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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.

Lidmaatschap 45 euro per jaar, 
vanaf 26 jaar (door ANBI aftrekbaar 
van Inkomstenbelasting). 
Jonger dan 26: 26,50 euro. 
Naam:                                         M / V
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Tel:

Stuur deze bon naar: 
COC Noordoost Brabant, Postbus 
1420, 5200 BL ‘s-Hertogenbosch

of ga naar 
www.cocnoordoostbrabant.nl

FEEST VOOR OOR OOG HART 
LIJF GEEST EN IEDEREEN  

Het is bijna zover: Roze Zaterdag wordt het hoogtepunt van het Roze Jaar 2017 in ’s-Hertogenbosch en Oss. 

Een heel weekend boordevol activiteiten en muziek. Dus kom ook en feest mee! Om diversiteit te vieren, met respect, 

begrip, acceptatie en participatie. Roze Zaterdag is er voor iedereen. Dus ook voor jou! 
 
Hoera en ook helaas. Want helaas is het, zelfs in 
ons Brabant, nog niet altijd vanzelfsprekend dat 
je jezelf kunt zijn. Daarom vragen we samen met 
de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss (beiden 
Regenboogstad) en met partners uit Noordoost 
Brabant aandacht voor de positie van homoseksuelen, 
lesbiennes, biseksuelen en transgenders. We zien al 
resultaten van onze samenwerking en activiteiten 
eerder dit jaar. Regenboogpaden, roze debatavonden, 
roze filmweken en meer aandacht voor de lhbti-
jongeren, transgenders en vluchtelingen. Een 
positieve beweging, die we graag doorzetten. 
 
Feestvieren doen we natuurlijk met muziek, vermaak 
en versiering. Maar er is veel meer te doen. Zoals 
spirituele verdieping in de oecumenische viering in 

de Sint Jan. En je kunt meepraten in discussies, 
luisteren naar debatten, kijken en meedoen 
bij dansdemonstraties. Ook een bezoek aan de 
Info- & Kunstmarkt is de moeite waard. Info over 
organisaties, acties, diverse interesses, maar ook 
voor tips en advies over gezondheid, vakanties of 
veiligheid. En vergeet vooral de Roze Kunstroute 
niet. Kunst geïnspireerd op het thema diversiteit, 
om te kijken en/of om te kopen. Een reeks van 
galerieën en winkels doet mee. Daarnaast 
maakten leerlingen van groep 7 en 8 ook 
kunststukjes, die te bewonderen zijn in etalages in 
de binnenstad. 
 
Volop muziek, door de hele stad. Laat je verrassen 
en dans of zing mee. Op de Parade en Markt 
brengen bekende artiesten als Shary-An, Loïs 
Lane, Luv’, Baccara en CPG de sfeer er goed in. En 
je kunt lekker meezingen met De Dorini’s, Django 
Wagner of Karin Bruers. Ook de line-up aan dj’s 
mag er zijn. Teveel om op te noemen. Vergeet niet 
vrijdagavond al te starten bij Pretty in Pink XL! 
 
Naast het officiële programma, is het ook elders in 
de stad feest. Vele horecaondernemers dragen de 
lhbti-gemeenschap een warm hart toe en hebben 
zich laten inspireren. Zij maken er een feest van 
in de Karrenstraat, op podium De Smidse, in de 
Keulse Kar en ’t Bosschenaartje. Tot in de late 
uurtjes kun je naar Willem Twee (DANSE LE DUC) 
en de Muzerije (THIS=US , woman only) .  
 
Dit is maar een greep uit het totale aanbod. In het 
programmaboek vind je alle info, met daarbij vast 
iets voor jou. Maar onze insiders geven je alvast 
hun persoonlijke tips.
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ROZE KUNSTROUTE MET THEMA DIVERSITEIT
Diversiteit is iets moois. Dat willen we vieren. En waarmee kan dat nou beter dan met kunst? Roze kunst! De Roze Kunstroute is een initiatief waaraan 

18 Bossche kunst- en cultuurlocaties deelnemen. Met allemaal een eigen expositie binnen het thema diversiteit. Kunstenaars dagen maatschappelijke 

opvattingen over gender en seksualiteit uit. Leggen schoonheid én taboes bloot. Zetten je aan het denken. Kom dus langs. 

Niet voor ons. Of voor de maatschappij. Maar voor jou!

Roze Munitie 

Galerie MooiMan heeft al 10 jaar iets moois met mannen. 
De expositie Roze Munitie is een ode aan de schoonheid van het 
mannenlichaam. In de expositie staan 10 boekuitgaves centraal 
die Galerie MooiMan male-art in de 10 jaar dat de galerie bestaat, 
heeft uitgegeven. 

Uniek, want nog nooit eerder in Europa was er zó’n grote 
expositie waarin de homoseksuele man wordt belicht vanuit 
kunstboeken die allemaal door één galerie zijn uitgebracht. 
De schoonheid van het mannenlichaam, seks en lust, 
homo-emancipatie en homo-rechten, religie, activisme en 
vluchtelingen zijn de thema’s van de boeken, video’s, beelden, 
foto’s, schilderijen en tekeningen van MooiMan. 

Lezingen
In de week voorafgaand aan Roze Zaterdag (24 juni) wordt elke 
avond een lezing gehouden door de kunstenaars van wie een 
boek is uitgebracht: www.rozezaterdag2017.nl/roze-munitie-
lezingencyclus/ 

Opening 
Op zondag 18 juni om 16.00 uur opent Kees van Twist, voormalig 
directeur Groninger Museum, niet alleen de expositie Roze 
Munitie in het Kruithuis, maar geeft hij ook het startsignaal voor 
de rest van de Roze Kunstroute.

Praktische informatie
Tijden:  Van 18 juni tot en met 16 juli, 
 woensdag t/m zondag van 12:00 uur tot 18:00 uur (met uit-
 zondering van het programma van lezingen)
Adres:  Citadellaan 7 ’s-Hertogenbosch
Entree:  E 3,50 
 (gratis tijdens de opening op 18 juni en op Roze Zaterdag, 24 juni)
Zie: www.mooi-man.nl
 www.stokpunt.nl 

Me and You and Everyone we Know

Willem Twee Kunstruimte presenteert van 12 juni tot en met 
30 juni een groepsexpositie over de rariteit en schoonheid van 
intermenselijke relaties en liefde. Omdat het belangrijk is dat 
iedereen de ruimte heeft om te zijn wie hij of zij is, ongeachte 
iemands seksuele geaardheid. Diversiteit maakt ons mooi.

Praktische informatie
Tijden: Van 12 juni tot en met 30 juni, 
 maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur en 
 zaterdag en zondag van 11:00 uur tot 17:00 uur
Adres:  Boschdijkstraat 100, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie: www.willem-twee.nl/event/me-you-and-everyone-we-know/ 

Iedereen mag er zijn

Fotografe Karin Jonkers 
en journalist Eric Alink 
dragen met een kwetsbare 
portretreeks bij aan het besef: 
iedereen mag er zijn. De serie 
portretten laat mensen uit 
de LHBT+ gemeenschap zien. 
Overtuigd én met al hun 
twijfels. Kwetsbaar en dichtbij. 

Praktische informatie
Tijden: Van 7 juni tot en met 28   
 juni, maandag t/m zondag  
 vanaf 11:00 uur
Adres: Boschdijkstraat 45,   
 ’s-Hertogenbosch
Entree: Gratis
Zie: www.verkadefabriek.nl

Makes you wonder

Toegankelijke mix van moderne kunst, schilderwerk, mixed 
media en fotografie. De expositie van fotograaf Mark van 
den Heuvel laat zien dat 
tegenstellingen kunst 
krachtig maken. 
Ze zorgen soms zelfs voor 
vervreemding. Net als 
LHBT+ brengt kunst een 
welkome diversiteit. Laat 
eigenaar Hans je uitdagen. 

Praktische informatie
Tijden:  Doorlopend, dinsdag   
 t/m vrijdag van 10:00 
 uur tot 18:00 uur 
 (zaterdag tot 17:00)
Adres:  Orthenstraat 39,   
 ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie:  www.thearts.nl

Deal with it

Huh? Kinki kappers als deelnemer van de Roze Kunstroute? 
Jazeker! In het kader van Roze Zaterdag organiseert Kinki Den 
Bosch de foto expositie ‘For those who dare to stand out’. Onze 
kappers krijgen de ruimte hun eigen identiteit te ontwikkelen 
en zichzelf te etaleren op een manier die voor hen goed voelt. 
Zo gaan wij ook graag met 
onze klanten om. Naast dat 
wij onszelf enorm ontwikkelen 
op het gebied van Knip en 
Kleur, zijn wij ook actief op 
het gebied van Art, Fashion en 
Education. Het Kinki DNA staat 
voor vernieuwen, verbinden 
en acceptatie. Dit alles delen 
wij graag. Met trots vieren 
wij onze vrijheid op Roze 
Zaterdag!

Op Roze Zaterdag kleurt Kinki 
dan ook roze. Verder geeft 
Kinki op Roze Zaterdag korting 
aan klanten die hun haar roze 
verven, of een regenboog pony 
laten verven. En dat niet alleen! Bij mooi weer spuiten de kappers 
van Kinki roze hartjes op de haren van hun klanten. Of durf jij je 
haar in een regenboog te kleuren?

Praktische informatie
Tijden:  Van 23 juni tot en met 23 augustus, 
 dinsdag en woensdag van 09:30 uur tot 18:00 uur, 
 donderdag en vrijdag van 09:30 uur tot 20:00 uur, 
 zaterdag van 09:30 uur tot 17:00 uur en zondag van 12:00 uur tot  
 17:00 uur
Adres:  Orthenstraat 33, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie:  www.kinki.nl/denbosch/

The soul within & You are every color to me 

In de darkroom toont 
fotografie studente Patrizia 
Serpe haar expositie ‘The soul 
within’. Een fotoreportage over 
Dani (19). Een vrouw, geboren 
in het lichaam van een man. 
Sinds een tijdje treedt zij als 
vrouw naar buiten. Studente 
Patrizia heeft Dani een dag 
gevolgd en gefotografeerd. 
De foto’s laten Dani’s verhaal 
zien. Langzaam transformeert 
ze van een kwetsbare tot 
krachtige vrouw. 

In de galerie toont 
textielkunstenares Anne van 
den Heuvel haar doorlopende 

expositie ‘You are every color to me’. Een expositie met kleurrake 
en kleurrijke kunstwerken in alle tinten van de regenboog. 

Carpet of love op 10 juni
In de aanloop naar Roze Zaterdag realiseert Anne daarnaast 
het werk ‘Carpet of Love’. Een community art kunstwerk in alle 
tinten roze. Anne roept iedereen op om mee te doen. Iedereen 
kan roze stoffen en kleding doneren. Of zelfs meewerken in het 
atelier. Samen met deelnemers verbindt Anne alle stoffen en 
maakt hier een prachtig kunstwerk van. Op de grond? Nee… 
In de lucht! 

Aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen naar 
office@annevandenheuvel.nl. 

Praktische informatie
Tijden:  Van 10 juni tot en met 30 juni, maandag t/m woensdag van 
 9:00 uur tot 18:00 uur, donderdag van 9:00 uur tot 21:00 uur,   
 vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur, zaterdag van 10:00 uur tot   
 17:00 uur en zondag van 12:00 uur tot 17:00 uur
Adres:  Burgemeester Loeffplein 65-66, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie:  www.annevandenheuvel.nl
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Proud to be

De Bossche winkel On Top of Love richt zich op erotiek en 
fetisjisme. In het kader van de Roze Kunstroute presenteert de 
winkel een fotoreportage van Bram de Ceurt. Bram legt in zijn 
werk de schoonheid van dames, erotiek en fetisjisme vast. Onze 

kunst is het bedienen van 
mensen met ieder een andere 
intieme levensroute. En dat 
past bij de Roze Kunstroute!

Praktische informatie
Tijden: Vanaf 22 juni, dinsdag en   
 woensdag van 10:00 uur 
 tot 18:00 uur, 
 donderdag van 10:00 uur   
 tot 21:00 uur, 
 vrijdag van 10:00 uur tot   
 18:00 uur en zaterdag van  
 10:00 uur tot 17:00 uur
Adres:  Postelstraat 68,   
 ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie:  www.ontopoflove.nl

Beweging in de seizoenen, kunst en poëzie 

Kunst is een belangrijk 
onderdeel van de healing 
environment van het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis. Een prettige 
omgeving draagt bij aan het 
genezingsproces. Patiënten 
voelen zich over het algemeen 
kwetsbaarder door pijn of 
ziekte. Kunst kan de gedachten 
afleiden van de patiënt. Het 
kijken naar iets moois kan 
troost bieden en een heilzame 
invloed hebben. Om die 
reden heeft het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis het kunstplan 
opgesteld ‘De kracht van kunst’.

Gedichten en schilderijen
In het kader van Roze Zaterdag is een speciaal hoekje ingericht 
binnen het thema ‘diversiteit’. De schilderijen die Gea Zwart 
exposeert binnen dit kader gaan over de mens en zijn identiteit. 
Zij hebben de titels ‘Wending’, ‘Zelf’ en ‘Mens’. Dit werk 
inspireerde acht dichters tot het schrijven van een gedicht. 
Eén van hen is Monique Buising:

Zie mij

Zie mij in al mijn naakt en nadelen
drink je dronken aan de tranen en de liefde
zie de sporen van verlies, mijn volgeschreven vel

Zie mij door muren heen,
in alle ogen die je ontmoet
vertel mij verder dan vermaard

Lief dat het een lieve lust is
neem mij niet voor lief
lief mij, als ik het leven

Zie mij zijn

Roze Keramiek
In de drie vitrines in de gang naar de verpleegafdelingen toont 
Cor Unum het keramieken werk van Pien Findhammer dat 
speciaal voor Roze Zaterdag is vervaardigd. De titel van de serie 
is ‘Mijn Nederland’. Pien vereenvoudigde de provincies van 
Nederland en kwam tot roze keramiek in vriendelijke vormen. 
Een mooie symbolische touch naar de LHBT+ gemeenschap.

Praktische informatie
Tijden:  Van 14 april tot en met 4 juli, 24 uur per dag
Adres:  Henri Dunantstraat 1, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie:  www.jbz.nl/131006/Nieuwe-expositie-Beweging-in-de-   
 seizoenen,-kunst-en-pozie-van-Gea-Zwart-op-de-boulevard- 

True Colors

Een man rijdt op de snelweg en luistert naar het nieuws. Er is een 
spookrijder op het traject waarop hij zich bevindt. Hij kijkt om 
zich heen en mompelt: `Eén spookrijder; ik zie er wel twintig…’!
Kleur bekennen, laten weten waar je vandaan komt, wie je 
bent en bij wie je thuishoort. Het zijn begrippen die fluïde zijn 
geworden. De ‘ware aard’ is heden ten dage een vloeibaar begrip.
Het grote wordt doorgaans opgeëist door diegenen die het 
hardst schreeuwen. De massa, die zich ongemakkelijk voelt, als 
buiten de lijnen wordt gekleurd. Maar het zijn juist de bloemen 
die in de kieren van het wegdek groeien die ons doen beseffen 
dat onder de stoeptegels het strand begint.

De expositie True Colors is een ode aan de diversiteit. Aangereikt 
door Jeroen Allart, Manu Baeyens, Maurice Braspenning, Nicolas 
Dings, Frans Franciscus, Franciscus&Franciscus, Marjolijn 
Mandersloot, Janpeter Muilwijk en Sarah van der Pols.
Praktische informatie
Tijden:  Van 11 juni tot en met 2 juli, 
 donderdag t/m zondag van 14:00 uur tot 18:00 uur
Adres:  Vughterweg 58-60, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie:  www.janvanhoofgalerie.nl
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Optimism

In het Stadskantoor toont kunstenares Anne van den Heuvel een 
kunstwerk dat letterlijk verbindt. Anne vraagt aandacht voor de 
LHBT-gemeenschap omdat deze volgens haar wel wat ‘optimism’ 
kan gebruiken. Optimisme, omdat gewone dingen niet altijd 
vanzelfsprekend zijn. Wij zetten ons ervoor in dat iedereen zich 
veilig en geaccepteerd kan voelen, of je nu gay, bi of trans bent. 
Daarom doen wij mee aan de Roze Kunstroute. 
En is ’s-Hertogenbosch gaststad voor Roze Zaterdag op 24 juni!

Praktische informatie
Tijden:  Van 19 juni tot en met 30 juni, maandag van 8:30 uur tot 17:00   
 uur, dinsdag tot en met donderdag van 8:30 uur tot 20:00 uur en  
 vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Adres:  Wolvenhoek 1, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie: www.annevandenheuvel.nl/project/1243-optimism-pink-  
 rozekunstroute 

Defiant Flourishings 

‘Defiant Flourishings’ is de naam van de expositie van 
Koes Staassen en Mieke van Schaijk. Bloemen staan centraal. 
Ze zijn aantrekkelijk en tegelijk obsceen. Denk aan de 
openliggende blaadjes. Opzichtig én een tikje campy. Ze zijn 
geaard in de materie en het vuil van de aarde. Een aanleiding 
om het te hebben over lichamelijkheid, aantrekkingskracht, 
sensualiteit, protest en liefde. Bloemen als metafoor voor 
fragiliteit, vergankelijkheid en schoonheid. 

De bloemwerken dagen uit. Ze zijn aantrekkelijk en tegelijk 
obsceen. De paradijselijke rust is slechts uiterlijke schijn…

Praktische informatie
Tijden:  Vanaf 11 juni, donderdag en vrijdag van 13:00 uur tot 18:00 uur,   
 zaterdag van 13:00 uur tot 17:00 uur en op afspraak
Adres:  Verwersstraat 19–21, ’s-Hertogenbosch 
 (1e etage Westside, doorgang via de winkel, de trap op) 
Entree:  Gratis
Zie:  www.miekevanschaijk.nl/ en http://www.koesstaassen.nl/ 

Just Outspoken

In een groepsexpositie van Majke Hüsstege Projects zijn 
schilderijen, fotografie en fashion verenigd. Waarom Majke 
meedoet met de Roze Kunstroute? Omdat kunst geen oordeel 
velt.

Praktische informatie
Tijden:  Doorlopend, woensdag t/m vrijdag van 11:00 uur tot 18:00 uur,   
 zaterdag van 11:00 uur tot 17:00 uur en op afspraak
Adres:  Verwersstraat 28, ’s-Hertogenbosch 
Entree:  Gratis
Zie:  www.majkehusstege.nl

Galerie InDruk in Roze

Gerenommeerde kunstenaars Gubbels, Gerritz, Dalessi en Vink 
maakten speciaal werk voor de Roze Kunstroute. Omdat jezelf 
zijn niet altijd een vanzelfsprekendheid is. 

Praktische informatie
Tijden: Van 17 juni tot en met 9 juli, zaterdag van 11:00 uur tot 17:00 uur   
 en op afspraak
Adres:  Lange Putstraat 15-17, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie:  www.galerie-indruk.nl
  

Perfect in Pink

Cor Unum – één van hart – exposeert in een mobile gallery 
op de Parade keramiek dat speciaal voor de Roze Kunstroute 
is vervaardigd door nationale en internationale ontwerpers. 
Waarom Cor Unum meedoet? Omdat wij ervaren hoe het is 
om als ‘anders’ gezien te worden, terwijl we allemaal gelijk 
zijn. Iedereen verdient een plaats, iedereen heeft een talent en 
iedereen kan bijdragen aan een mooiere wereld. 

Praktische informatie
Tijden: 24 en 25 juni, van 11:00 uur tot 18:00 uur
Adres:  Parade, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie: www.corunum-ceramics.nl

Kunst in een kraam 

Traditiegetrouw vindt er tijdens de Roze Zaterdag een infomarkt 
plaats. Dit jaar is die gecombineerd met de kunstmarkt. 
De infomarkt vormt de brug tussen de belangrijkste 
parkeergarage van ’s-Hertogenbosch en de festiviteiten op de 
Parade en de Markt. De kramen zullen vanaf parkeergarage Sint 
Jan, langs de Hekellaan en de Nachtegaallaan opgesteld worden. 
Ruimte om zowel te snuffelen aan het aanbod als om lekker te 
flaneren over de stadswallen van ’s-Hertogenbosch.

Diverse kunstenaars hebben zich ingeschreven voor een kraam 
op de infomarkt en delen hun creativiteit met jullie. 
De kunstkramen zijn te vinden tegenover veilinghuis 
Korst van der Hoeff. 

Praktische informatie
Datum:  24 juni
Entree:  Gratis
Zie:  www.rozezaterdag2017.nl/infomarkt/ 
 

Who I Am

Bloemist Monique de Kleijn doet samen met Arjan Spannenburg 
(The Dutch Photographer) mee aan Roze Kunstroute. 
De expositie Who I am gaat over jongens die vandaag de dag 

opgroeien. Op zoek 
naar hun identiteit 
proberen jongens 
een beeld van 
zichzelf te vormen 
op social media. 
Toch ziet Arjan 
tussen alle posts 
door vaak een 
andere kant. Een 
kant die hij ook van 
zichzelf herkent. 

Praktische informatie
Tijden: Van 23 juni t/m 22 juli, 
 dinsdag t/m vrijdag 10:00 uur tot 17:30 (zat. 17:00)
Adres: Hinthamerstraat 136, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie:  www.moniquedekleijn.nl
 www.thedutchphotographer.com

Roze is mijn lievelingskleur

De talenten van stichting Cello maakten speciaal voor de Roze 
Kunstroute ambachtelijke en creatieve werken binnen het thema 
‘Roze’. Vol kleur én uniek. De etalage kleurt in de periode van 
24 juni tot en met 12 augustus rozer dan ooit tevoren. Hier word 
je vrolijk van!

Praktische informatie
Tijden:  Van 24 juni tot en met 12 augustus, maandag t/m vrijdag van   
 9:00 uur tot 17:00 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
Adres:  Hinthamerstraat 96C, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie:  www.cello-zorg.nl/snoepen-en-shoppen/compleet-aanbod/hint-  
 tint-met-allure-s-hertogenbosch/ 

Het Beste Amateurkunstwerk

Als deelnemer van 
de Roze Kunstroute 
daagt Muzerije 
amateurskunstenaars 
uit een eigen draai te 
geven aan het thema 
diversiteit. Op 11 juni 
kiest een professionele 
jury Het Beste 
Amateurkunstwerk 2017. 
De winnaar wordt bekroond met een solo expositie in Muzerije. 
Maar ook wordt van iedere deelnemer één werk geëxposeerd in 
een groepsexpositie die loopt van 11 juni tot en met 16 juli. 
 
Praktische informatie
Tijden:  Van 11 juni tot en met 16 juli, 
 maandag t/m vrijdag van 8:30 uurtot 17:00, in de avonden en in   
 het weekend wisselende openingstijden
Adres:  Hinthamerstraat 74, ’s-Hertogenbosch
Entree:  Gratis
Zie:  www.muzerije.nl/nieuws/id-4767/wedstrijd-muzerije-zoekt-het-  
 beste-amateurkunstwerk-van-de-gemeente-s-hertogenbosch/ 



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

advertentie advertentie

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/Wandel-
club-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

Getipt door Bert Henkelman 

Bekende Musicalnummers
“In zo’n overvol weekend moet je keuzes maken, je 

kunt helaas niet alles zien. Maar zorg ervoor dat 
je in elk geval het musicalblok tijdens de Slot-
show op de Markt niet mist! Daarin zingt ook 
Loïs van de Ven. Toen zij nog niet zo bekend was, 
heeft zij met veel succes in een van mijn produc-

ties gezongen: Songfestival in concert, samen 
met de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch. 

Daar heb ik ontzettend van genoten. Ze is hartstikke 
aardig en heeft een fantastische stem. Ik ben er trots op 

dat zij als Bossche zover is gekomen, dat ze nu meezingt in de grootse 

musical Belle & the Beast. Ga dus luisteren naar dit enorme talent!”

Waar? Slotshow zaterdag van 19:00-01:00 op de Markt

Getipt door Jean Marc Reinold 

Kunst en Diversiteit
Ik ben, samen met de RZ-werkgroep Kunst 
& Cultuur, echt trots op de kunstroute. Onze 
Bossche galerieën hebben het thema diversiteit 
direct omarmd. De mooiste ideeën van de deel-
nemers zijn ook daadwerkelijk vorm gegeven. Een 
paar voorbeelden. Jan van Hoof dacht kritisch mee 
en vroeg zijn ‘stal’ kunstenaars een unieke bijdrage te 
leveren aan dit Roze Jaar. En de Muzerije daagde amateurkunstenaars 

uit in hun wedstrijd Beste Amateurkunstwerk 2017. Op 11 juni wordt de 

winnaar bekend gemaakt. Het is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gelukt 

de expo te laten aansluiten bij onze filosofie van Healing Environment. 

Vooral de gedichten zetten je aan het denken en sluiten naadloos aan 

bij de getoonde schilderijen. Cor Unum Ceramics, onze eigen Bossche 
Keramiek industrie, heeft haar 
sterkste ontwerpen uitgevoerd 
in roze. Daarnaast groeit het 
fotoproject ‘Iedereen mag er 
zijn’. Prachtige portretten van 
Bossche- en Ossenaren die hun 
weg gevonden hebben in de lhb-
ti-gemeenschap, met persoonli-
jke levensverhalen. Een selectie 
hangt in de Verkadefabriek, waar 
je ook Roze Films kunt zien!

Voor het najaar staat ook nog 
een poëziewedstrijd gepland. 
We hopen één van de teksten te 
vereeuwigen als een blijvende 
herinnering aan het Roze Jaar. 
In ’s-Hertogenbosch prominent 
als een geveltekst en Oss wil 
hiervoor één van de pilaren van 
hun gemeentehuis beschikbaar 
stellen.

Getipt door Esther Boy - van Breugel 

Muziek Overal
“Ik hou van gezelligheid en zal daarom op 
Roze Zaterdag met name te vinden zijn op 
de locaties met veel muziek. Op vrijdaga-
vond begint dat al tijdens ‘Pretty in Pink XL’, 
een open-minded feestje niet alleen voor de 
lhbt’ers, maar voor iedereen die wel van een 
feestje houdt. 
Met dj Jamie, van Bossche bodem, diverse drags 
onder de bezielende leiding van hun valse zus Memsy Mellons en de 

Levende Mascotte van Roze Zaterdag. Ook treden de populaire Steady 

Habits en Luv’ op. 
Roze Zaterdag bestaat uit tal van hoogtepunten, maar ik wil in ieder 

geval het muziekfestijn op de Parade en op de Markt niet missen. 

Met goede dj’s en optredens van onder andere Loïs Lane. En eigenlijk wil 

ik nog even met de voetjes van de vloer op het ‘This = Us’ feest wat ge-

houden wordt in de Muzerije. Het bruist dus in de stad met volop 

variatie!”

Getipt door Petra Raams

Kleurrijke Etalages
“Mijn tip voor iedereen is om in de week van 
17 t/m 25 juni op zoek te gaan naar de knutselw-
erken en tekeningen die basi schoolkinderen
gemaakt hebben. Deze zijn te zien in de etalages van 
verschillende winkels in de binnenstad. De kinderen van groep 7 en 8 

zijn heel actief aan de slag gegaan voor Roze Zaterdag gebaseerd op het 

thema ‘Liefde is nooit verkeerd’. Ze hebben een kleurrijke en bijzondere 

bijdrage geleverd. Het is zeker een aanrader om deze creativiteit te gaan 

bewonderen en je te laten inspireren door de zienswijze van de kinderen. 

Niet alleen de kinderen waren enthousiast. Ook de winkeliers stelden 

spontaan hun etalage beschikbaar en hadden allerlei ideeën om die nog 

mooier aan te kleden. Dus trek fijne schoenen aan en loop een rondje 

langs de desbetreffende winkels.”
Waar? De knutselwerken zijn te zien bij winkeliers in de Kolper-, Kerk- en 

Krullartstraat. De tekeningen zijn te bewonderen bij Bij Katrien, Grote 

Kerk, Blue Industry, het stadskantoor en de zorgcentra Noorderkroon en 

Nieuwenhagen.



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

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl

www.w
oudesig

n.nl

BrabantZorg De Wellen heeft het Certificaat Roze Loper.

De Roze Loper staat voor het predikaat dat een tehuis of 
instelling krijgt als ze op een sociaal-maatschappelijke wijze 
omgaat met eenieder, dit ongeacht afkomst, religie of 
seksuele geaardheid.

Op zaterdag 17 juni vanaf 12:00 uur een

 REGENBOOGBRUNCH 

bij BrabantZorg De Wellen, Driek van Erpstraat 2 te Oss. Helemaal in eigen traditie: Gastvrij & Bourgondisch.

We hopen dat juist leden / belangstellenden die in Oss of omgeving wonen in grote getale zullen komen. Veel bewoners 
van BrabantZorg en Roze50+ leden uit de LHBT-gemeenschap hopen wij te ontmoeten in het gezellige restaurant van 
De Wellen. Bij mooi weer benutten we ook het terras. De Wellen is gunstig gelegen in het centrum van Oss, 
nabij het Centraal Station.

De werkgroep Roze50+ van COC Noordoost Brabant is aanwezig om je hartelijk te verwelkomen.

Kosten deelname € 7,50 per persoon. 
U kunt zich aanmelden via: info@cocnoordoostbrabant.nl

16:30 – 18:09 

Jonathan 
Jonathan is vastbesloten achter een familiegeheim van zijn vader 
te komen. Het heeft iets met een oude vriend te maken… 
Jonathan was de publieksfavoriet op de Roze Filmdagen in 
Amsterdam.

19:15 – 21:00

Un Bacio 
De pubers Lorenzo, Blu en Antonio zijn goede vrienden. In tegenstelling tot hun klasgenoten maken Blu en 
Antonio er geen punt van dat Lorenzo homo is. Maar een schuchtere kus verandert alles.

21:30 – 22:00

Souvenir 
Liliane pakt door een romance met een jonge bokser haar 
verloren gegane zangcarrière weer op. Grande dameIsabelle 
Huppert speelt de sterren van de hemel in deze heerlijke ‘campy’ 
muziekfilm.

Roze Films in Verkadefabriek
Zaterdag 17 juni: Filmgala ( je loopt dan over een roze loper) 
Keuze uit: Twee films € 15 / Twee films met diner € 40 / Drie films € 22,50 /Drie films met diner € 47,50.

18:09- 19:15 Diner

Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’s-Hertogenbosch Kassa: 073 681 81 60
      www.verkadefabriek.nl 

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten – Etc. M/V. 
Iedere 1e zondag van de maand 
vanaf 16.00 uur.
Ons Cafeeke, Oostwal 190, Oss.

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
Iedere 2e zaterdag van de maand 
van 16.00 - 19.00 uur.
Gaycafé Janika, Zuid Willemsvaart 249, 
’s-Hertogenbosch.

Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren. 
Iedere 2e zondag van de maand 
van 13.00 - 17.00 uur.
Locatie en aanmelding: 
www.jongenout.nl

Salon40+
Iedere 4e zondag van de maand 
van 15.00 - 19.00 uur.
De Knillispoort, Korte Waterstraat 15, 
’s-Hertogenbosch.
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