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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

...in Engelen zijn ze des duivels...
...over de homoplek bij het Engelermeer...

...seks en tolerantie: een probleem... 
...bonobo’s zijn er beter in...

ZONDAG 5 NOVEMBER: 

GENDERBLENDER IN THE CITY
Op de social media en in de kranten werd massaal gereageerd ophet bericht dat de kinderkleding van de Hema 

genderneutraal wordt. Veel mensen vragen zich af wat de Hema bezielt. Negatief zoals: “Ik dacht al een tijdje, het kan 

niet erger. Nou, ik heb nieuws, het kan nog veel erger”. En een ander schrijft over de beslissing dat de labels van ‘jongens’ 

en ‘meisjes’ verdwijnen: “Waarom wordt dit nu opeens door ons strot geduwd?”

Een nieuw diversiteitsproject: 
‘Woorden op Straat’ 
moedigt talent uit Oss, 
’s-Hertogenbosch en 
daarbuiten aan om een kort 
gedicht of verhaal te schrijven 
over (roze) diversiteit. Het 
winnende gedicht wordt 
prominent vereeuwigd op 
een gevel in het centrum 
van ’s-Hertogenbosch en 
Oss. De regenboogsteden 
Oss en ’s-Hertogenbosch, 
Stichting Roze Zaterdag, Tilt 
en de Bibliotheek Den Bosch, 
brengen zo de inwoners in 
aanraking met roze diversiteit 
in de literatuur én in de stad.

Creatievelingen kunnen vóór 15 november 2017 
digitaal een kort gedicht of zeer kort verhaal inzenden 
naar poezie@rozezaterdag2017.nl Kernwaarden 
als begrip, acceptatie en wederzijds respect staan 
centraal bij de beoordeling. Het thema roze diversiteit 
kan uiteraard vanuit alle gewenste invalshoeken 
belicht worden. Een gedicht mag maximaal vijf 
regels lang zijn en hooguit veertig woorden tellen. 
Op Paarse Vrijdag, 8 december, wordt de nominatie 
van tien gedichten door de jury bekendgemaakt. En 
het werk van de uiteindelijke winnaar komt dus op de 

gevels in Oss en ‘s-Hertogenbosch. Doe mee, nog 
nooit is eeuwige roem zo dichtbij geweest! 

De jury bestaat o.a. uit Nan van Schendel 
(directeur Bibliotheek Den Bosch), Kitty Schaap 
(Stadsdichter Oss), Eric Alink (stadschroniqueur 
‘s-Hertogenbosch) en Mijke Pol (schrijver en 
programmamaker van Tilt). 

Meer informatie:        www.rozezaterdag2017.nl

DOE MEE: ROZE REGELS OP GEVELS
De werkgroep Cultuur van Stichting Roze Zaterdag 2017 en de literaire organisatie Tilt organiseren een roze poëziewedstrijd. 

Het winnend gedicht wordt vereeuwigd op een gevel in het centrum van de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch.

Een artiest als Aafke Romeijn ergert zich anderzijds 
weer mateloos aan die kwade reacties. Tegen 
RTL Nieuws zegt de singer-songwriter: “Ik vind 
het onbegrijpelijk dat mensen zo kwaad worden 
omdat er voortaan geen label met ‘jongen of 
meisje’ in kinderkleding zit. Als je je kinderen per se 
stereotypisch en conservatief wil kleden, dan lijkt 
me dat je ook gewoon met eigen ogen kunt kijken 
of een T-shirtje roze of blauw is.”

Ook de aankondiging van de NS om voortaan 
“Geachte Reizigers” om te roepen in plaats van het 
aloude “Dames en Heren”, mocht op een verdeeld 
onthaal rekenen. 

Naast deze publicitaire kampvuurtjes zie je 
de laatste jaren in toenemende mate dat de 
bespreekbaarheid van het bestaan, de acceptatie en 
de vrije beleving van hoe mensen zichzelf zien en 

ervaren, het eenzame zolderkamertje 
verlaat en de publieke ruimte in gaat. 
Allerlei varianten als hetero, homo, 
bi, trans, intersekse, androgyn, queer, 
etcetera springen plots in het oog als: 
mensen, mensen, mensen.

In deze BosschRoze vind je een 
inlegvel met de aankondiging 
van een actueel evenement op 5 
november in ‘s-Hertogenbosch waar 
je je licht op kunt komen steken over 
al deze diversiteit: GENDERBLENDER. 
Mogelijk gemaakt door 
Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch 
en COC NoordoostBrabant, 
en in samenwerking met het 
ErasmusFestival Brabant. Daarnaast 
hebben we ook nog een aantal 
redactionele artikelen over dit 
onderwerp. Kom ook (toegang vrij), 
meld je aan (als je mee wil doen 
aan de workshops, via FB). Wordt 
wijzer, wordt begripvoller, wordt 
zelfverzekerder. Luister, kijk, beleef. 
Praat mee, doe mee, dans mee, vier 
mee. Omdat het kan. 
Tot 5 november!



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

Boekrecensie: ‘Queer’, 44 LHBT-hoogtepunten
Afgelopen mei verscheen de ruim 350 pagina’s tellende bundel “Queer” bij uitgeverij Atlas Contact. De ondertitel “44 LHBT-
hoogtepunten uit de naoorlogse literatuur van Nederland en Vlaanderen” dekt deze lading: een gemêleerde collectie gedichten, korte 
verhalen en romanfragmenten die gemeen hebben dat ze op een unieke manier uitdrukking geven aan homo-, bi- of transseksualiteit. 

De teksten zelf zijn gevarieerd en laten alle 
aspecten zien op het spectrum van beperking tot 
bevrijding. Zo is er een fragment uit “Ik had een 
wapenbroeder” van Maarten ‘t Hart opgenomen. 
Het werkt prima als op zichzelf staand kortverhaal, 
en onderzoekt de onzekerheid en extase van een 
jongeman die voor het eerst als vrouw naar buiten 
gaat, geholpen door een vriend, een pruik en 
een beha gevuld met kousen. De uitgelatenheid 
waarmee de hoofdpersoon reageert wanneer hij 
merkt dat hij door winkelpersoneel en willekeurige 
voorbijgangers als vrouw gezien wordt, werkt 
haast aanstekelijk. Daartegenover staat een kort 
gedicht als “Dat is het” van Christine Meyling: 
een messcherpe, zesregelige conclusie, waarin 
een gevoel verwoord wordt dat iedereen die 
een negatieve uit-de-kast-kom-ervaring heeft 
gehad onmiddellijk herkent. Verrukking en afkeur 
wisselen elkaar in deze bundel in razend tempo af.

“Queer” is een veelzijdige bloemlezing die de 
evolutie van Nederlandstalige LHBT-literatuur op 
een levendige manier samenvat. Een aanrader voor 
iedereen die graag meer proza of poëzie wil lezen 
die buiten de gebaande paden treedt, maar niet zo 
goed weet waar te beginnen.

Tijdens het lezen van 
de bundel valt op dat 
er heel spaarzaam 
informatie wordt 
gegeven over de 
teksten zelf. De 

titel en de auteur van de tekst worden benoemd, 
maar geen verdere achtergrondinformatie die 
wellicht interessant zou zijn voor de lezer: het 
jaartal van verschijnen of om wat voor type 
tekst het gaat: een fragment of een volledig 
kortverhaal. In de verantwoording heet de bundel 
een literatuuronderzoek, en wordt uitgelegd dat er 
met opzet geen sprake is van een chronologische 
of thematische volgorde. Het lijkt erop dat 
de onderzoekende insteek niet alleen voor de 
samenstellers bedoeld is, maar ook voor de lezer. Er 
is veel ruimte voor interpretatie, en dat maakt het 
des te interessanter.

Monument van Trots - 30 jaar Homomonument
Het is ontworpen door Karin Daan (1944) en bestaat 
uit drie gelijke driehoeken van roze graniet. De roze 
driehoek, het nazi-symbool voor homoseksuelen, 
groeide uit tot een ‘symbool van trots’. De eerste 
ligt in het water van de Keizersgracht en wijst 
naar het Nationaal Monument op de Dam. De 
tweede, op straatniveau, met de dichtregel “Naar 
vriendschap zulk een mateloos verlangen” van de 
Joodse homoseksuele schrijver Jacob Israël de Haan 

(1881-1924), wijst naar 
het Anne Frank-huis. De 
derde, een halve meter 
hoog, wijst naar het 
toenmalige COC-pand 
in de Rozenstraat. De 
drie driehoeken zijn 
verbonden door een 

granieten lijn in de bestrating.
Pas 7 jaar na de keuze voor dit ontwerp werd het 
gerealiseerd. Daags voor de opening had iemand 
“vuile vlikker” (met een v!) op het monument 
geklad. Er was een groot openingsfeest, met ballet 
van Hans van Manen en optredens van Ramses 
Shaffy en Mathilde Santing. Burgemeester Ed van 
Thijn had een roze driehoek in zijn ambtsketen 
gestoken met daarop “solidair”.
Nu, na dertig jaar, is het Homomonument een 
levend monument, een plek voor herdenking, 
manifestatie en festiviteiten voor lesbo’s, homo’s, 
biseksuelen, transgenders en iedereen die buiten 
de heteronormatieve boot valt.

       www.monumentvantrots.nl 
       www.oneworld.nl

Op 5 september 1987 schreef Amsterdam 
geschiedenis. Op een prominente plek in de 
openbare ruimte, aan de voet van de Westerkerk, 
werd een uniek en imposant monument onthuld 
‘om homoseksuele mannen en vrouwen te 
inspireren en te steunen in hun strijd tegen 
ontkenning, onderdrukking en discriminatie.’ Het is 
het oudste homomonument in de openbare ruimte 
ter wereld. 

Begrippenlijst Genderidentiteit
Wanneer je je verdiept in de wondere wereld van de genderdiscussies kom je een heleboel verschillende 
begrippen tegen. Dit kan soms nogal verwarrend zijn, want wat is nou precies het verschil tussen gender 
en sekse? Wat betekent het als iemand zichzelf non-binair noemt? Hier leggen we de zeven belangrijkste 
begrippen inzake genderidentiteit uit.

afbakenen, is gender een vervloeiend spectrum dat 
sociaal, cultureel en psychologisch bepaald wordt. 
Het gaat om hoe je je voelt. De traditionele, binaire 
onderverdeling man/vrouw is hierbij lang niet 
altijd aan de orde. 

Genderexpressie
Dit is hoe je het gender dat je het jouwe voelt, 
uitdrukt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
kleding of het wel of niet dragen van make-up. 
Genderidentiteit en genderexpressie zijn niet 

onlosmakelijk verbonden: iemand die 
zich mannelijk kleedt hoeft zich niet per 
se als man te identificeren.

Intersekse personen
Intersekse is een parapluterm voor 
personen die zijn geboren met 
een combinatie van mannelijke en 
vrouwelijke geslachtskenmerken. Vaak 
worden intersekse baby’s kort na de 
geboorte geopereerd, een praktijk waar 
de laatste tijd meer en meer kritiek op 
gekomen is.

Transgender (of “trans”)
Trans is Latijn voor “aan de andere 

kant”, of “wisselen”. Transgender is een 
parapluterm voor personen bij wie sekse en gender 
niet overeenkomen, bijvoorbeeld een persoon die 
biologisch een man is maar zich vrouw voelt, of 
een persoon die biologisch een vrouw is maar zich 
zowel mannelijk als vrouwelijk voelt. 

Cisgender (of “cis”)
Cis is Latijn voor “aan deze kant”. Bij cisgender 
personen komen sekse en gender overeen, dit is 
dus het tegenovergestelde van transgender. Een 
persoon die biologisch een vrouw is en zich ook 
vrouw voelt is cisgender.

Non-binair (of “enby”) 
Een non-binair persoon is iemand die zich thuis 
voelt bij een genderidentiteit die buiten de 
binaire man/vrouw-verdeling valt. Ook dit is een 
parapluterm, en overlapt op sommige gebieden 
met begrippen als genderfluïde, genderqueer, 
agender, of bigender. Het omvat alle personen die 
zich niet kunnen identificeren met het traditionele 
binaire gendermodel.

Sekse 
Heel kort gezegd: wat er tussen je benen zit. 
Sekse is een categorisering die gebaseerd is op 
biologische kenmerken, zoals chromosomen, 
hormonen en voortplantingsorganen. Over het 
algemeen wordt hiervoor de onderverdeling man/
vrouw gebruikt, maar hier is nuance in aan te 
brengen (zie: intersekse personen).

Gender
In tegenstelling tot de sekse die je concreet kunt 



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

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl

www.w
oudesig

n.nl

Homomuziek
Nog niet zo lang geleden vroeg ik me in een column af of er homokunst 
bestaat. Tijdens Pretty in Pink Monday sprak ik daarover in de Paternoster 
met iemand, maar ook over specifieke homomuziek. Hij ergerde zich namelijk 
aan de muziek die op Pink Friday, Roze Zaterdag en Pink Monday gespeeld 
en gedraaid werd. “Allemaal een bepaald soort, homomuziek”, noemde hij 
het. Mijn vraag wat hij daaronder verstond kon hij - zelf homo - niet echt 
beantwoorden. 

Later ging ik er met hem op door, 
waarbij voor mij de eerste vraag 
natuurlijk dezelfde was als bij kunst: 
is homomuziek muziek over een 
homo-onderwerp of muziek die 
gemaakt wordt door homo’s? 
Of is er echt sprake van een speciaal 
muziekgenre? Homo’s kicken op 
Abba, maar die muziek kun je net zo 
goed omschrijven als vrouwenmuziek. 
En hoewel veel homo’s fan zijn van 
het Eurovisiesongfestival kun je toch 
moeilijk volhouden dat het daarbij 
om één uitgesproken zelfde soort 
muziek gaat. 

Maar toch, toen ik een paar dagen 
later in mijn (hetero)omgeving vroeg 
welke nummers zij als homomuziek 
beschouwen reageerde er niemand 
dat er geen homomuziek bestaat. 
En werden steeds dezelfde nummers 
genoemd, zoals: I will survive, 
It’s raining men en allerlei Abba-
nummers. Homomuziek bestaat dus 
blijkbaar. En daarom ging ik bij mezelf 
nog maar een keer te rade wat voor 
mij homomuziek is. 
De allereerste homoplaat die bij mij 
opkomt is dan ‘WMCA’ van de Village 
People. Homomuziek omdat er in 

de media heel veel aandacht was 
voor de inhoud van dat nummer. 
En ik weet nog wel dat toen die 
plaat uitkwam in de pers ook heel 
voorzichtig werd gesuggereerd dat 
een of meer van de leden van de 
Village People wel eens homo zouden 
kunnen zijn.... 

Een ander homonummer voor mij is 
‘Mc Arthurpark’, van Richard Harris. 
Een prachtig lied met een korte en 
een lange versie. De lange versie 
hoorde ik regelmatig in Amsterdam 
in de indertijd befaamde homodisco 
DOK, in een kelder in het gebouw 
Odeon op het Singel. Onlangs 
googlede ik het nummer nog een 
keer en ik moet zeggen dat ik het nog 
steeds prachtig vind. Al met al kwam 
ik er ook bij verder denken niet uit: 
het blijft onduidelijk of je echt kunt 
spreken van homomuziek. Daarom 
hoop ik dat er onder de lezers van 
BosschRoze mensen zijn die mij (en de 
andere lezers) verder kunnen helpen. 
Ik hoor het graag.

keesmetz@hetnet.nl

De Rooie Flikkers, bewonderd en verguisd
‘Eén jurk zegt meer dan duizend woorden’

Roze borrelmiddag/
Cachorro
Zorgcentrum De Wellen (Driek van Erpstraat 2 te Oss) 
nodigt u uit om op zondag 12 november deze film te komen 
bekijken, in het filmzaaltje, en daarna gezellig wat te praten 
met een drankje. 
Dit in samenwerking met COC Noordoost Brabant.

De homoseksuele tandarts 
Pedro voelt zich als vrijge-
zel enkel verantwoordelijk 
voor zichzelf. Dan belooft 
hij zijn zus Violeta om 
twee weken op haar elf-
jarige zoontje Bernardo 
te passen, terwijl zij naar 
India gaat met haar 
nieuwe vriend. Pedro en 
zijn neefje Bernardo heb-
ben nooit veel contact 
gehad. Aanvankelijk past 
Pedro zijn gedrag aan, 
omdat hij niet wil dat 
zijn neefje weet hoe hij 
echt is en wat voor een 

leven hij leidt. Bernardo vindt echter niks raar en voelt zich 
snel thuis. Als het bericht hen bereikt dat Violeta in India 
is gearresteerd wegens drugssmokkel is Pedro ineens voor 
veel langere tijd verantwoordelijk voor haar zoon. Met zijn 
levensstijl verandert er ook veel in Pedro zelf. Voor het eerst 
beleeft hij echte liefde, vriendschap en affectie. 

Zondag 12 november
13.30 tot 16.30 
Napraten tot …………
Entree is gratis, drankje is voor eigen rekening.  
Aanmelden is niet nodig, voor informatie kunt u Lenie 
mailen of bellen;        lenie.vanderleest@brabantzorg.eu 
(06) 51 15 94 87

Van 20 september t/m 12 november 
is bij het ihlia in Amsterdam een 
expositie te zien over de invloed van 
de Rooie Flikkers (1975-1980).
Het zoemde plotseling rond in 
1975: er waren in Nijmegen homo-
activisten de straat opgegaan, die 
provocerend in jurkjes rondliepen 
en zichzelf Rooie Flikkers noemden. 
‘Rooie’ omdat ze links waren en 
omdat ook links moest veranderen, 
‘flikkers’ omdat ze genoeg hadden 
van de ‘homo die het wel mocht zijn, 
maar vooral niet mocht doen’. 
De Rooie Flikkers werden 
bewonderd en verguisd. Dat was 
een positie waar ze van genoten. 
Het onderuithalen van zekerheden 
enerzijds en het assertief optreden 
als openlijke homo’s anderzijds - 
dat was hun stijl. Ze begonnen de 
zoektocht naar zichzelf met acties. 
Ze brachten als logo het nazi-
teken van de roze driehoek vanuit 
Berlijn naar Nederland. Ze vierden 
het flikker zijn met een punkband 

en muziektheater en een nog 
steeds bestaand filmfestival. Ze 
begonnen een wetenschappelijke 
zoektocht en stonden aan de wieg 
van de universitaire Homostudies 
Amsterdam. In deze tentoonstelling 
wordt een beeld geschetst van de 
kleine actiegroep en haar resultaten. 
Hun zoektocht naar een eigen 
identiteit, naar bewustwording, naar 
het vormgeven van de noodzaak 
tot verandering. De periode van 
onrust leidde tot een grote groep 
zelforganisaties onder de roze vlag 
van het Roze Front. “Verandering? 
Dat moeten we zelf doen!”

Maandag t/m vrijdag: 13:30–22:00 
uur. Gratis toegang. Expositieruimte 
op het ihlia-plein, Centrale oba 
(Openbare Bibliotheek Amsterdam), 
Oosterdokskade 143, 3e verdieping, 
1011 dl Amsterdam (vlakbij het 
Centraal Station).

       www.ihlia.nl

HIV: Niet detecteerbaar = Niet overdraagbaar
Mensen die leven met hiv en effectief behandeld worden, dragen het hiv-virus niet over bij seksueel 

contact. Undetectable = Untransmittable. In het Nederlands: Niet detecteerbaar = Niet overdraagbaar.

Het is nu wetenschap-
pelijk bewezen dat je hiv 
niet kunt overdragen als 
je succesvol wordt be-
handeld met de combina-
tietherapie en daardoor 
een ondetecteerbare 
(onwaarneembare) ‘viral 
load’ (hoeveelheid hiv) 
hebt. Zelfs als je seks 
hebt zonder condoom. Bij seks zonder con-
doom blijf je net zoals ieder ander natuurlijk 
wel risico lopen op andere soa’s.

Aan de PARTNER studie namen 1166 stellen 
deel waarbij een partner zonder hiv seks had 
met een partner met hiv wiens virus onder-
drukt werd door hiv-remmers. Twee-derde 
van de deelnemers was heteroseksueel en 

een derde van de groep 
bestond uit homoman-
nen. Tijdens het onder-
zoek hielden de koppels 
bij hoe vaak ze met elkaar 
naar bed gingen zonder 
condoom. Bij de hetero-
seksuele koppels was dit 
36.000 keer, bij homo-
seksuele stellen was dit 

22.000 keer. Bij al deze 58.000 individuele ke-
ren seks werd hiv niet één keer doorgegeven. 
In de Opposites Attract- studie werd hetzelf-
de onderzoek uitgevoerd met 344 homosek-
suele koppels. Na 16.889 individuele keren 
anale seks zonder condoom tussen mannen 
zonder hiv en mannen met hiv wiens virus 
onderdrukt werd door hiv-remmers is hiv ook 
geen enkele keer overgedragen.

Het is essentieel dat deze boodschap we-
reldwijd door iedereen wordt gehoord. Deze 
kennis voorkomt stigma van mensen met hiv 
en is belangrijk om de verspreiding van hiv 
tegen te gaan. Aidsfonds – Soa Aids Neder-
land gaat deze boodschap in de komende tijd 
in al haar voorlichting opnemen.



OKTOBER 2017
Zondag 1 oktober     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Verzamelen om 10:30 uur bij Café ’t Groene Woud, 
Kasterensestrat 23 te Liempde
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/       

Zondag 1 oktober v.a. 16:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten  
Ons Cafeeke – Oostwal 190 – Oss

Zondag 8 oktober 13:00 – 17:00 uur

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

Vrijdag 13 oktober 20:00 – 00:00 uur

GAYTE Halloween
Jongerencentrum De Poort – Geerke 8 – Den Bosch

Zaterdag 14 oktober 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke beper-
king
Gaycafé Janika – Zuid Willemsvaart 249 – Den Bosch

Zondag 15 oktober – vanaf 15:00 uur      

SisZta Vrouwenborrel in 
Oktoberfest-stijl
Café de Keulse Kar – Hinthamerstraat 101 – Den Bosch 
Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/ 

Zondag 22 oktober 15:00 – 19:00 uur   

Salon40+ 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

NOVEMBER 2017 
Zondag 5 november     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Verzamelen om 10:30 uur bij Guldenberg Hotel & Bras-
serie, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/    

Zondag 5 november v.a. 12:00 uur   

Gender Blender  
Restaurant Van Aken in het Werkwarenhuis – Tramkade 
24 – Den Bosch

Zondag 5 november v.a. 16:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten  
Ons Cafeeke – Oostwal 190 – Oss

Zaterdag 11 november 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke beper-
king
Gaycafé Janika – Zuid Willemsvaart 249 – Den Bosch

Zondag 12 november 13:00 – 17:00 uur

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

Zondag 12 november 13:30 – 16:30 uur   

Vertoning film CACHORRO
BrabantZorg De Wellen – Driek van Erpstraat 2 – Oss

Zaterdag 25 november v.a. 20:00 uur

Herfstborrel COC
Bij Katrien – Triniteitstraat 19 – Den Bosch

Zondag 26 november 15:00 – 19:00 uur   

Salon40+ 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

DECEMBER 2017 
Zaterdag 2 december – aanvang 22.00 uur

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

Zondag 3 december     

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Verzamelen om 10:30 uur bij Natuurpoort Kriekeput, 
Schaijkseweg 3a, 5373 KL Herpen
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/      

Zondag 3 december v.a. 16:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten  
Ons Cafeeke – Oostwal 190 – Oss

Zondag 17 december – vanaf 15:30 uur      

SisZta Vrouwenborrel 
Café de Keulse Kar – Hinthamerstraat 101 – Den Bosch 
Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/ 

7 oktober – Theater Markant, Uden
14 oktober – de Poorterij, Zaltbommel
28 oktober – Theater De Blauwe Kei, Veghel  
1 november – De Lievekamp, Oss

Als ik mezelf kon zijn – 
Steven Brunswijk
Steven Brunswijk, alias De Braboneger, is vooral 
bekend door zijn filmpjes op de website. 
“Het begon allemaal als een grap. Ik maakte 
wat filmpjes samen met een vriend en 
plaatste deze op internet. Het sloeg in als 
een bom.” Steven is echter veel meer dan 
die bekende Brabander… 

11 oktober – De Lievekamp, Oss
9 november – Theater Markant, Uden

GETEKEND – 
Marc-Marie Huijbregts
Marc-Marie is terug. Eerder dan hij zelf 
had gedacht. Hij kon niet langer wachten. 
Hij heeft alweer zoveel te vertellen 
over zijn omgeving, zijn familie, 
zijn werk en zijn leven. 
Dat leven dat ons allemaal tekent. 
Ook Marc-Marie is GETEKEND.

21 oktober – Theater aan de Parade 

MÉDITERRANÉE – Introdans
Zuidelijke sferen, Latijns temperament, sensualiteit en levenslust: 

dat zijn de ingrediënten van MÉDITERRANÉE. 

Een programma bestaand uit creaties van Spaanse choreografen 
variërend in leeftijd en ervaring en ieder met een eigen stijl.

21 oktober – PERRON-3 Rosmalen 

The Road – Frédérique Spigt
Over de hele wereld zijn prachtige liedjes geschreven over vertrekken, 

onderweg zijn, heimwee hebben en naar huis terugkeren. 
Spigt, ‘Born to be wild’, en sinds jaar en dag onderweg naar haar publiek.

5 november – Theater aan de Parade 
9 november – Schouwburg Cuijk

Heb het leven lief – Liesbeth List
Actrice en musicalster Renée van Wegberg 

kruipt in de huid van een van Nederlands 
grootste vedettes: Liesbeth List. 

De musical vertelt haar ongelofelijke levensverhaal. 
Maar bovenal een artieste met een enorme rijkdom 

aan prachtig repertoire van Shaffy, Piaf, Aznavour, 
Boeijen, Theodorakis en Brel.

30 november – Theater aan de Parade 

PARIS-BERLIN – Ellen ten Damme
Van Parijs naar Berlijn, via ’s-Hertogenbosch 
en weer terug. 
Samen met haar achtkoppige superband 
The Magpies brengt Ellen ten Damme 
een muzikale ode aan de chansonniers 
en topentertainers van de vorige eeuw. 
Denk aan Edith Piaf en Bertold Brecht, 
maar ook aan Yves Montand
 en Marlene Dietrich.

Herfstvlam
 
Zelfbewust loopt hij langs
rank en tenger
in zijn grijze colbertje -

hij fleurt het straatbeeld op
met zijn vuurrode haar
een vlammende haardos
in herfstkleur
een herfstvlam -

ik zie hem vaak
bijna wekelijks
op zaterdagmorgen
we hebben meestal
oogcontact -

op het busstation
wachtend op de bus
keek hij niet alleen
maar bewoog hij ook
even een wenkbrauw -

vragend
een signaal
hij heeft ook interesse -

wat wil hij van mij
gaat het hem
alleen om aandacht
of om de jacht
de verovering -

en waar gaat het
mij eigenlijk om
is hij mijn hertje
is het jachtseizoen geopend -

vandaag kwam hij me
onverwachts tegemoet
mijn nieuwste vlam -

hij was kleiner
dan ik dacht
en nog jonger.

Hans Kolper

Holebi-filmfestival in Leuven e.o.
Van 10 tot 26 november vindt het 17e 
Holebi-filmfestival plaats. In Leuven en 12 
andere plaatsen (dit jaar ook buiten Vlaams-
Brabant: Mechelen en Sint-Truiden) zijn 
speelfilms, korte films, documentaires en 
theatervoorstellingen te zien rond het holebi- 
en transgenderthema. 

Dit jaar dingen 160 regisseurs uit 38 landen 
naar de prijs van Holebi-kort. Op de gratis 
openingsavond in het Leuvense provinciehuis 
(10 november) kiest het publiek de winnende 
korte film uit de laureaten. 

       www.holebifilmfestival.be

TRANSMANNEN 
GEZOCHT
 
Ik zou graag met oudere Transmannen 
in contact komen, leeftijd vanaf 
45 jaar en in de omgeving van 
‹s-Hertogenbosch. Om met elkaar 
te kletsen en leuke activiteiten te 
ondernemen. In overleg kunnen 
we zo vaak we willen afspreken 
maar minimaal 1 x per maand. 
Groepsgrootte max 15.
Voor info (06) 16 33 06 87 Daan
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