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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  

...Roze Zaterdag...
...dit jaar in Amsterdam...

...volgend jaar in Noordoost-Brabant...
...dan zijn we in onze nob-jes...

JONGEREN GAAN LOS IN RAINBOW@THEGAYTE
Zaterdagavond 18 juni werd in jeugdcentrum De Poort (Maaspoort ‘s-H), Rainbow@theGayte gehouden, een 

heterovriendelijk feest voor én door LHBT-jongeren. Georganiseerd door de jongerenwerkgroep van Stichting Roze 

Zaterdag 2017, en gesteund door Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch en COC NoB, was er een ongedwongen gelegenheid 

voor jongeren van 16 tot 26 om eens lekker jezelf te kunnen zijn. Zo’n 50 mensen deden er aan mee.

Onderzoeken, tv-programma’s, problemen thuis, op school, in de sport, bij het uitgaan, tonen aan 
hoe moeilijk jongeren het vaak hebben met hun coming-out of die van hun leeftijdgenoten. In een 
ongedwongen sfeer elkaar ontmoeten, ervaringen delen en feesten maakt je sterker om jezelf te zijn. 
Romilla Mulder (16, vrijwilliger bij De Poort en bij Roze zaterdagwerkgroep): “Ik vind het fijn om mezelf te 
zijn zonder dat iemand er wat om geeft. Daarom maken we samen een feest waar iedereen kan zijn zoals 
hij of zij is. Het is prima dat dit feest een jaar voor Roze Zaterdag in Den Bosch en Oss er nu is. Ik mis een 
plek in de stad waar ik geaccepteerd word; kan zijn wie ik ben. Ik voel me lang niet altijd fijn als ik uitga in 
Den Bosch; als ik word uitgescholden en gepest omdat ik uit de kast kom. Ik ben zelfs eens met mijn ex-
vriendin in elkaar geslagen.” 
En Kitty Richters (JADB) en Thierry Koningstein (beiden ook RZ): “Dit is een plek waar je onder elkaar 
bent en niet hoeft na te denken of er door anderen raar gekeken (of erger) wordt als een jongen met een 
vriendje of een meisje met haar vriendinnetje hand in hand loopt. Een plek waar anders zijn normaal is, 
dat vinden jongeren bij Rainbow@theGayte.”

Doordat dit feest plaats vond op de zaterdag na de massamoord in een gayclub in Orlando, werd het 
ook een statement. Het Brabants Dagblad schreef: De deejays zetten de muziek even uit. Ruim dertig 
dansende lesbische, homoseksuele en hetero jongeren stoppen. Ze zwijgen. Ze staan stil bij de slachtoffers 
van de schietpartij vorige week in homoclub Pulse in Orlando. “Er ging veel door mijn hoofd”, zegt Tatum 
(17) even later. “De rillingen lopen over mijn rug.” “Het is fucked up”, vindt Finn uit Den Bosch. “Ik kan er 
echt niet bij dat mensen zoiets doen.” 
Poortdirecteur Paul Kuenen: “We hebben vorige week de vraag gesteld of we dit feest in verband met 
de gebeurtenissen in Orlando door moesten laten gaan. De uitkomst was dat we - uit respect voor de 
slachtoffers - dubbel zo hard gaan feesten. De jongeren willen zichzelf laten zien, niet wijken voor geweld. 
Dat vonden wij bij De Poort een super idee. Wat extra ogen en oortjes zodat alles prettig verloopt en 
iedereen zich thuis voelt. Voorkomen is beter dan genezen”, zegt hij. “Misschien is er vanavond ook nog 
extra gelegenheid om de wijk in te gaan om met hangjongeren te praten.”
Van de stad, door de stad. Van de jongeren, door de jongeren. Van de wijk, door de wijk. Van jou, door jou. 
Het basisidee van de Stichting Roze Zaterdag 2017 kreeg in dit feest één van zijn eerste uitwerkingen in de 
regio. Het begin van iets moois? Wat betreft de Maaspoort is het Roze Jaar al begonnen!



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

© bastionoranje.nl © bastionoranje.nl

© bastionoranje.nl

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 
www.facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

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

Gemeente Oss deed op 17 mei mee aan de Internationale 
Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). 
Gemeentesecretaris Marie-Louise van Schaijk hees 
samen met een delegatie van het personeel de 
regenboogvlag. Zie ook        www.zodoenwedatinoss.nl en
      www.oss.nl/regenboogstad 

Brabantzorg organiseerde tijdens 
IDAHOT in de zorglocaties de 
Ruwaard in Oss en Noorderkroon 
in ‘s-Hertogenbosch een 
demonstratie stijldansen voor 
de bewonersdoor het danspaar 
Uniseks, bestaande uit 2 mannen. 
Reden voor een goed gesprek, of 
gewoon zelf dansen.

In ‘s-Hertogenbosch 
speelde Theater AanZ 
in de Noorderpoort 
de voorstelling ‘Gaia, 
een moeder’, met als 
doelgroep biculturele 
ouders. Gaia, een moeder 
is een indringend en 
liefdevol portret van een 
moeder, die worstelt 
met de liefde voor haar 
(homoseksuele) zoon. De 
voorstelling was mogelijk 
gemaakt door het project 
‘Coming In’ van het 
landelijk COC, dat zich 
richt op biculturele LHBT-
jongeren.

DE DODEN HERDACHT EN DE VRIJHEID OMARMD

CANDLELIGHT MEMORIAL IN BIJ KATRIEN

IDAHOT in Oss en ‘s-Hertogenbosch

In ‘s-Hertogenbosch ontstaken 
Jongerenambassadeurs Kitty Richters 
en Kiran Mahabali op 4 mei één van de 
herdenkingskaarsen in de Grote kerk:“De vierde 
kaars staat voor slachtoffers in diverse groepen, 
zoals onder andere de politieke gevangenen uit 
sterk verschillende partijen, de Roma en Sinti, en 
de homoseksuelen en transgenders. Zij herinnert 
ons eraan dat de diversiteit niet vernietigd mag 
worden, maar omarmd als het levend bewijs van 
de rijkdom van het leven. Er is geen ander zijn, 
dan anders zijn.” Bij het monument kwamen Ria 
Hilhorst en José Baks spontaan naar voren om 
onze krans te leggen. Instant ambassadeurs!

In Oss werd onze krans per ongeluk voortijdig door 
twee veteranen gelegd. Moeder en dochter Lenie 
en Linda vd Leest brachten het monument op het 
bedoelde moment waardig de herdenkingsgroet. 
Filmer Thijs Verhoeven sprak namens 
Regenboogstad Oss onder meer: “Vrijheid. Iets wat 
de generatie van nu als iets vanzelfsprekends vind. 
Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend... opgejaagde 
vluchtelingen, gediscrimineerde homoseksuelen, 
achterdochtig bekeken Moslims …: Ook voor hen is 
vrijheid niet vanzelfsprekend... u wilt toch ook dat 
uw kind opgroeit in vrijheid? Als we hen niet leren 
wat vrijheid is, zullen zij nooit in vrijheid kunnen 
leven.”

Op een stralende 5 mei had het COC een drukbezochte 
stand bij het Bevrijdingsfestival ‘De Vrijheid Omarmd’. 
Het enthousiaste vrijwilligersteam van Ron Loos 
zorgde ervoor dat het festivalterrein geleidelijk rozer 
kleurde. Een mooie relaxte dag met veel bijval door de 
bezoekers, leuke en serieuze gesprekken en heel veel 
gezelligheid. Vrijheid blijheid!

Op 15 mei werd door COC 
Noordoost Brabant, Stichting 
Untenu en HIV-vereniging afd. 
Brabant, een Aids Candlelight 
Memorial gehouden. Een 
gedachtenis aan hen, met name 
transgenders en homo’s/lesbo’s, 
die aan AIDS zijn overleden.

Jan van Velthoven, gaf aan 
dat in Europa de Aidsepidemie 

goeddeels over is: hiv-geïnfecteerden kunnen een normaal leven leiden en 
ontwikkelen geen Aids meer. Elders is dat anders. In Cambodja is de stichting 
Untenu [regenboog] actief die, het ingezamelde geld rechtsreeks aan hulp 
voor trensgenders, lesbo’s en homo’s besteed, vertelde vz. Ron van Zeeland, 
zelf vrijwilliger daar. Zoals Huub Beckers dat in Lopburi, Thailand, doet voor 
de Stichting AidsCare. De 
Cambodjaanse documentaire 
‘Karma’ was schokkend: Twee 
transgenders met hiv in een 
realistisch beeld van hun 
armoedig leven en de vaak 
gevaarlijke prostitutie.
  
Als cultureel herdenkingsteken, 
zijn er quilts van overleden 
Aidspatiënten gemaakt. Een 
exemplaar uit 1992, was deze 
avond in Bij Katrien te zien. Wolfgang: Schreiber, een long time survivor van 
Aids: “Het maken van herinneringsdoeken is het verwerken van je verdriet. 

Met die gedachtenis houden 
wij onze geliefden in ere.” Een 
stralende Corina Vermeulen gaf 
een erg persoonlijke indruk van 
haar leven met vallen en opstaan, 
sinds een hiv-besmetting in 
1988. Nu, dankzij de moderne 
hiv-medicatie, zegt ze vol 
zelfvertrouwen: ‘De meesten 
hebben geen last van hun ziekte, 
maar meer van de reacties van 
hun omgeving daarop….’ 

Na de pauze was er een benefietshow van de onverbeterlijke Sheila Bijoux 
en Zarah Meander die de zaal tot een community song overhaalden. En dat 
was nu net het gevoel dat de Aids Candlelight Memorial wilde uitstralen. 

‘Gezamenlijk werd stilgestaan 
bij degenen die zijn overleden, 
maar ook bij allen die ook nu nog 
het leed kan treffen’ sprak Jan 
van Velthoven. Het presentje aan 
medewerkenden en organisatoren 
bleek ‘een cadeau uit eigen doos’. 
De gestes (envelopjes) moesten 
spontaan maar onontkoombaar in 
de al aardig gevulde collectebus 
van de stichting Untenu. 

Zie ook:         
      http://untenu.org/nl/2016/05/16/sfeervolle-aids-memorial-in-den-bosch/



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

God
Door de vele islamitische vluchtelingen in Europa neemt de discussie toe over 
hoe om te gaan met nieuwkomers die duidelijk homofoob zijn. Homofoob 
meestal alleen maar op grond van wat hen altijd in het land van herkomst is 
gezegd. Op basis van de Koran of een interpretatie van de Koran. Het is zondig, 
het is vies, het is bovendien vooral iets wat bij hen niet voorkomt. Waarbij je je 
wel af mag vragen waarom het dan überhaupt vermeld wordt... 

In het kader van de integratie 
kunnen we ze heel veel vertellen 
over hoe de meeste mensen in het 
Westen denken over en omgaan met 
homoseksualiteit. Het is duidelijk 
dat je hen niet zomaar overtuigt 
dat het hier niet om een decadente 
westelijke ziekte gaat. Hoe overtuig 
je ze wel? De meeste vluchtelingen, 
en zeker statushouders, willen 
erg graag integreren. Daarom 
ben ik ervan overtuigd dat het 
gaat lukken ze te laten accepteren 
dat homoseksualiteit niet eng of 
vies is. Als ze maar merken dat de 
gemiddelde autochtone Nederlander 
homoseksualiteit normaal vindt. 

Maar…, ik vrees dat het daaraan 
nog steeds schort. Ik woon aan de 
rand van de Biblebelt en de meeste 
mensen weten wel dat ik homo 
ben. Toch zullen de reformatorische 
mensen in mijn omgeving er nooit 
met mij over praten. Ze willen het 
gewoon niet weten. Als je het er maar 
niet over hebt dan is het er niet. Deze 
mensen zijn, vrees ik, veel minder te 
overtuigen dat ik niet ziek ben. 

Een goede bekende van mij uit een 
zwaar gereformeerde familie sprak 
mij er op een bepaald moment wel 
over. Niet alleen omdat hij mij wilde 

laten merken hoe erg hij het voor 
mij vond, maar ook, of misschien 
wel vooral, omdat hij zelf worstelde 
met zijn gevoelens. We hebben 
veel gepraat, maar het lukte mij 
niet om hem ervan te overtuigen 
dat ik er geen problemen mee had 
en het lukte me ook zeker niet om 
hem van zijn schuldgevoel af te 
helpen. Schuld tegenover zichzelf, z’n 
familie, maar vooral tegenover God. 
Een en ander leidde er toe dat onze 
verstandhouding verwaterde. 

Jaren later kwam ik hem weer tegen. 
Hij leek veel opgewekter dan de 
laatste keer dat ik hem gesproken 
had. Enthousiast vertelde hij dat hij 
er uiteindelijk achter was gekomen 
dat homoseksualiteit niet slecht 
kon zijn. En hoe was hij daar achter 
gekomen? Hij was verliefd geworden 
op een man die de Islam aanhangt. 
Die verliefdheid bleek wederzijds 
en samen waren ze uiteindelijk tot 
de conclusie gekomen dat liefde, en 
dus hun liefde, niet slecht kon zijn. 
Ik vroeg hem of hij nog wel in God 
geloofde. Het antwoord was duidelijk: 
“God is liefde en ik geloof in de 
liefde!” 

Café Ookzo!! Got Talent!!
Kun jij zingen, playbacken, dansen, cabaret of nog iets 

anders!!!
Geef dat nu aan ons door voor een spetterende optreden 

tijdens ons jubileum feest in September!!
Zeg even wat je gaat doen dan zorgen wij er voor dat het 

goed komt
Voor het beste Talent hebben wij natuurlijk een echte 

hoofdprijs!

STEEF MERTENS
Op maandag 13 juni is thuis in Nijmegen Steef Mertens, 
slechts 64 jaar oud, overleden, waarna wij op zaterdag 18 juni 
afscheid van hem hebben genomen.

Sinds ‘s-Hertogenbosch en 
Oss Koplopergemeentes zijn, 
begeleidde Steef voor hen en het 
COC NoordoostBrabant het Roze 
Loperproject. Op vijf locaties in 
Oss ging op Dolle Dinsdag 2012 
dit project officiëel van start. 
Steef baseerde zich op zijn RL- 
ervaringen in Woonzorgcentrum 

Padua in Tilburg. Hij vond dit hét voorbeeld van het centraal 
stellen van de bewoner met ruimte voor persoonlijke 
invulling. Diversiteit en respect voor de persoonlijk 
levensstijl was daar en bij Steef het motto en ideaal.

Steef werkte succesvol in onze regio aan het realiseren van 
Roze Lopertrajecten bij instellingen van Brabantzorg. Maar 
tussentijds verslechterde zijn gezondheid. Daarom moest 
hij de begeleiding van de projecten in 2014 overdragen 
aan Wouter Christiaens. Gelukkig kon hij nog succevolle 
bekroningen van zijn werk meemaken en daarnaast ook 
privé nog geruime tijd van een redelijke kwaliteit van leven 
genieten.

Wij herinneren ons Steef als een man die met grote inzet 
en heel structureel de aandacht voor seksuele diversiteit 
in de verzorgingshuizen introduceerde en in de praktijk 
tot norm verhief voor medewerkers, vrijwilligers en 
bewoners. Welgemoed pakte hij dit taaie werk aan, 
kweekte enthousiame en loyaliteit, en boekte aansprekende 
resultaten. Hij was kritisch, volhardend en doelgericht. 
Maar ook belangstellend, hartelijk en vrolijk. Wij verliezen 
een uitstekende ambassadeur, een succesvol projectleider, 
maar bovenal een goede vriend. Blijvend zijn de resultaten 
die hij boekte en het respect voor ieder als individu in ‘zijn’ 
verzorgingstehuizen.

Jan van Velthoven

DUNEZ: ONTHAASTEN VOOR MANNEN 
 
Op een natte, maar stralend groene, woensdagochtend hebben we een gesprek met Martien van 
der Steen (herkomst Vlijmen) en Coen Feenstra (heel Nederland) van DUNEZ. Aan de rand van het 
schitterende natuurgebied de Loonse en Drunense duinen hebben Martien en Coen een weldadige 
wellness-oase gecreëerd.
 
Martien en Coen (voorheen kok) 
hadden 15 jaar een bedrijf in 
etaleren, decoreren en standbouw. 
Dat verkochten ze omdat ze wat 
anders wilden met hun talent voor 
organisatie en gastheerschap. 
Omdat ze zelf fervente kampeerders 
zijn kwamen op het idee om een 
kleinschalige camping met daarbij 

Bed&Breakfastkamers te starten. Na een verbouwing van twee en een half 
jaar is onlangs het nieuwste ‘men-only resort’ van Nederland geopend. 
Dunez heeft niet alleen voor verblijvers, maar ook voor daggasten (eigen 
lockers aanwezig) een Wellness-
tuin met zwembad en ligweide. In 
het wellness-gedeelte vind je een 
originele Finse sauna, Stoombad, 
kingsize Whirlpool en professionele 
(sport)massagevoorziening. Het 
gezellige restaurant serveert 
je naast drankjes ook heerlijke 
streekgerechten.

De mannen vertellen gedreven over 
hun nieuwe project als we met hen 
in het restaurant zitten, dat door 
een volledig te openen wand een 
wijds uitzicht biedt op de groene 
omgeving het zwembad en de 
ligweide. Binnen is buiten en buiten 
is binnen. Consumpties en hapjes 
binnen handbereik als je relaxt ligt te 
zonnen of te dobberen! En behaaglijk binnen en toch buiten zitten, als je aan 
tafel wil eten, drinken, kletsen. Ze willen een plek bieden waar je kunt genieten 
van de rust en de natuur, een plek waar je gemakkelijk vrienden maakt, waar 
je jezelf kunt zijn. Waar niet ‘gejaagd’ wordt, maar gezellig ontspannen. Bij 

mannensauna’s denk je al gauw aan harde seks. 
Hier echter gaat het om ‘onder ons’ te zijn, elkaar 
te ontmoeten.

Dunez ligt niet alleen temidden van bossen, 
landerijen en de Drunense duinen, maar ook 
dicht bij steden als ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, 
Breda. Keuze mogelijkheden voor dagbesteding 
te over dus, maar top is toch vooral: je loopt zo 
vanuit je B&B-kamer (met eigen terras en elke 
ochtend heerlijk ontbijt), of vanaf de camping 
het prachtige natuurgebied in waar je heerlijk 
kunt wandelen, fietsen of paardrijden. Bij mooi 
weer geniet je van het ontbijt aan de rand van 

het zwembad. We lopen eens rond en zijn onder de indruk. 
De voorzieningen ogen uitstekend: 5 fonkelnieuwe B&B’s, 
15 royale campingplaatsen (tent of caravan) met ieder 
eigen water, elektriciteit, en afvoer. En overal natuurlijk 
gratis WIFI. Het sanitair gebouw met douches en toiletten 

is vergeleken met 
elders, luxueus te 
noemen. Ook in 
de details is overal 
aan gedacht. 
Mooi, dat er zo’n 
aantrekkelijke 
mannenplek in 
de omgeving 
geopend is. 
 

In voor en na-seizoen is de wellness alleen in het weekend 
open. De camping is geopend van 15 maart tot 31 oktober. Een 
week, een weekendje, een dag. Ongewoon gewoon genieten. 
Voor meer info:        www.dunez.nl 
of 0651126433 (call: +31651126433)



AFSTAND

Afstand scheidt
enkel de lichamen
niet de geesten
zei Erasmus -

hij reisde te paard
had geen internet
hij schreef brieven
en boeken
ook onderweg
in alle rust en ernst
alle tijd -

wat een verschil met nu
onze snelheid
ons ongeduld
onze oppervlakkigheid
onze haast -

wij kunnen elkaar zien
over de hele wereld
en praten
zonder tijdverschil -

maar het zijn 
wel korte zinnen
geen lang betoog
en toch denken we
elkaar te kennen -

of zoeken we alleen
bevestiging
dat de ander lijkt
op ons beeld van hem -

er mag dan 
geen afstand zijn
in tijd en ruimte
maar we komen 
elkaar niet nabij.

Hans Kolper

JULI 2016
Zondag 3 juli    

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen.
Verzamelen om 10:00 uur bij De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, 
5171 RL Kaatsheuvel.
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/

Zondag 3 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 9 juli 16:00 – 19:00 uur
Homosoos voor mensen met een verstandelijke beperking

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

Zondag 10 juli 13:00 – 17:00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Vrijdag 15 juli vanaf 19:00 uur                 

“Pretty in Pink” Vooravond 
Levenslied - Markt Den Bosch 
Terras De Paternoster & De Druif

Zaterdag 16 juli vanaf 21:00 uur en 
Zondag 17 juli vanaf 13:00 uur

Levenslied - Markt Den Bosch
Woensdag 20 juli

Roze Woensdag (4daagsefeesten) 
Nijmegen  
Zondag 24 juli 15:00 – 19:00 uur

Salon40+
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Maandag 25 juli 

Roze Maandag – Tilburg

AUGUSTUS 2016
Zaterdag 23 juli t/m Zondag 7 augustus

Amsterdam EuroPride - GayPride
Canal Parade 
Zaterdag 6 augustus vanaf 13:00 uur 

Zondag 7 augustus     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen.
Verzamelen om 10:00 uur bij De Noenes, Broeksteeg 70, 5076 SB 
Haaren.
Vooraankondiging Wandelclub “Zusje Van”
Zondag 4 september: Verzamelen om 11:00 uur bij ’t Haantje, 
Haandijk 3, 5271 VG Sint Michielsgestel.
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/

Zondag 7 augustus

ZOMERSTOP Augustus 
Middagje Oss M/V
Zaterdag 13 augustus 16:00 – 19:00 uur
Homosoos voor mensen met een verstandelijke beperking

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

Zondag 14 augustus 13:00 – 17:00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Maandag 22 augustus, vanaf 18:00 uur

5de editie “Pretty in Pink” - 
Kermis Den Bosch
Dinsdag 23 augustus

Dolle Dinsdag – Kermis Oss  
Zondag 28 augustus 15:00 – 19:00 uur

Salon40+ 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

4-5 augustus – Theater aan de Parade 
Compagnie Marie Chouinard - Hieronymus 
Bosch: The Garden of Earthly Delights

De Canadese choreografe Marie 
Chouinard is de koningin van de avant 
garde. Haar werk is sensueel, virtuoos en 
beeldschoon. Zij zoekt de grenzen op en 
laat zich inspireren door het menselijk 
lichaam met de onderhuids zinderende 
lust als leidraad. Tijdens Theaterfestival 
Boulevard de wereldpremière van deze 
choreografie voor tien dansers. 

10 t/m 13 augustus – Kruithuis
United Cowboys – This is not a sad song
Een verlaten ruimte. Welke beelden en verhalen 
schuilen in de hoeken, de nissen, achter ramen en 
deuren? In This is not a sad Song nemen de performers 
het publiek mee in een nieuwe beleving van een 
oude ruimte, een geschiedenis, prikkeling van onze 
verbeelding. Het publiek zit niet vast in theaterstoel, 
maar is vrij om deze fysieke performance van alle 
kanten te bekijken. Het Eindhovense United Cowboys 
wordt geprezen om haar kwetsbare maar krachtige 
dansvoorstellingen die het menselijk lichaam vieren. 

11 t/m 13 augustus – Tramkade Kaaihallen 
Le Mouton Noire – De Bacchanten

Het jonge collectief le Mouton Noir bekijkt riten, 
geloof en viering uit de klassieke tragedie van 
Euripides met een eigenzinnig hedendaagse blik. 
Wie is onze Dionysos? Wat is onze roes? We zien 
een strijd tussen: orde en chaos, cultus en koning, 
neef en neef, tussen mensen, families, culturen. 
Geen oordeel maar vragen. Een verhaal dat de 
brute strijd tussen verschillende waarheden 
overstijgt. Een viering als masker voor de 
innerlijke onrust. Le Mouton Noir geeft een stem 
geven aan de outsider, de buitenstaander, de 
uitzondering, de migrant, de zoeker. 

12 -13 augustus – Josephkwartier Zaal Artemis 
Bosse Provoost & Kobe Chielens – 
Moore Bacon!
Een naakt lichaam. Maar het heeft geen hoofd, geen armen, geen benen. We 
zien een lijf. Hard, bruut, stoffelijk, ongemakkelijk en onbezield. Tot het begint te 
bewegen. Langzaam. Pas nu wordt het soepel, komt los van zijn massiviteit. In trage 
beweeglijkheid wordt het kwetsbaar. Onder de glimmende huid zien we de knopen 
van de ruggengraat bewegen. Het 
duo Bosse Provoost en Kobe Chielens 
liet zich inspireren door beeldhouwer 
Henry Moore (Reclining Figures) en 
Francis Bacon die in zijn schilderijen 
het lichaam laat botsen met verf. 

Gijsen flikker op, Pride-mars en Koninkrijksboot

Terugblikken op homo-demonstraties

Van 4 t/m 14 augustus is het jaarlijkse Theaterfestival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch. Een feestelijke Parade met restaurants, 
drinkgelegenheden, tentjestheater en veel, heel veel uitgelaten mensen. En her en der in en om de stad theatervoorstellingen. 
Zie:        www.festivalboulevard.nl Wat tips:

IhlIa, het Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief, 
houdt van 17 juni t/m 24 augustus twee exposities over de eerste homo-
demonstraties in Nederland: Gijsen flikker op in de expozaal en Demonstreer! op 
het IhlIa-plein op de 6e etage van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (oba), 
Oosterdokskade 143, vlakbij het Centraal Station.

Op 14 april 1979 werd de eerste Roze Zaterdag gehouden, in Roermond. Dat 
kwam door de bisschop mgr. Jo Gijsen, die met zijn oerconservatieve uitspraken 
heel progressief Nederland de stuipen op het lijf joeg - en veel katholieken de 
kerk uit. Een grote groep homoseksuelen besloot te gaan demonstreren tijdens 
het paasweekend in de bisschopsstad Roermond. Er liepen meer dan 4000 
mensen mee, waaronder ook priesters. Op de spandoeken stonden teksten als 
‘Gijsen flikker op’ en ‘Gijsen heeft de pik op ons’. 

De allereerste homo-demonstratie in Nederland was twee jaar eerder, in 1977 
in Amsterdam. Een aantal lesbische vrouwen organiseerde als ‘Lesbische 
Internationale Alliantie’ de eerste Nederlandse Pride-mars. 

Op woensdag 6 juli is in de Theaterzaal (7e etage) van de oba van 19.00 tot 
21.15 uur een ihlia-evenement rond de documentaire One Kingdom, One Love 
(58 min.) over de ‘Koninkrijksboot’ van Antilliaanse en Arubaanse lhbti-activisten 
bij de Amsterdam Gay Pride 2015. Aansluitend paneldiscussie met de regisseur 
en protagonisten uit de documentaire. Na afloop kan tot 22.00 uur worden 
nagepraat en geborreld. 
      www.ihlia.nl


