Premsela werd in de jaren ‘60 
ook bekend als voorzitter van het 
in 1946 opgerichte Cultuur- en 
Ontspannings-Centrum (COC); 
Max Heymans schitterde als 
flamboyante travestiet met een 

Wandelclub “Zusje Van”
Vanaf maart 2016 organiseert “Zusje Van” , een spiksplinternieuwe wandelclub 
voor lesbische vrouwen, elke eerste zondag van de maand een wandeling in de 
omgeving van ’s-Hertogenbosch. We wandelen ongeveer 15 kilometer in een 
ontspannen tempo. Vrouwen die denken dat dat (nog) iets te ver is, of die op 
tijd thuis moeten zijn, kunnen ook een gedeelte van de wandeling meelopen. 
We proberen namelijk om bij elke wandeling twee lussen te lopen vanuit de 
startplaats, een achtje dus.
Je hoeft je van tevoren niet op te geven of aan te melden. Wanneer je op 
tijd op de startplaats bent loop je mee voor slechts 1 euro per keer. Als het 
meewandelen goed bevalt, kun je je ook opgeven voor de maandelijkse 
mailinglijst. 

Op zondag 6 maart 
verzamelen we om 11:00 uur 

bij Brasserie Het Koetshuis 
van Kasteel Heeswijk, 

Kasteel 4, 5473 VA 
Heeswijk Dinther. 

Parkeren kan op 
het parkeerterrein 
van het kasteel. 

De brasserie is 
te bezoeken zonder 

entree te betalen voor het 
kasteel. We wandelen dan om 

11:30 uur eerst een lus door de 
Heeswijkse Bossen, komen terug bij 

de Brasserie voor de lunch en maken 
daarna een lus door het dal van de Aa.

Op zondag 3 april wandelen we ook in het dal van de Aa, maar dan vanuit 
Berlicum. We verzamelen om 11:00 uur bij tuincafé de Witte zwaan, Hoogstraat 
30, 5258 BD Berlicum. We starten om 11:30 uur met een lus over, onder andere, 
het mooie landgoed de Wamberg. Na de lunch bij de Witte Zwaan maken we 
nog een rondje richting Middelrode.

Zondag 1 mei verzamelen we om 11:00 uur bij eetcafé De Roskam, Waaldijk 
2, 5327 AC in Hurwenen. Ja, echt, aan de Waal, op nog geen 20 kilometer 
afstand vanaf ’s-Hertogenbosch. We wandelen dan eerst een lus langs de 
Waal naar Rossum en terug. Na de lunch gaat het door vogelparadijs de Kil van 
Hurwenen, dus denk aan je verrekijker en vogelboekje!

Dus: wil je lekker buiten bewegen en genieten van ons gezelschap, wandel 
gerust een keertje mee! Wanneer je nu al weet dat je niets van “Zusje Van” wilt 
missen, kun je jouw mailadres doorgeven op        zusjevan@ziggo.nl 
Daar kun je ook terecht met eventuele vragen over de wandelingen en/of de 
wandelclub. Tot snel!

BOSSCHE BOOT IN CANALPARADE 2016
Op 6 augustus vaart er voor het eerst in de geschiedenis een Bossche 
boot mee tijdens de jaarlijkse botenparade in Amsterdam. Stichting Roze 
Zaterdag ’s-Hertogenbosch & Oss 2017 heeft hiervoor een startbewijs weten 
te bemachtigen. Met de boot wordt Amsterdam – én de rest van de wereld – 
opgewarmd voor Roze Zaterdag, die in 2017 in Den Bosch wordt gehouden.

Voorzitter van de stichting Roze Zaterdag Eddie Collin is ontzettend trots 
op het binnenhalen van een startkwalificatie: “De gestelde eisen waren dit 
jaar extra streng, omdat het gaat om een speciale editie van de Canal Parade. 
Daarom is het extra bijzonder dat wij dit jaar mee mogen varen. We hebben een 
prachtig ontwerp van het Bossche Vork Teken- en Ontwerpbureau ingeleverd 
waarin zowel het thema ‘Join’ van de EuroPride als ons eigen thema ‘Voor jou’ 
zitten verwerkt.”

Amsterdam is dit jaar het toneel van de EuroPride, een LGBT-manifestatie die 
ieder jaar in een andere Europese stad plaats vindt. Dit jaar van 23 juli tot en 
met 6 augustus. Ze start dit jaar met een Roze Zaterdag en eindigt twee weken 
later met een Europese Canal Parade. Er varen ieder jaar in totaal 80 boten 
mee door de Amsterdamse grachten, waaronder dit jaar ook de Europese 
Commissie, als ook andere Europese steden en streken. Door het samenvallen 
van deze evenementen zullen extra veel ogen gericht zijn op de Bossche 
boot, waarop ook betrokkenen en prominenten uit de regio Den Bosch-Oss 
zullen staan, om iedereen warm te krijgen om naar Roze Zaterdag 2017 in 
’s-Hertogenbosch/Oss te gaan.

Medio april worden de plannen rondom het Roze Jaar 2017 en de definitieve 
datum voor Roze Zaterdag gepresenteerd. Tijdens het Roze Jaar zullen zowel 
in Oss als ’s-Hertogenbosch activiteiten plaatsvinden. Roze Zaterdag zelf zal in 
’s-Hertogenbosch worden gevierd.

(Bron:tv73)

druk nachtleven. Ze overleden beiden in 1997.

In het Joods Historisch Museum is tot en met 26 juni  een tentoonstelling te 
zien over hun levensloop en werk, aan de hand van hun tijdloze ontwerpen, 
historische foto’s, schilderijen, kunstobjecten, persoonlijke verhalen en 
opengewerkte maquettes.  

Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam (vlakbij Stopera 
en Waterlooplein). Open: dagelijks 11.00 - 17.00 uur (m.u.v. Koningsdag, Joods 
Nieuwjaar en Grote Verzoendag). Entree € 15, gratis met Museumkaart.
      www.jhm.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

Tel: 073 612 99 02 
www.woudesign.nl

Jaren ‘60
In de jaren ’60 van de vorige eeuw kwam er een einde aan de vergaande 
verzuiling van Nederland. Er veranderde in die tien jaar meer dan in welke 
periode daarvoor, en daarna, ook. Dat gold zeker voor Brabant, waar de 
Katholieke Kerk begon leeg te lopen met als bijkomend gevolg dat de KVP 
(Katholieke Volks Partij), tot dan toe de grootste partij in Nederland, een groot 
deel van haar stemmers verloor. Het was de tijd van de studentenrevoltes, 
in Parijs, maar ook in Tilburg (nog voor de bezetting van het Maagdenhuis in 
Amsterdam!). En de tijd van de vrije liefde, waardoor ook homo’s in redelijk 
groten getale uit de kast durfden komen. In Brabant minder dan in bijv. 
Amsterdam, maar toch, in de jaren ’60 is de homo-emancipatie goed op gang 
gekomen. Homoseksualiteit was nog niet ‘normaal’, maar in plaats van een 
afwijking werd het steeds meer erkend als aangeboren. Het verdween uit 
het Wetboek van Strafrecht en het COC werd een Koninklijk goedgekeurde 
vereniging.

Ik zat onlangs voor een ander 
artikeltje te bladeren in een Delftse 
studentenalmanak uit 1966, het jaar 
van de rookbom bij het huwelijk 
van Beatrix en Claus, de happenings 
bij het Lieverdje in Amsterdam 
en de bouwvakkersrellen bij het 
gebouw van de Telegraaf. In die 
almanak werden verschillende 
studenten geïnterviewd over allerlei 
onderwerpen. Een van de vragen 
was: “Vind je dat een homo in onze 
vereniging geaccepteerd moet 
worden?” Van de elf , mannelijke 
(studentenverenigingen waren in 
die tijd in Delft nog niet gemengd), 
studenten die reageerden vonden 
er vier dat het geen probleem zou 
zijn, de rest zei: “Nee”, of:  “Ja, 
als ik er maar geen last van heb”. 
Overigens vonden ze allemaal wel 
dat homoseksualiteit in de ‘gewone’ 
maatschappij geaccepteerd zou 
moeten worden, want: “Het bestaat 

nu eenmaal”. Blijkbaar was de 
studentenwereld toch nog een 
andere wereld…

Je kunt constateren dat de 
jaren ’60 voor de acceptatie van 
homoseksualiteit een mooie periode 
is geweest. Hoe is dat nu? Bij de 
meeste autochtone Nederlanders 
lijkt het redelijk geaccepteerd, 
zeg ik voorzichtig. Maar er komen 
in ons land door met name de 
oorlogssituatie in het Midden-Oosten 
steeds meer mensen uit andere 
culturen, voor wie homoseksualiteit 
allesbehalve normaal is. Dat maakt 
dus dat we moeten blijven strijden 
voor de acceptatie van homo’s, 
lesbo’s, biseksuelen en transgenders. 
Met daarbij ook nadrukkelijk 
aandacht voor de LHBT-ers onder die 
nieuwe Nederlanders.

FEESTELIJKE ROZE LOPERS 
‘s-HERTOGENBOSCH
In de vorige BosschRoze stond al een verslag van de audits 
die de twee zorghuizen Noorderkroon en Nieuwehagen 
van BrabantZorg in november 2015 hebben ondergaan om 
De Roze Loper – het onafhankelijke Nederlandse certificaat 
voor LHBT-vriendelijkheid in de zorg – te mogen ontvangen. 
Op 6 en 7 januari was het zo ver: de officiële uitreiking van 
de twee Roze Lopers voor respectievelijk Noorderkroon en 
Nieuwehagen.

Twee Roze Lopers, twee 
uitreikingen, en dus 
twee dagen feest voor 
BrabantZorg in Den Bosch. 
Tijdens de trajecten heb ik 
altijd de focus gelegd op 
‘aandacht voor LHBT-zaken 
integreren in de dagelijkse 

praktijk’. Liefst geen aparte homoactiviteiten, maar het 
thema aan laten aansluiten bij bestaande activiteiten en 
de dagelijkse gang van zaken. Tijdens gesprekskringen 
over geloof en levensovertuiging door de geestelijk 
verzorger. Of een voorleesmiddag tijdens een van de vaste 
bewonersactiviteiten in het restaurant. Of het LHBT-thema 
aan bod laten komen tijdens De dag van de dialoog op 
5 november jl. over De kunst van het samenleven. Deze 
integratie in de dagelijkse praktijk bleek ook bij de twee 
uitreikingen van de Roze 
Lopers. Er was  géén speciale 
gelegenheid georganiseerd: 
De Roze Lopers werden 
uitgereikt tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomsten 
van Noorderkroon en 
Nieuwehagen. 

Locatiemanager Maarten Coolen gaf in zijn twee 
Nieuwjaarspeeches uitgebreid aandacht aan tolerantie en 

openheid. Dat is het mooie 
van de Roze Loper: het gaat 
óók om LHBT’ers en het 
gaat óók om aandacht voor 
elkaar en openstaan voor 
iedereen die op wat voor 
manier anders is dan jezelf. 
Een prachtig instrument. 

Op 6 januari was wethouder van emancipatie Eric Logister – 
in 2015 zelf genomineerd voor de Tilburgse emancipatieprijs 
– in Noorderkroon voor de uitreiking. Dat gaf natuurlijk 
een officieel tintje aan de Roze Loper. En op 7 januari was 
de gemeente vertegenwoordigd door Regenboogstad-
ambtenaar Irene Koster. En natuurlijk waren er bubbels 
(ik geloof alcoholvrij). Op beide dagen droeg Léon Kramer 
– bewoner bij BrabantZorg – een eigen gedicht voor over 
tolerantie en mildheid. En voor mijzelf waren deze twee 
dagen natuurlijk ook een bekroning van mijn begeleiding. 
Met ook nog een leuke, persoonlijke verrassing: ik was 
7 januari jarig (nee, een echte heer verklapt nooit zijn 
leeftijd!) (noot:bij de redactie bekend) en ik kreeg van 
BrabantZorg niet alleen een prachtige bos bloemen… 
nee ik werd ook nog eens toegezongen door een restaurant 
vol bewoners. Ik begon er zowaar van te blozen. 

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

 

‘Emancipatie en veiligheid 
begint op school’ 
In het Brabants Dagblad stond op 3 februari een artikel van Jos van de Ven in 
gesprek met onze vice-voorzitterJolanda van Gool. 
Enige citaten daaruit:

• Vice-voorzitter Jolanda van Gool van het COC is 
twaalfeneenhalf jaar getrouwd, heeft twee kinderen, 
durft in de stad niet hand in hand met haar vrouw te 
lopen. Van Gool: “Ik voel me onveilig, en dat is triest.”

• In een verzorgingstehuis in Den Bosch woont een 
oude man. Hij is jarenlang een bekend activist geweest. In het tehuis is de man 
genoodzaakt weer ‘in de kast te gaan’. Voor de rust en de sfeer in het huis. Hij 
wil er niet over praten met het Brabants Dagblad. Van Gool: “Als ik veertig jaar 
getrouwd ben, hoop ik samen met mijn vrouw op één kamer te kunnen wonen. 
Dan zal de verzorging en de inwoners roze-minded moeten worden.”

• Gemeente én COC willen doordringen op 
de scholen. Volgens Van Gool zijn scholen 
verplicht om aandacht te besteden aan 
seksuele diversiteit. “Maar sommige 
scholen nodigen ons niet uit. Het is 
niet alleen onze verantwoordelijkheid. 
Sommige scholen noemen seksuele 
diversiteit slechts eenmaal bij de biologie-
les, maar dat is onvoldoende.”

• Emancipatie en veiligheid begint op school, vindt Van Gool. “Niet alleen door 
er over te praten. Laat ook zien dat het normaal is dat twee mannen of twee 
vrouwen een relatie hebben en verliefd op elkaar worden.” Te beginnen op 
de basisschool. “Simpele seksuele voorlichting in Jip en Janneke-taal. En in de 
groepen 7 en 8 over homoseksualiteit.”

• Het programma voor de komende twee jaar 
(aanloop Roze Zaterdag 2017) bestaat uit verschillende 
activiteiten in het onderwijs, voor wijkwerkers, 
sportverenigingen en de zorg. Variërend van 
theatervoorstellingen tot trainingen. Van Gool: “Een 
ambitieus programma, maar niet té ambitieus. Waar 
het in veel gevallen om draait is dat er een dialoog op 
gang komt.” 

Lhbtqia - een nieuwe koepelterm?

Het initiaalwoord lhbt (‘el-ha-bee-tee’) dat als koepelterm 
wordt gebruikt voor seksuele minderheden (niet-
heteroseksueel) staat ter discussie. Naast lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders zijn er 
ook nog aseksuelen (die geen behoefte hebben aan seksuele 
omgang), interseksen (met zowel mannelijke als vrouwelijke 
kenmerken) en queers (die alle indelingen op dit gebied 
afwijzen). 

Een overkoepelende term zou 
recht moeten doen aan de 
grote variatie in de beleving 
van sekse en gender. 
Het letterwoord lhbtqia maakt 
al die specifieke groepen een 
beetje zichtbaar. Alleen al door 
zijn vorm (7 initialen) drukt het 
uit hoeveel variëteiten er op dit 
vlak zijn. Door die zichtbaarheid 
is er meer kans op maatschappelijke erkenning. Dat schrijft 
Frank Jansen in het januarinummer van Onze Taal. 
Als nadeel wordt gezien dat het een onmogelijk, welhaast 
onleesbaar woord is, ongeschikt in communicatief opzicht. 
Zou de Vlaamse term holebi niet handiger zijn, eventueel 
aangevuld tot holebitra? 
Wie verzint een positief woord, dat geen van de afzonderlijke 
groepen uitsluit?     
Weet je iets, stuur dan je idee of suggestie naar: 
      lhbt@onzetaal.nl

TRUE COLORS 2016
Op zondag 24 januari kwamen de LHBT-
organisaties uit het hele land traditioneel 
bijeen op de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel 
in Paradiso Amsterdam. Het thema dit 
jaar: Celebrating our vibrant community. 
Het COC NoB was aanwezig evenals 
het team van Stichting Roze Zaterdag 
’s-Hertogenbosch & Oss 2017, dat er eens 
goed voor is gaan zitten:



GRENZELOOS

Van alle kanten
komen ze op me af
lijkt het
de een is nog
aantrekkelijker
dan de ander -

ik hoef mijn ogen
maar open te doen
en ik zie er een -

wat zijn er veel
en ze zijn overal
op de gekste en
gewoonste plaatsen -

ze vangen mijn blik
ze trekken mijn aandacht
en ik geniet
lust en wellust
tieren welig -

vaak hecht ik me
en kom ik terug
maak weer contact -

hoe mooi is het
als het wederzijds is
het kleine schokje
de blik van herkenning
de onbewuste glimlach
de bewuste knipoog -

hoe groot is mijn hart
hoe groot kan het zijn
grenzeloos 
hoeveel liefde
kun je geven
mateloos -

hoe onbegrensd ook
er is wel onderscheid
en er is er maar een
die mijn liefste is
en blijft.

Hans Kolper

MAART 2016
Zondag 6 maart   

Wandelclub 
“Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen.
Verzamelen om 11.00 uur bij 
Brasserie Het Koetshuis van Kasteel 
Heeswijk –  Kasteel 4 –  
5473 VA Heeswijk Dinther 
Info: zusjevan@ziggo.nl 

Zondag 6 maart 14.00 – 16.30 uur

OUT-roze,
documentaire/film
BrabantZorg De Wellen – 
Driek van Erpstraat 2 – Oss

Zondag 6 maart v.a. 15.00 uur 
Kaarten – Darten – Praten – Etc.

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

Zaterdag 12 maart 
16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking.

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

Zondag 13 maart 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor 
jongeren.

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

Zondag 27 maart 15.00 – 19.00 uur

Salon40+
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

APRIL 2016
Zondag 3 april   

Wandelclub 
“Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen.
Verzamelen om 11.00 uur bij 
tuincafé De Witte Zwaan –  
Hoogstraat 30 – 5258 BD Berlicum
Info: zusjevan@ziggo.nl  

Zondag 3 april v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten – Etc.

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

Vrijdag 8 april – aanvang 20.30 uur
Open v.a. 19.45 uur 

Merel Moistra – 
MIND-FUCK op 
WANDEL-GYMPEN 
(Cabaret)
Bij Katrien – Triniteitstraat 19 – 
Den Bosch

Zaterdag 9 april 16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking.

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

Zondag 10 april 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor 
jongeren.

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

Zondag 24 april 15.00 – 19.00 uur

Salon40+
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Met “Mind-fuck op wandelgympen” slingert Merel ons 
alle kanten op. Een avond met spitse teksten, humor 
en vooral ook mooie en intrigerende liedjes. En diva 
als ze is zal ze na afloop ruim beschikbaar zijn voor 
handtekening, selfies of een goed gesprek.

Kaartverkoop & voordeel
Kaarten zijn te koop via        merelmoistra.avayo.nl
De kaartverkoop is reeds gestart. Kaarten kosten 
€ 15,00 per persoon. Als lid van het COC geniet je 
natuurlijk voordeel. Je betaalt dan maar € 10,00 (op 
vertoon van je lidmaatschapskaart).

Merel Moistra speelt:
Mind-fuck op wandelgympen!
Bij Katrien, triniteitstraat 19, ’s-Hertogenbosch
Aanvang 20.30 uur, Bij Katrien open vanaf 19.45 uur.

Merel Moistra
Eigenlijk heet ze Merel Noomen, maar als diva 
gebruik je natuurlijk liever een artiestennaam. 
Ooit, in een ver verleden verkocht ze computers. 
Na een korte periode in de sales besloot ze dat 
psychologie haar beter paste. Om niet alleen een 
carrière als liedjesschrijfster te beginnen, maar 
ook als cabaretière het podium te veroveren.

Ze stond op vele podia, won al diverse prijzen. 
Schreef het themalied voor Roze Zaterdag 
in Haarlem en organiseerde een succesvolle 
voetbalwedstrijd tussen trans-mannen en trans-
vrouwen. Daarnaast stond zij verschillende 
keren op het COC-Songfestival, en was ze 
ook present bij de Bossche editie in 2014. Een 
getalenteerde vrouw.

Merel Moistra, vrijdag 8 april in Bij Katrien met:

MIND-FUCK OP WANDELGYMPEN!
Op vrijdag 8 april komt entertainer, cabaretière en vooral ook performer van mooie liedjes Merel Moistra, 
met haar nieuwste avondvullende voorstelling “Mind-fuck op wandelgympen” naar ’s-Hertogenbosch. 
Ze speelt de voorstelling in de theaterzaal van Bij Katrien, triniteitstraat 19. Bij Katrien is open vanaf 19.45 
uur, aanvang voorstelling 20.30 uur. Natuurlijk is ook de bar geopend voor een lekkere kop koffie of thee. 
Liever een biertje of wijn? Dat kan ook!

Dart Kampioen 2015 van COC middagje Oss! 
 
Wederom heeft COC middagje Oss een 
spannend Dartjaar achter de rug. En de winnaar 
2015 is Rien Hagedoorn. Gefeliciteerd! Buiten de 
eeuwige roem heeft hij ook nog een leuke prijs 
ontvangen. 
 
In 2016 is COC middagje Oss weer gestart met 
een nieuw toernooi. Nieuwe deelnemers zijn van 
harte welkom. Daarnaast staat dit jaar wederom 
een Duitse middag met enkel Duitse muziek, 
hapjes en grote pullen bier op de agenda. Ook 
weer in juli een gezellige BBQ. Maar ook op de 
andere 1e  zondagen van de maand (vanaf 15.00 
uur) is iedereen van harte welkom voor een gezellig spelletje dart, een goed 
gesprek of gewoon voor de gezelligheid. 
De gratis koffie staat klaar.

Groeten van COC middagje Oss, 
Gerrit en Ted  

12 maart – Schouwburg Cuijk
Introdans – 
Absoluut Amerika 
Amerikaanse choreografen, componisten en ontwerpers 
staan centraal in ‘Absoluut Amerika’. 
O.a. moderne dans met Andy Warhol als inspiratiebron. 
Dans op muziek van Philip Glass en ten slotte een 
hilarisch en atletisch powerstuk.

16 maart en 20 april – Theater aan de Parade 
Bosch500 Café 
Jheronimus Bosch 500 organiseert het maandelijkse 
Bosch500 Café in de Pleinzaal, TadP. Nieuws, interviews, 
discussies over het Jheronimus Bosch Jaar. 
Presentatie oud COC-NoB-voorzitter Theo Verbruggen. 
Gratis toegang. Reserveren niet nodig. Inloop 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur.

30 maart – Theater aan de Parade
6 april – Schouwburg Cuijk 
Eric Vaarzon Morel & ensemble – 
Apocalyps, het mysterie Jeroen Bosch
T.g.v. de vijfhonderdste sterfdag van Jeroen Bosch brengt flamencogitarist 
Eric Vaarzon Morel met ‘Apocalyps’ een wonderschone ode aan 
de vooruitstrevende vijftiende-eeuwse surrealist. Het fonkelende 
muziektheaterstuk is geïnspireerd op het beroemde ‘Het laatste oordeel’ 
van Bosch.

2 april – De Lievekamp, Oss
Wouter Hamel
Met zijn pakkende liedjes zorgt 
deze zanger ervoor dat jazzy 
swingpop weer helemaal hip en 
happening is. De afgelopen periode 
hebben Wouter Hamel en band 
gewerkt aan nieuwe nummers.

7 april – Theater Markant, Uden
Sara Kroos – 
Doorgefokt  
“Doorgefokt” is de nieuwe, hilarische 
voorstelling van Sara Kroos. 
Het ene moment gaat ze tot het randje 
of erover, het andere moment ontroerend. 
Over de menselijke weeffouten die wij 
allemaal herkennen. 
Sara Kroos is genadeloos, scherp 
en ontwapenend, maar bovenal 
enorm grappig.


