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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  

...moet Katrien al weer weg...
...dat kan toch niet waar zijn...

...en de Sint-Cathrien wordt theater...
 ...het is niet te geloven...

...en vriest het op Sint Katrien*...
...dan vriest het nog zes weken nadien...

...en gij geleuft dè...
(* 25 november)

OSS VLAGT: REGENBOOGONTBIJT, 
GAYBRAPAD, MUURMOZAÏEK
Ter gelegenheid van ComingOutdag werden op dinsdag 11 oktober drie (!) vlaggen gehesen bij het Gemeentehuis in 

Oss: de Regenboogvlag door wethouder René Peters en zijn dochter Mies, de vlag van Zo Doen We Dat In Oss door de 

jeugdburgemeester Dagmar Edse en de jeugdwethouder Christoffel Monganga, en de vlag van Roze Zaterdag 2017 door 

Jolanda van Gool.

Het was al vóór half acht ‘s morgens 
een drukte van belang in het 
gemeentehuis doordat zo’n 70 
vroege vogels aanschoven aan 
het Regenboogontbijt. Omdat de 
jeugd dit jaar centraal stond waren 
veel van hen leerlingen van het 
basis- en voortgezet onderwijs 
uit de gemeente Oss, onder wie 
de jeugdburgemeester en de 
jeugdwethouder. Daarnaast waren 
het vooral mensen die direct zijn 
betrokken bij het Regenboogbeleid 
van gemeente Oss zoals leraren, 
ambtenaren, politici, het COC NoB, 
Stichting Roze Zaterdag. Wethouder 
Peters sprak zijn tevredenheid 
uit dat juist zoveel scholieren 
betrokken waren bij deze dag, die wil 
benadrukken dat iedereen zichzelf 
moet kunnen zijn. Geen uitsluiting, 
geen pesten, geen verstoppertje 
spelen. De politiek moet dit streven 
een vaste plaats geven in het beleid. 
Maar zeker zo belangrijk is: in de 
scholen, op de speelplaatsen, in de 
jeugdhonken en op de sportvelden 
moet dit gewoon, alledaags gedrag 
worden.

Na het ontbijt en na het hijsen van de vlaggen brak er een bijzonder moment aan: de officiële opening van een 
regenboog-zebrapad, ook wel een Gaybrapad genoemd. Dit regenboogzebrapad voor het Osse gemeentehuis werd 
maandagochtend op de Raadhuislaan aangebracht, als tastbaar resultaat van een motie van Marianne Zondag-Voet. 
René Peters: “Natuurlijk, het is een symbool en het zal de wereld niet veranderen. Maar welk symbool doet dat wel? 
Het ziet er leuk en vrolijk uit. Als je het ziet, ga je er wel over nadenken.”  

Het Regenboogzebrapad blijft overigens niet de enige regenboog-uiting in 
Oss. Regenboogstad Oss maakt ook deel uit van het project “muurmozaïek” 
van kunstenaar Alex van der Heijden. Het mozaïek met de doorlopende 
regenboog werd op 
zondag 30 oktober 
onthuld in de Houtstraat 
in Oss, aan de gevel 
van restaurant Sirtaki. 
Burgemeester 
Wobine Buijs en 4 
wethouders hebben 
zich al eerder, vóór 
een weekvergadering, 
gebogen over kleine 
glazen steentjes 
waarmee ze een 
regenboog in elkaar 
knutselden. Het bleek 
voor sommige politici 
nog best lastig om een 
elegante bocht te maken, 
in plaats van recht-toe-
recht-aan beleid. Dit 
gebeurde in het kader 
van het nu al fameuze 
Mozaïekfestival Oss, dat 
van 18 september tot 30 
oktober duurde.

Kunstenaar Alex van der Heijden met al zijn ervaring in het verbinden van 
mensen met kunst (community art) benaderde de 5 wijken in Oss en de 15 
kernen rondom Oss om een onderdeel te maken voor een groot mozaïek 
kunstwerk.Hij wilde burgerparticipatie in de puurste zin, zodat het festival 
een bijdrage zou leveren aan duurzame relaties in Oss. Aan dit project deden 
naast bewoners van allerlei slag, o.a. ook mee: schoolkinderen, mensen met 
een verstandelijke beperking, vluchtelingen, werkgroep Regenboogstad Oss. 
Resultaat is een 20 m2 groot kunstwerk uit, over en voor diversiteit.



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 
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

‘S-HERTOGENBOSCH VLAGT BIJ STADHUIS, 
PROVINCIEHUIS EN FC DEN BOSCH
Vrijdagmiddag 7 oktober werd de regenboogvlag gehesen bij het stadhuis van 
‘s-Hertogenbosch door Erik Logister (wethouder), Joke van der Beek (RZ 2017) en 
Romilda Mulder (Jongerencentrum De Poort). Dit als symbool van emancipatie, 
vrijheid, en acceptatie van transgenders, homo’s, lesbo ‘s en bi-seksuelen; van 
de diversiteit dus. Dit in het kader van Coming Out dag, die altijd op 11 oktober 
is. Eric Logister benadrukte, bij de druk bezochte vóórontvangst, dat we niet 
alleen op deze dag, ook niet alleen op Roze Zaterdag 24 juni 2017, maar het hele 
jaar door met respect met elkaar behoren om te gaan. Hij verwees hierbij naar 
jong en oud: naar ‘de roze lopers ‘die bij zorginstellingen worden uitgelegd, 
zoals Vivent, Noorderkroon en Nieuwenhage, maar ook naar jeugdaktiviteiten 
als Rainbow at The GAYTE en de GSA’s. ‘Vandaag vieren we dat we allemaal ons 
zelf mogen zijn, elkaar waarderen en dat uit blijven dragen’. Het aanwezige 
gezelschap was een mooie staalkaart van leeftijden, herkomst en geaardheid.

Lhbt-film en -theater in Leuven e.o.
Van 10 tot 29 november wordt het 16e Holebi-filmfestival 
gehouden in Leuven en nog 10 andere plaatsen in Vlaams-
Brabant. Dit jaarlijkse festival wil een ontmoetingsplek 
zijn voor lhbt’s en de genderdiversiteit onder de publieke 
aandacht brengen. De opening vindt plaats in het 
Provinciehuis. Naast 23 langspeelfilms, de documentaire 
Strike a pose (over Madonna’s Blond Ambition Tour) en 21 
kortfilms zijn er dit jaar 3 theatervoorstellingen.

Leuven, ‘eeuwenoud en springlevend’, heeft de oudste 
universiteit van de Nederlanden (1425, anderhalve eeuw 
vóór Leiden) en is nog steeds een plezante studentenstad 
met talloze cafés en restaurants. ‘Leive’ is vol schone 
mensen, fraaie gebouwen en culturele evenementen.

Zo wordt er tot 17 januari 2017 ‘500 jaar Utopia’ gevierd, 
het wereldberoemde boek van Thomas More. Dit 
maandenlange stadsfestival staat in het teken van 
vernieuwing en ontdekking; Museum M exposeert maar 
liefst 80 meesterwerken in ‘Op zoek naar Utopia’.  

De Belgische provincie Vlaams-Brabant telt 1,2 miljoen 
inwoners op 2.106 km2 ; ze is nog niet half zo groot als 
het Nederlandse Noord-Brabant (2,5 miljoen inwoners 
op 4.919 km2). Toch wordt er al sinds 2001 elk najaar een 
Holebi-filmfestival georganiseerd... om jaloers op te zijn!

      www.holebifilmfestival.be
      www.utopialeuven.be

Logister had het uiteraard ook 
over Roze Zaterdag 2017. Hij 
verwacht een mooi feest niet 
alleen op zaterdag en de rest van 
het weekeind. Hij hoopt zelfs op 
een Roze Jaar. “Maar dan moet 
er nog heel veel gebeuren.” De 
voortrekkersrol ligt daarvoor bij 
het (deels nieuwe) bestuur van 
de Stichting Roze Zaterdag 2017. 
De voorzitter van de stichting, 
Joke van der Beek (oud wethouder 
en wnd burgemeester van 
‘s-Hertogenbosch) hield een 
warm pleidooi om de handen uit 
de mouwen te steken (en/of de 
portemonnee te trekken). “Alles 
wat er is, de hele stad doet mee 
in de week van zaterdag 24 juni 
2017”.
 
Ruben van de Bulck 
van de Jongeren-
ambassadeurs 
Den Bosch [JADB]
gaf een inkijk in 
wat deze bevlogen 
jongeren doen. “Er 
zijn 15 ambassadeurs, 
die gevraagd of 
ongevraagd advies 
geven aan de 
gemeente. Dat kan 
zijn op gebied van 
arbeid of cultuur. 
We werken ook mee 
aan Roze Zaterdag en we hebben bijvoorbeeld als 
ambassadeurs een regenboogsessie gehouden 
over een beter uitgaansleven voor jongeren.” 
Hij plaatste, roze of niet roze, een oproep aan 
de jongeren om actief te worden bij de inspraak 
richting gemeentelijk beleid. Stef van de Broek 
liet namens een aantal jongeren een speels en 
soms komisch filmpje zien. Bedoeld om jongeren 
te helpen bij de acceptatie van hun geaardheid. 
Een vijftal puberjongens en meisjes vertelden hoe 

hun Coming Out was 
verlopen. Stef: ‘We 
kozen voor deze aanpak 
omdat het de beste 
manier is waarmee je 
jongeren aanspreekt’.

Op ComingOutdag 
11 oktober zelf, werd 
dit jaar voor de eerste 
keer in de historie, 
de regenboogvlag 
ook gehesen voor 
het Provinciehuis. 
Op instigatie van de 
Stichting Roze Zaterdag 

2017 was de provinciale politiek in actie gekomen. 
Een meerderheid van Provinciale Staten vroeg in 
een motie om jaarlijks op nationale ComingOutdag 
de regenboogvlag te laten wapperen voor 
het provinciehuis. Dit zal voortaan jaarlijks 
gebeuren. Jeroen Hageman, fractievoorzitter 
D66 en initiatiefnemer van de motie, hees de 
regenboogvlag in gezelschap van Statenlid Karel 
Burger Dirven (VVD).

Op vrijdag 14 oktober, voorafgaand aan de 
wedstrijd tegen Cambuur werd de Regenboogvlag 
gehesen bij FC Den Bosch. De FC ondersteunt het 
beleid van de gemeente inzake diversiteit vanuit 
de overtuiging dat binnen 
een veilig sportklimaat 
iedereen moet kunnen zijn 
wie hij of zij is, ongeacht 
seksuele voorkeur of 
gender. Kinderen en 
jongeren kunnen zich pas 
goed ontplooien, ook als 
voetballer, wanneer ze 
onbelemmerd zichzelf 
kunnen zijn. Algemeen 

directeur Edward van Wonderen en wethouder 
Eric Logister van Diversiteit hesen de vlag samen 
met vele Regenboogpartners. FC Den Bosch kreeg 
overigens daarna tegen Cambuur alle kleuren van 
de regenboog te zien, maar won de wedstrijd toch 
met 3-1. “Een bizar resultaat!” kopte het Brabants 
Dagblad. 
“Helemaal 
niet”, reageerde 
COC-voorzitter 
(en verstokt 
Feyenoordfan) 
Jan van 
Velthoven, “ze 
moeten ons 
gewoon vaker 
uitnodigen.” 



COColumn

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

advertenties

zlgdenbosch.nl

Tel: 073 612 99 02 
www.woudesign.nl

Kind of kinderloos?
Toen ik uit de kast kwam en m’n eerste relatie had hielden wij ons 
niet bezig met het feit dat we als twee mannen nooit zouden mogen 
trouwen. Dat was voor ons op dat moment helemaal geen issue en 
voor alle - of in ieder geval de meeste - homo’s die we kenden ook 
niet. Datzelfde gold voor het krijgen of adopteren van een kind. We 
kenden wel homo’s die één of meer kinderen hadden, maar dat was 
omdat pa pas op latere leeftijd uit de kast was gekomen. 

In 1988 kreeg ik een vriend die 
het vreselijk vond dat hij nooit 
vader zou worden; hij was dol 
op kinderen en had het dan 
ook regelmatig over het gemis 
daarvan. Ikzelf riep al toen ik 
twaalf was, en zeker nog niet 
doorhad dat ik homo was, dat 
ik absoluut nooit kinderen zou 
willen. Ook toen ik ouder werd 
is die overtuiging gebleven. 
Kinderen van een ander vind ik - 
soms - leuk, maar zelf kinderen? 
Voor geen goud. Dat mijn vriend 
en ik geen vader of adoptievader 
zouden worden vond ik dan 
ook helemaal niet erg... Erg 
egoïstisch, dat geef ik toe. Onze 
relatie heeft ook maar drie jaar 
standgehouden.  
        

Tegenwoordig is het 
eenvoudiger. Homo’s en lesbo’s 
kunnen adopteren en de 
omgeving kijkt er in de meeste 
gevallen ook wat minder van 
op als een kind twee vaders en 
een moeder of twee moeders en 
een vader heeft. Twee vaders en 
een moeder of twee moeders en 
een vader kan zelfs een voordeel 
hebben omdat de ouders vaak 
het kind een deel van de tijd 
bij de vader(s) en een deel van 

de tijd bij de moeder(s) laten 
wonen. Hetzelfde als na een 
scheiding in een heterorelatie, 
maar dan (meestal) zonder 
ruzie en/of een jaloerse nieuwe 
partner. 

Wat nu nog niet is geregeld, 
en in mijn ogen wel zou 
moeten zijn, is dat betaald 
draagmoederschap wettelijk 
wordt toegestaan. Dat maakt 
het met name voor twee 
mannen een stuk makkelijker 
om vader te worden. Overigens 
zou het ook een oplossing voor 
ongewilde kinderloosheid voor 
heterostellen zijn. 

Voor mensen zoals ik die geen 
behoefte hebben aan een kind 
zijn er trouwens onderzoeken 
van o.a. het Centraal Bureau 
voor de Statistiek waaruit blijkt 
dat koppels met pasgeboren 
kinderen iets gelukkiger zijn dan 
stellen die kinderloos blijven. 
Maar, als kinderen opgroeien 
draait dat om! En uiteindelijk 
blijkt het hebben van een partner 
belangrijker voor je geluk dan 
het hebben van kinderen. 

SisZta vrouwenborrel
De derde zondag van de even maanden vanaf 15:00 is het SisZta 
vrouwenborrel in café de Keulse Kar, Hinthamerstraat 101, 5211 MH 
‘s-Hertogenbosch.
Gewoon gezellig vrouwen uit Den Bosch en omgeving ontmoeten, 
bijkletsen onder het genot van een biertje of een borreltje. 
Het café is gewoon open voor alle publiek, maar wij vrouwen vinden 
elkaar wel. 
We hebben geen eindtijd, je kunt er ook lekker eten, dus je kunt 
zolang blijven plakken als je wilt. Je bent van harte welkom!
De volgende SisZta vrouwenborrel is op zondag 18 december. 
Houd onze Facebookpagina in de gaten voor aankondigingen over 
optredens of andere speciale activiteiten! 
      https://www.facebook.com/SisZtavrouwenborrel/

Leuk volk in de Huiskamer bij Katrien

Een jongen met ambities
Daar sta ik dan, voor de klas. Zweet in mijn handen. Hoe vaak ik ook 
voor de klas sta, het blijft spannend. Hoe gaan ze deze keer reageren? 
Wordt het wel een interessant uur? Krijg ik wel een gesprek op gang? 
Als iedereen eindelijk zit vraag ik om stilte en stel ik mezelf kort voor. 
Ik ben Steve Voortman, 22 jaar en woon nu bijna 2 jaar in Den Bosch. 
Ik ben homoseksueel en kom vandaag met jullie praten over seksuele 
diversiteit en genderidentiteit samen met mijn collega. 
Het loopt allemaal lekker en aan het einde van het uur krijg ik mooie 
complimenten vanuit de klas. Ik glimlach, ik heb mijn doel behaald 
vandaag. Als ik thuis kom heb ik het gevoel dat ik toch nog meer wil 
doen. Ik wil meer betekenen voor de jeugd. Zo ben ik gekomen bij het 
organiseren van een gay feest voor jongeren bij Jongerencentrum de 
Poort. Zo ga ik ook de GSA’s in de omgeving coördineren. Hoe veel 
meer ik ook zou willen, hier hou ik het voor nu bij. Ik ga dit opzetten 
en ik ga er voor zorgen dat het  een mooi iets gaat worden. Als het 
eenmaal zover is hoop ik het door te kunnen geven aan anderen om 
een mooie traditie voort te zetten.

Steve Voortman

De Stichting Huiskamer bij Katrien is een 
burgerinitiatief uit 2012 van zes mensen 
om allerlei bewoners van de binnenstad 
met elkaar in contact te brengen: 
Barbara Geurtsen, Carolien van 
Mackelenbergh, Helen Bouwhuis, 
Joyce Coensen, Mechteld Janssen en 
Yvonne van Leeuwen. De beoogde 
locatie was het oude parochiehuis 
van de Sint-Cathrienkerk (gewijd aan 
de 4e eeuwse martelares Catharina 
van Alexandrië, patrones tégen de 
pest en vóór de kuisheid) - vandaar 
de naam ‘Bij Katrien’. Die plek ging 
niet door, maar ze waren welkom in het 
Mariapaviljoen op het GZG-terrein. In 2015 
maakte de gemeente het mogelijk dat Bij 
Katrien (tijdelijk) verhuisde naar het slecht 
onderhouden voormalig Koningstheater aan 
de Triniteitstraat. 

Tot ieders verbijstering liet dezelfde 
gemeente in september weten dat Bij Katrien 
er al medio 2017 toch weer uit moet! Dat 
zou fnuikend zijn voor allerlei prachtige 
initiatieven. 
Op 6 oktober werd de raadscommisie 
Maatschappelijke Ontwikkelingen 
ontvangen, om duidelijk te maken wat er 
allemaal mogelijk is geworden door dit 
burgerinitiatief. Hopelijk wordt het besluit 
ongedaan gemaakt, want er zou veel 
moois verdwijnen en er is nu eenmaal geen 
andere plek in de binnenstad met zo veel 
mogelijkheden.

Hoog op de gevel staat het bouwjaar: 1888. 
Het was een uitbreiding van de Stoom-
bierbrouwerij De Ster van de familie Boelen 
aan de overkant (1850-1905). Het pand heeft 
een oppervlakte van bijna 600 m2. Van 1982 
tot 2004 zat Theater Bis erin; daarna tot 2012 
het Koningstheater, dat eerder bij het Koning 
Willem I-College aan de Vlijmenseweg 
hoorde. Na de zomer van 2015 konden de 
mensen van Bij Katrien in het leeggehaalde 
en verwaarloosde gebouw gaan klussen. Er 
moest enorm veel gebeuren, maar ze kregen 
heel veel hulp, ook uit het bedrijfsleven. 
Sinds mei 2016 zijn de kartrekkers Caroline 

Belle (zakelijk leider) en 
Natasja van den Berg 
(operationeel mee-
maker, zeg maar: spil in 
het raderwerk). Natasja 
benadrukt dat het gaat 
om allerlei vormen van 
onderling contact tussen 
mensen van diverse 
pluimage. Iedereen mag 
en moet vooral zichzelf 
zijn, maar ook inzien dat 
mensen elkaar kunnen 
versterken. Zo komt 
er veel leuk volk in de 
Huiskamer bij Katrien, van 
heel jong tot heel oud. 

Bij Katrien is geen café; de bar is alleen 
open tijdens de diverse activiteiten. 

Natasja somt enthousiast op: het 
atelier (breien, haken, klussen), 

koken, wandelen (scholieren met 
oude mensen) enzovoort. Er is een 
horeca-team en een klusteam. 
Verder zijn er ‘huiskamergenoten’: 
de Rederijkerskamer Moyses’ 

Bosch (100 jaar oud) en het 
COC Noordoost-Brabant. Vaste 

gebruikers zijn: Mijn Danshart, de 
Theaterklas Buro Alsof, en theater 

De Gelukzoekers (vluchtelingen). En 
er zijn veel incidentele gebruikers, zoals 

Theaterfestival Boulevard, de Juniorkamer, 
Popkoor 3x3, Bewonersvereniging Leefbare 
Binnenstad, Festival Cement, Artibosch... 
en straks ook November Music en het 
Erasmusfestival.

Sinds januari 2016 hebben het COC 
Noordoost-Brabant en de projectgroep 
Roze Zaterdag 2017 er kantoorruimte 
(boven). De bestemming van het 
voormalig Koningstheater blijft ‘cultuur 
en ontspanning’, dus het Cultuur- en 
Ontspannings-Centrum (COC) voelt zich 
daar helemaal thuis! Dat bleek onder meer 
bij de Aids Candlelight Memorial op 15 mei 
en het is ook te zien aan de hologrammen 
op de wc-deuren, die voortdurend wisselen 
tussen ‘man’ en ‘vrouw’. Ideetje: misschien is 
het voor lhbti’s nóg mooier als er alleen maar 
een sekseneutrale wc-pot op staat, waarvan 
de bril alsmaar gastvrij op en neer klapt: 
iedereen is welkom, zittend of staand!

      www.bijkatrien.com



SCHEEFGEZAKT

In de lantaarns
op mijn balkon
zijn de kaarsen
scheefgezakt
door de zomerhitte -

een koddig gezicht
maar ze branden nog
er zit nog leven in
en licht -

het doet me denken
aan de Latijnse spreuk
van de Benedictijnen
terar dum prosim -

ik moge verteren
als ik maar nuttig ben
ik brand op
om licht te geven -

het zijn ook niet
de minste mensen
die zich opofferen
voor een ander
of voor velen -

die oud geworden
door het leven getekend
door de hitte
van hun dadendrang
scheefgezakt
in een rolstoel
nog altijd begaan zijn
met anderen -

mensenmensen
die onophoudelijk
blijven stralen -

als de scheve kaarsen
in mijn lantaarns
die tot het allerlaatst
licht en warmte geven.

(voor J.D. S.)

Hans Kolper

NOVEMBER 2016
Zondag 6 november     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 10:30 uur bij Kloosterzicht, 
St. Lambertusweg 95, 5291 AB Gemonde
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

Zondag 6 november v.a. 15.00 uur   

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

Zaterdag 12 november 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke 
beperking
Gaycafé Kabberdoes – Sint Josephstraat 6-8 – 
Den Bosch

Zondag 13 november 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding – www.jongenout.nl 

Zondag 27 november 15:00 – 19:00 uur

Salon40+ 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

DECEMBER 2016
Zondag 4 december     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 10:30 uur bij Helvoirtse Heide, 
Margrietweg 9, 5268 LW Helvoirt

Vooraankondiging 
Wandelclub “Zusje Van”
Zondag 8 januari: Verzamelen om 10:30 uur bij de 
Lachende Vis, Empelsedijk 21, 5235 AD Oud-Empel
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

Zondag 4 december v.a. 16:00 uur

Sinterklaasmiddag 
Oss - Pakjesmiddag, 
aanmelding verplicht!
Aanmelden via: info@cocnoordoostbrabant.nl
Ons Cafeeke – Oostwal 190 – Oss 

Zondag 4 december 13:30 – 16:30 uur   

Vertoning film 
‘Anydaynow‘
BrabantZorg De Wellen – Driek van Erpstraat 2 – Oss

(Paarse) Vrijdag 9 december 21:00 – 02:00 uur

Rainbow@theGayte
Jongerencentrum De Poort – ´t Geertke 8 – Den Bosch

Zaterdag 10 december 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke 
beperking
Gaycafé Kabberdoes – Sint Josephstraat 6-8 – 
Den Bosch

Zondag 11 december 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding – www.jongenout.nl 

Zondag 18 december – vanaf 15:00 uur

SisZta Vrouwenborrel
Café de Keulse Kar – Hinthamerstraat 101 – 
Den Bosch

1 december – Bij Katrien (Triniteitstraat 19) ‘s-Hertogenbosch

Spelen met je leven – Theatergasten met 
John de Bever (www.erasmusfestival.nl)

Vier acteurs improviseren op het levensverhaal van een bekende gast: Berlicummer 
John de Bever, fameus voetballer in de jaren 90 (zelfs werelds beste zaalvoetballer 
in ‘97) en tegenwoordig vooral een graag geziene zanger van het Nederlandse 

lied. Bovendien één van de weinige voetballers die uit kwam voor zijn 
homoseksualiteit. Zijn levensverhaal zal ongetwijfeld een grote 

inspiratiebron zijn voor de theaterspelers. En John zal zijn publiek niet 
naar huis laten gaan zonder een paar van zijn beste nummers ten 

gehore te brengen. Een avond die garant staat voor vrolijk vermaak!

Rainbow@theGAYTE, 
Paarse Vrijdag-editie in de Poort
Op vrijdag 9 december is in Jongerencentrum De Poort weer Rainbow@theGAYTE ,een heterovriendelijk gayfeest voor jongeren. 

Een veilige plek om uit te gaan voor deze groep ontbrak in ’s-Hertogenbosch. Doordat in 2017 ROZE ZATERDAG in onze stad gevierd 

wordt, kwam ook het idee op om juist voor deze groep ieder kwartaal een feest in jongerencentrum de Poort te gaan organiseren.

2de T-Day in ’s-Hertogenbosch, zaterdag 10 december
Na het succes van 2015 organiseert ons eigen COC i.s.m. Regenboogstad 
’s-Hertogenbosch en diverse partners opnieuw een T-Day op zaterdag 10 
december. Tijdens deze 2de T-Day staan opnieuw informatie, ontmoeting en 
dialoog centraal. We starten met een talkshow onder leiding van dagvoorzitter 
Esther Wouters. Interessante gasten leiden in de talkshow de centrale thema’s 
zorg en werk in. Omlijst met muziek. Daarna zijn diverse workshoprondes en is 
er ruim mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. 
De middag wordt afgesloten met een wrap up en een borrel

De 2de T-Day wordt gehouden op zaterdag 10 december in de Bank van 
Leening, Schilderstraat 33, ’s-Hertogenbosch. De inloop is vanaf 13.30 uur. 
Het programma start om 14 uur en we sluiten rond 17 uur af met een borrel. 
Deelname is gratis. Aanmelden:        info@cocnoordoostbrabant.nl. 
Meer informatie: volg de FB-pagina van COC Noordoost-brabant.

Roze Zaterdag 2017 neemt 
deel aan het Nationaal COC 
Songfestival 2016

Op zaterdag 26 november a.s. 
wordt weer de finale van het 
Nationaal COC Songfestival 
gehouden. COC Noordoost-brabant 
en Roze Zaterdag 2017 vaardigen 
gezamenlijk het populaire duo 
“Steady Habits” af. Op dit moment 
wordt er achter de schermen 
heel hard gewerkt aan een 
mooi nummer. Een nummer dat 
misschien wel verder reikt dan het 
Songfestival. Wij houden het nog 
even spannend.

Voor de laatste informatie over het 
songfestival surf je naar 
      www.cocsongfestival.nl en 
volg onze eigen FB-pagina voor 
nieuwtjes over de weg van de 
Steady Habits naar 26 november a.s.

Dat er onder jongeren veel behoefte is om veilig uit te kunnen gaan op een 
plek waar hun seksuele geaardheid geen issue is, bleek wel uit het grote 
enthousiasme waarmee een gedreven jongerenwerkgroep van Roze Zaterdag 
’s-Hertogenbosch en Oss, met steun van de Regenboogstad en het COC NoB, 
aan de slag is gegaan om het feest te realiseren. Nu staat er een feest waar 
lesbo’s, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) met elkaar in contact 
kunnen komen. Ook hetero’s zijn welkom. Jongeren hebben het vaak moeilijk 
met hun coming out. Rainbow@theGAYTE kan ertoe bijdragen om in een 
ongedwongen sfeer ervaringen te delen en er samen sterker van te worden. 

Deze editie valt op Paarse Vrijdag. Dit is de dag tegen homofobie. Juist op deze 
dag vinden wij het belangrijk dat er een nieuwe editie van het feest komt om 
te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn en iedereen wordt geaccepteerd.
Een plek waar ‘anders zijn’ normaal is, dat vinden jongeren bij 
Rainbow@theGAYTE, het Bossche gayfeest voor jongeren. Deze keer op 
vrijdag 9 december in De Poort. Deuren gaan open om 20.00 uur en de entree 
bedraagt € 2,50. Zorg, als het even kan, dat je paars gekleed bent!


