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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

...21 maart...
...begin van de lente...
...wereld-poëziedag...

...dag tegen racisme en discriminatie...
...gemeenteraadsverkiezingen...

HANDIGE PRAKTIJK-
GIDS 

VOOR GEMEENTEN
Tijdens een conferentie over 10 jaar lokaal LHBTI-beleid in 

december heeft Movisie een regenbooggids gepresenteerd 

voor gemeenten. De gids is bestemd voor beleidsmedewerkers, 

gemeenteraadsleden en wethouders. Hij is ook handig voor 

samenwerkingspartners van gemeenten, de uitvoerders van het 

lokale beleid. De gids brengt het beleid in beeld dat Nederlandse 

gemeenten voeren voor de verbetering van de positie van 

lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 

burgers (LHBTI’s). Handig voor de aanpak van bestaand of nieuw 

diversiteits- of inclusiebeleid.

Dichtbij. De lokale insteek in Nederland is bijzonder, zegt Juul van Hoof, 
programmaleider LHBTI bij Movisie. ‘Nederland heeft zich 10 jaar geleden 
al gerealiseerd dat de acceptatie van LHBTI’s op stad- en wijkniveau moet 
plaatsvinden. Daar moeten LHBTI’s zich, net als ieder ander, veilig kunnen 
voelen en vindt de acceptatie plaats. Dus daar, dichtbij mensen, moeten 
vooroordelen, pesten en discriminatie worden aangepakt en wordt de impact 
groter.’

Zichtbaarder. Tien jaar lokaal LHBTI-beleid heeft ertoe bijgedragen dat de 
diversiteit van LHBTI’s zichtbaarder is geworden. Voorheen was het beleid 
vooral gericht op lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, tegenwoordig 
is er ook aandacht voor onder anderen biseksuelen, transgender- en intersekse 
personen.

Nodig. Movisie stelt dat aandacht nodig blijft. Sinds de vernieuwde Wmo, de 
Participatiewet en de Jeugdwet van kracht zijn, hebben gemeenten een grote 
verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en veiligheid van burgers. Uit divers 
onderzoek blijkt dat de positie van LHBTI’s kwetsbaar kan zijn. 
Zo komen LHBTI’s in onderzoeken naar psychische gezondheid, eenzaamheid, 
suïcidegevoelens en werk en inkomen nog altijd slechter naar voren dan niet-
LHBTI’s.

NoordoostBrabant. In de gids komen diverse passages voor met ‘goede 
praktijkvoorbeelden’ uit de Regenboogsteden Oss en ‘s-Hertogenbosch. 
Zo wordt ingegaan op het zichtbaarheids-initiatief van toenmalig 
wethouder René Peters, de website “Zo doen we dat in Oss”. En ook op het 
Belevingsonderzoek van LHBTI’s in Oss en ‘s-Hertogenbosch over acceptatie 
en onveiligheid. Aandacht trekken de inspiratiesessies in Oss, waarbij de 
medewerkers ingingen op de LHBTI-acceptatie in de gemeentelijke organisatie. 

Een onderwerp dat ook in 
‘s-Hertogenbosch speelt: Irene 
Koster (beleidsadviseur diversiteit): 
‘We vragen nogal wat van onze 
partners in de stad. Maar hoe staan 
we als gemeentelijke organisatie 
zelf eigenlijk tegenover onze LHBT 
collega’s en -bewoners? 
We zijn daarom intern het gesprek 
aangegaan over: Hoe LHBT-vriendelijk 
is onze organisatie? Over het 

contact en de omgang van collega’s onderling, maar ook met de inwoners. 
Hoe met respect en efficiëntie te handelen als bijvoorbeeld een transgender 
zich meldt voor een wijziging van geslacht in het paspoort en rijbewijs. 
De gemeentesecretaris is erbij betrokken en we onderzoeken of we als 
organisatie het Charter Diversiteit kunnen tekenen. Geweldig waren de Paarse 
Donderdagen de afgelopen jaren. Zo’n 150 ambtenaren kwamen uit solidariteit 
met LHBTI-bewoners en collega’s op het stadskantoor in het paars gekleed. 
Van paarse stropdas tot complete paarse outfit. Maar het meest waardevol 
waren de discussies die ze opleverden. 

download op:       https://www.movisie.nl/publicaties/regenbooggids-gemeenten 

Onze vicevoorzitter Jolanda van Gool is derde op de 

kandidatenlijst van de PvdA voor de Gemeenteraadsverkiezingen 

in 's-Hertogenbosch. Haar keus. Het COC NoordoostBrabant 

is van alle partijen. En ook het huidige bestuur is politiek 

veelkleurig. Nou had Jolanda politiek haar coming-out al 

lang gehad, maar deze politieke daad bij het woord maakt 

nieuwsgierig. Hoe zit dat?

Al lang actief voor het COC, en nu ook voor de PvdA hoe verhoudt zich dat tot 
elkaar?
“Ik zie geen belangrijke verschillen, wel verbreding, zoals bijvoorbeeld in 
een onderwerp als armoede. De PvdA Den Bosch kiest in haar programma 
expliciet voor een inclusieve gemeente. Iedereen telt mee. In principe ga ik 
dus meer in de breedte voor dezelfde idealen. Daarbinnen wil ik nog steeds 
dat Den Bosch een Regenboogstad blijft, zeker na dat prachtige Roze Jaar 
2017. Samen met het COC NoB, maatschappelijk organisaties, geloofsgroepen 
en zelforganisaties stellen we een Diversiteitsagenda op voor de stad. Met 
daarin concrete aktiepunten inzake veiligheid, hoge werkloosheid onder 
transgenders, ontmoetingsplekken voor jongeren, urban cultuurdebat, 
voorlichting op onderwijs etcetera.” 

Als je naar het huidige 's-Hertogenbosch kijkt: welk verschil wil je maken?
“Onze stad 's-Hertogenbosch moet gastvrij en veilig zijn voor iedereen en al 
haar inwoners. We ontmoeten elkaar minder. Die trend moet gekeerd. Geen 
afstand meer tussen beleidsmakers, raadsleden en inwoners. Ontmoeting en 
dialoog uitgaande van respect, want samen maken wij de stad. En daarbij met 
name aandacht en aktie voor de scherpe randen van onze samenleving, zoals 
bijvoorbeeld: aanpak van armoede ( ja, die is er echt als je maar 200 euro vrij 
besteedbaar per maand hebt), meer betaalbare woningen, goed inburgeren 
van statushouders, veiligheid voor iedereen, gelijke kansen voor vrouwen.” 

Hebben ook hier vrouwen een achterstand?
“Absoluut! Op alle niveaus. Hoeveel vrouwen zitten er in het College? 
Nul. Verdienen vrouwen hier in gelijke banen hetzelfde als mannen? Nee. 
Zijn vrouwen die sinds één of twee generaties uit andere landen/culturen 
ingestroomd zijn even vrij als vergelijkbare mannen? Helemaal niet. En zo kan 
ik nog wel even doorgaan. Over dit onderwerp wordt veel gepraat, maar er 

is concrete aktie nodig. Eenvoudig 
tellen (bijvoorbeeld bij het College) 
maakt het probleem al zichtbaar. 
Maar ook zou het interessant zijn 
de m/v-beloningsverhouding in 
de gemeentelijke organisatie te 
turven. Goed voorbeeld doet goed 
volgen. In de campagne ben ik mede-

organisator van “PvdA Wintergasten” met Liliane Ploumen en Kitty de Jong in 
Bij Katrien, om o.a. hierover de discussie aan te zwengelen.”

Je droom die je werkelijkheid gaat maken?
“Mijn boodschap voor Den Bosch is om de sfeer die in de stad hangt tijdens 
de Oeteldonkse dagen het hele jaar vast te houden. Iedereen gelijk, solidair 
met elkaar, en als je wilt vrijelijk hand in hand door de stad. Tijdens carnaval 
zingen we: ‘Ooit zijn we allen samen’. Ooit? Die dag is vandaag! Laat elkaar 
in je waarde, leef gemoedelijk en Bourgondisch met elkaar! Zorg voor elkaar. 
Dat sociale karakter moet terug. Mijn campagne heet Van Roze Naar Rood. Als 
bestuurder bij FNV Roze en COC NoB was en blijf ik roze, maar mijn hart kleurt 
ook PvdA-rood. Ik blijf strijden voor gelijke rechten en behandeling van LHBTIQ. 
Dat zijn letters, maar die staan voor mensen. En ook in de politiek zeg ik: 
NU EERST DE MENSEN!” 

ROZE & ROOD: NU EERST DE MENSEN



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

Judith Price

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

In augustus jl. heeft OneDayClinic, een privékliniek gespecialiseerd in de 
seksuele gezondheidszorg, haar deuren geopend in ‘Gezondheidscentrum 
Rijnstraat’, Rijnstraat 4 in Den Bosch. Iedereen kan er terecht. In 2015 is de eerste 
OneDayClinic in Amsterdam geopend.

WACHTTIJD SOA’S-TEST GGD HART VOOR BRABANT?

Optreden 
‘Mannenakkoord’ 
uit Eindhoven op de 
Lenteborrel zaterdag 
28 april Bij Katrien
Mannenakkoord is een Eindhovens gay 
mannenkoor dat is opgericht in maart 2016. 
Dit bruisende gezelschap kent een heel 
gevarieerd repertoire dat momenteel grotendeels 
Nederlandstalig is. Vaak worden de liedjes op een 
cabareteske wijze uitgevoerd en vanuit een gay 
invalshoek geïnterpreteerd. Op onze Lenteborrel 
zullen ze uit volle borst en met hupse pasjes de 
sfeer verhogen. Kom dat meemaken!

Giften voor het goede 
doel zijn natuurlijk altijd 
welkom. Maar de stichting 
streeft er ook naar om 
middelen te verwerven 
waarbij je niet enkel geeft 
maar ook waar voor je 
geld krijgt. Anouk: “Om 
inkomsten te genereren 
voor de projecten en 
eerlijke handelsopties te 
benutten hebben we sinds 
kort een samenwerking 
met verschillende koffie 
boeren uit Oeganda. Het 
betreft 100% Arabica 

koffiebonen waarbij de opbrengst volledig naar je 
projecten van Nnina Olugero gaat.

Afgelopen kerst hebben we behalve losse koffie 
ook mooie combi- pakketten bezorgd,aangevuld 
met een cafétière, elektrische molen, 2 kopjes en 
placemats (handgemaakt door Ritah Kiwuka). Met 
Pasen willen we de kopjes gaan vullen met lekkere 
(Fairtrade) chocolade eitjes. Maar je kunt ook alleen 
koffie kopen, (met een aantrekkelijke korting bij 
meer afname) of een van de andere losse items.”

Wil je helpen? 
Zie voor meer info       www.nninaolugero.org waar 
je onder de knop ‘webshop’ deze producten kunt 
bestellen. Je kunt ook een mailtje sturen naar         
      info@nninaolugero.org

Nnina Olugero betekent ‘Ik heb 
een verhaal, ik heb iets te zeggen’. 
De stichting, opgericht door ‘onze’ 
Anouk Peters, komt in aanraking met 
de verhalen van vele ongehoorde 
Oegandezen in Kampala en vraagt 
hier aandacht voor. Hoe zij iedere 
dag vechten tegen de gevolgen 
van armoede, honger, ziekte, 
werkeloosheid en onrecht. Zij 
is werkzaam in en om Kampala 
Oeganda en heeft projecten gericht 
op het vergroten van empowerment, 
preventie en zelfredzaamheid, o.a. door 
jongeren en adolescenten toegang te 
geven tot goede seksuele voorlichting 
en informatie over (ongewenste) zwangerschap, 
abortus, hiv/aids en mensenrechten.

ZUIVERE KOFFIE VAN NNINA

Het aantal mensen dat chlamydia, gonorroe 
of syfilis oploopt, neemt toe, meldde het RIVM 
afgelopen zomer. Vrouwen en heteromannen 
krijgen het vaakst chlamydia. Gonorroe en syfilis 
komen vooral bij homoseksuele mannen voor. 
Tweederde van de mensen die een SOA oploopt 
is jonger dan 25 jaar. Het aantal gevallen is in een 
jaar tijd gestegen van 17,2 naar 18,4 procent van 
de getesten.
Met de toename van het aantal SOA’s, groeit 
ook de behoefte aan betrouwbare testen. 
SOA’s verlopen vaak ongemerkt en kunnen 
onbehandeld voor ernstige complicaties zorgen. 
Het is daarom heel belangrijk dat je je regelmatig 
laat testen als je seksueel actief bent met 
wisselende contacten. 

Bij OneDayClinic kun je 
op korte termijn, vaak 
dezelfde dag nog terecht 
voor een afspraak. Ook 
in het weekend en in 
de avonduren zijn er 
mogelijkheden om langs 
te komen. Het SOA-
onderzoek wordt gedaan 
via bloed- en urinetesten 
en selfswabs. In de meeste gevallen is lichamelijk 
onderzoek niet vereist, maar als je klachten hebt, of 
onzeker bent over het één of ander is het natuurlijk 
wel mogelijk. OneDayClinic ’s-Hertogenbosch staat 
onder leiding van Judith Price. Zij is arts-seksuoloog. 
Een test of behandeling gebeurt door haarzelf. 

Vanzelfsprekend kun je ook met je vragen bij haar 
terecht. De kosten van een consult met basistest 
zijn 100 euro, met uitgebreide test 150 euro 
(       https://onedayclinic.nl/kosten-soa-test/)

Volledig anoniem, een vertrouwelijk gesprek met 
een arts, uitslagen binnen 2 werkdagen, korte 
wachttijden, en ook de mogelijkheid om langs te 
komen in de avonduren en in het weekend. 
De locatie van de kliniek verhoogt de anonimiteit 
doordat OneDayClinic in een pand gevestigd is 
dat wordt gedeeld met andere (para)medische 
zorgverleners. 

Voor meer info:       www.onedayclinic.nl

De One Day Clinic biedt een snelle test-mogelijkheid. Hoe zit dat bij de GGD? 
Er was enige onrust over wachttijden bij het testen van soa’s. 
Wij spraken Edward de Haan van GGD Hart voor Brabant die werkt in de regio 
van COC NoB.

Wat was de gemiddelde wachttijd in het afgelopen halve jaar voor een regulier 
consult (testen zonder spoed) bij de GGD soa-poli’s in NoB?  
De wachttijd was soms meer dan 3 weken, omdat MSM (mannen die seks heb-
ben met mannen) alleen gezien mochten worden door de arts. Het beleid is per 
1 januari veranderd en sindsdien zijn de wachttijden verdwenen.

Was het in het afgelopen halve jaar mogelijk om een afspraak te maken voor 
een spoedconsult bij de GGD soa-poli’s in NoB? 
Wij boden de mensen altijd (in dezelfde week nog) een plek aan, dit kon echter 
ook in een andere plaats zijn.

Zijn er goede alternatieven op gebied van soa-testen voor handen? 
Ja, de meeste huisartsen in ons werkgebied zijn prima in staat om hiv en soa te 
testen (consult gratis, test gaat ten koste van eigen risico). Sommige (niet alle!) 

verzekeringen vergoeden 1 soa-test bij de huisarts per jaar.
De soa-zorg bij de GGD is alleen voor bepaalde doelgroepen en dan is de ge-
hele zorg gratis. De richtlijnen van de GGD kun je bekijken op:       
      https://lci.rivm.nl/draaiboeken/consult-seksuele-gezondheid Punt 6 testbeleid.
Er bestaat ook wel een mogelijkheid om een zelftest te kopen in Tilburg, maar 
dit is geen gehele screening (niet geschikt voor MSM).

Voor info zie:       https://www.ggdhvb.nl/



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

Vooraan in de wereld?
Wie had rond de eeuwwisseling durven hopen dat in bijna de hele westerse 
wereld in 2018 het huwelijk ook opengesteld zou zijn voor homo’s? We zijn 
waarschijnlijk bijna vergeten dat ten tijde van de discussie in Nederland door 
tegenstanders van de openstelling gewaarschuwd werd dat ons land zich zou 
isoleren. Want zo’n zogenaamd homohuwelijk * zou in geen enkel ander land 
worden geaccepteerd als een officieel huwelijk. Niet in andere werelddelen, 
maar ook zeker niet in Europa. En kijk nu eens.  Na Duitsland vorig jaar als 
een van de laatste West-Europese landen, heeft onlangs ook Australië het 
huwelijk wettelijk opengesteld. Die wetgeving kwam er na een referendum. 
Daarbij bleek dat een flinke meerderheid van de Australische bevolking vóór 
openstelling was. Dat logenstrafte weer eens wat tegenstanders graag 
beweren: in een parlement is misschien een meerderheid voor openstelling, 
maar dat betekent nog niet dat ook de bevolking er zo over denkt... 

Conservatieve landen als Spanje en 
Ierland waren Duitsland en Australië 
voorgegaan, ondanks protesten van 
de in die landen zeer invloedrijke 
Rooms-Katholieke Kerk. Voorloper 
Nederland is het minst religieuze 
land ter wereld; uit recent onderzoek 
blijkt dat een meerderheid van de 
bevolking niet meer gelovig is. Maar 
kennelijk is dat dus geen voorwaarde 
meer voor openstelling.

Liep Nederland altijd voorop waar 
het de homorechten betreft? 
Amsterdam was  gedurende lange 
tijd ‘Gay Capital of the world’. Lange 
tijd, maar hoe lang echt? Zeker nog 
niet in de jaren ‘50 van de vorige 
eeuw toen de gemeente Amsterdam 
bij sollicitaties heel nadrukkelijk 
onderzocht of sollicitanten 
homoseksuele neigingen hadden. 
Er was een Beoordelingscommissie 
Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel 
die (naar door het dagblad Trouw 
ontdekte verslagen) tussen 1946 en 
1958 zo’n 15% van de kandidaten 

afwees op grond van vermeende 
homoseksualiteit. Hoe die vermeende 
homoseksualiteit werd vastgesteld 
wordt helaas niet vermeld... Of de 
in 1912 ingestelde commissie ook ná 
1958 nog sollicitanten afwees omdat 
ze mogelijk homo waren, is niet 
bekend omdat de verslagen van die 
commissie van na 1958 er niet meer 
zijn. 

Of Nederland er echt op achteruit 
is gegaan inzake homo-acceptatie 
sinds het hoogtij van Gay Capital 
Amsterdam? Ik weet het niet. 
Waarschijnlijk staan wij min of meer 
stil vooraan en heeft een deel van de 
rest van de wereld ons ingehaald. 

* In deze column zal ik het woord 
‘homohuwelijk’ niet meer gebruiken.   
Ik hecht aan de officiële benaming 
‘openstelling van het huwelijk’.

Roze borrelmiddag/
Vier minuten

Zorgcentrum De 
Wellen nodigt u uit 
om op zondag 11 
maart deze film te 
komen bekijken en 
daarna gezellig wat 
te praten met een 
drankje. 
Dit in samenwer-
king met COC 
Noordoost Brabant.

Jenny zit haar 
gevangenisstraf 
wegens moord uit 
in een vrouwenge-
vangenis. Ze was 
ooit een pianota-
lent, maar valt nu 
onder de lastig te 

behandelen gevangenen in de gevangenis.
Jenny ontmoet de pianolerares Traude Krüger die al meer 
dan 60 jaar pianoles geeft in de gevangenis. Traude heeft 
veel moeite met het gedrag en de mentaliteit van Jenny, 
maar in het verloop van het verhaal krijgen de twee een 
intiemere band. Traude wil Jenny laten deelnemen aan een 
competitie voor pianotalenten, maar Jenny kan moeilijk de 
vereiste discipline opbrengen.

De slotscène, waarin te zien is hoe Jenny aan de competitie 
deelneemt duurt vier minuten.

Zondag 11 maart
Aanvang 13.30 uur
Napraten tot ...
Entree is gratis, drankje is voor eigen rekening.   
Voor aanmelding en/of informatie kunt u Lenie mailen of 
bellen;       lenie.vanbreda@brabantzorg.eu. 06-51159487                                                       

Fotoproject: Princesses of Sheba at Night
Tot en met 18 maart is bij het Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum 
en Archief (ihlia) in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (oba) een selectie te zien 
van portretten uit het documentaire fotoproject Princesses of Sheba at Night. 
De fotoserie is gemaakt door fotografenkoppel Jean-Christophe Husson en 
Delphine Gubert, die afwisselend in Parijs en Amsterdam werkzaam zijn.

TRUE COLORS 2018: WELVERDIENDE PARTYTIME

Deze fotoserie vertelt het verhaal van 
zes jonge homoseksuelen in Marseille. 
Ieder heeft zijn eigen bijzondere 
geschiedenis, maar zij vinden elkaar in 
het gemeenschappelijk verlangen om 
zich als homoseksueel en cross dresser 
te uiten. Maar dan zonder het verbale 
en lichamelijke geweld, waarmee ze 
als ze alleen zijn wel te maken krijgen.

Dus komen ze ’s nachts bij elkaar en 
maken zich klaar om samen uit te 
gaan. Prachtig aangekleed en op hun 
high heels flaneren ‘the girls’ – zoals 
ze zichzelf noemen – als prinsessen 
door de straten van Marseille. Samen 
voelen ze zich sterker en moediger; 
samen maken ze hun droom waar. 
Van de groep van twaalf, waar de zes 
deel van uitmaken, komen de meesten 
uit Maghreb-landen (Noord-Afrika). 
Sommigen van hen groeiden op in 

Frankrijk, maar allemaal hebben ze 
een moslimachtergrond.

Deze moedige jonge mensen kiezen 
ervoor om in deze fotoserie hun 
mannelijke en vrouwelijke identiteiten 
te laten zien. Zij vertellen hun verhaal 
met trots, zachtheid en eerlijkheid; 
zij delen hun leven, hun angsten 
en plezier, hun verlangens en hun 
dromen voor de toekomst.

Openbare Bibliotheek Amsterdam 
(oba), ihlia-plein 3e verdieping, 
Oosterdokskade 143, 1011 DL 
Amsterdam (vlakbij het Centraal 
Station). Dagelijks, 10:00-22:00 uur; 
gratis.

Info: ihlia-informatiebalie, ma-do 
12:00-17:00 uur, tel. 020-5230837, 
e-mail:       info@ihlia.nl

Op zondag 28 januari bruiste Paradiso weer door een onvergetelijke 
party van True Colors. 
Jaarlijks komen op dit ‘nieuwjaars’feest de spelers en supporters van 
de Nederlandse LHBTI-beweging samen. Het COC organiseert dit als 
blijk van dank naar de beweging, de achterban en zijn leden.

Dit is hét evenement 
waar bijna 2.000 
LHBT-sympathisanten 
van honderden 
organisaties 
nieuwe waardevolle 
contacten leggen, 
terugblikken op 
gezamenlijke 
successen in de strijd voor gelijke rechten, maar vooral het nieuwe 
‘roze’ jaar inluiden onder het genot van spectaculair entertainment. 
Voorafgaand aan het entertainment (van 19.00 tot middernacht, en 
daarna afterparty), vond een kort programma plaats met o.a. een 
indrukwekkend In Memoriam door Alex Klaasen voor hen die ons in 
2017 ontvallen zijn, en de uitreiking van de Bob Angelopenning aan 
het Homomonument in Amsterdam en activiste Karin Blankenstein 
(acceptatie in de sport). 

Het COC NoordoostBrabant was uiteraard ook van de partij op 
het feest, nagenietend van ons eigen roze jaar, en de diverse COC-
activiteiten, waaronder met name het wervelende GenderBlender.



Expositie 
’Iedereen mag er zijn’
Medio januari is een deel 
van de expositie ’Iedereen 
mag er zijn’ verhuisd naar 
Woonzorgcentrum Noorderkroon 
in ’s-Hertogenbosch. Fotograaf 
Karin Jonkers heeft samen 
met journalist Eric Alink 
een bijzondere portretreeks 
gemaakt. In deze serie 
portretten ‘Iedereen mag er 
zijn’ vertellen mensen uit de 
LHBT+ gemeenschap openhartig 
hun verhaal en zijn ze te zien 
op eerlijke, niets verhullende 

portretfoto’s. Noorderkroon 
is een beschermende 
woonomgeving voor iedereen, 
mét het Roze Loper certificaat. 
De Roze Loper bevordert 
binnen zorginstellingen 
sociale acceptatie van seksuele 
diversiteit en aandacht voor 
eventuele problematiek van 
oudere LHBT’s. Met de expositie 
op deze plek (te bezichtigen 
tot maandag 26 maart) hopen 
we hieraan een steentje bij te 
dragen.

TRANSMANNEN 
GEZOCHT
Heb je ook zin om met een groep 
TRANSMANNEN een leuke, gezellige 
en veilige groep te gaan vormen, die 
maandelijks activiteiten onderneemt 
in en om ‘s-Hertogenbosch,
maar ook gesprekken voert over hun 
transitie en alles wat daar bij komt?
Dan kun je bellen naar Daan 
(06) 16 33 06 87

MAART 2018
Zondag 4 maart      

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

Zondag 4 maart v.a. 16:00 uur   

Middagje Oss - 
optreden Band Dr Bloezz
Kaarten – Darten – Praten
Ons Cafeeke – Oostwal 190 – Oss

Maandag 5 maart 20:00 uur (Inloop v.a. 19:30 uur)

REGENBOOG 
STEMBUSDEBAT 
Bij Katrien – Triniteitstraat 19 – Den Bosch

Zaterdag 10 maart 16:00 – 19:00 uur

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

Zondag 11 maart 13:00 – 17:00 uur

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

Zondag 11 maart 13:30 – 16:30 uur   

Vertoning film 
VIER MINUTEN
BrabantZorg De Wellen – Driek van Erpstraat 2 – Oss

Zondag 25 maart 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

APRIL 2018 
Zondag 1 april      

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

Zondag 1 april v.a. 16:00 uur   

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

Zondag 8 april 13:00 – 17:00 uur

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

Zaterdag 14 april 16:00 – 19:00 uur

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

Zondag 15 april v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 22 april 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Zaterdag 28 april v.a. 20:00 uur

Lenteborrel - optreden 
‘Mannenakkoord‘
Bij Katrien – Triniteitstraat 19 – Den Bosch

MEI 2018 
Vrijdag 4 mei 

Nationale Herdenking  
Dodenherdenking Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Locatie: Hervormde Kerk, Kerkstraat 20 – aanvang 
18:30 uur
Aansluitend Kranslegging COC om 20:00 uur
Oorlogsmonument Casinotuin ’s-Hertogenbosch
Oorlogsmonument Nieuwe Hescheweg Oss 

Zaterdag 5 mei 

Jaar van Verzet
Bevrijdingsfestival in ‘s-Hertogenbosch vanaf 14:00 uur 
op De Pettelaarse Schans
COC NoB aanwezig 

Zondag 6 mei      

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

Zondag 6 mei v.a. 16:00 uur   

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

WEDERGE-BO-REN

Zie haar stralen
een bevrijd mens
een lachende vrouw
die man was -

lang blond haar
in plaats van 
kort grijs-wit -

van Boudewijn naar Bo
het scheelt jaren
een generatie -

al vijfentwintig jaar
ging hij als vrouw
naar de supermarkt -

vijftien jaar geleden
overwoog hij al
vrouw te worden
maar vriendinnen 
raadden het af
en hij deed het niet -

nu is zij het eerste
bekende transgezicht
van Vlaanderen
al achtentwintig jaar
tv-journalist -

een man van bijna 
negenenvijftig
waarom niet?
met steun van vrouw
en kinderen -

een half jaar bezig
met de transitie
en nog een jaar te gaan -

eind januari wedergeboren
een intens gelukkig mens -

hij zit veel beter
in haar vel.

Hans Kolper

10 april – Schouwburg Cuijk
11 april – De Lievekamp, Oss 

5 – 
Introdans
In het nieuwe programma van Introdans 
neemt het getal 5 een centrale plaats in. Zo 
staan er deze avond vijf dansonderdelen op het 
programma, afkomstig van vijf choreografen, 
o.a. Jirí Kylián en Sidi Larbi. Vijf uiteenlopende 
choreografen die ieder op geheel eigen wijze 
hun dansers – en daarmee het publiek – 
uitdagen.

22 maart – Theater aan de Parade 
23 maart – Schouwburg Cuijk

Kameleon – Leon 
van der Zanden
In Kameleon doet cabaretier en 
publiekslieveling Leon van der Zanden waar hij 
uniek in is. Hij stemt zich af op alle aanwezigen 
en laat het onderbewuste van de zaal spreken. 
Kameleon lijkt van toevalligheden aan elkaar te 
hangen, maar elk moment blijkt onderdeel van 
een groots plan.

15 maart – Theater aan de Parade 

Zonder verdoving – 
Sara Kroos
Pijn van het lachen, zonder verdoving. Sara 
Kroos is snoeihard, poeslief maar bovenal 
schaamteloos grappig. Niemand anders laat u 
zo alle hoeken van de zaal zien als zij. En dan 
ook nog ‘Zonder verdoving’. De nieuwe Kroos 
gaat pijn doen, maar vooral van het lachen. 

24 maart – Theater Markant, Uden

40 jaar liedjes 
– Gerard van 
Maasakkers
Veertig jaar geleden schreef Gerard van 
Maasakkers zijn eerste liedje. Het nummer 
'Hee gaode mee' werd een groot succes en 
het was de start voor een bloeiende carrière. 
In het programma ‘40 jaar liedjes’ zal Gerard 
van Maasakkers het meest bijzondere uit zijn 
carrière over het voetlicht brengen. 

13 april – Theater Markant, Uden

Uit bewondering – 
Dana Winner
Dana Winner, de populaire zangeres uit 
Vlaanderen, is internationaal beroemd. Nu is ze 
terug met een nieuwe voorstelling. Dana koos 
de muziek, de mensen en de momenten die ze 
het meest bewondert. 



HET  STEMBUSAKKOORD
 

1. Voorlichting en acceptatie op alle Bossche scholen.

Op vele Bossche scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit. Maar nog lang niet overal en soms niet meer dan terloops. Dat kan 
beter. Het is belangrijk om LHBTI-emancipatie in het reguliere schoolbeleid te verankeren in het lesaanbod en ook op solidaire wijze te bevorderen 
in de overige schoolactiviteiten door de vorming van GSA’s (GayStraightAlliances). De gemeente blijft voorlichtings- en andere activiteiten over 
seksuele diversiteit ondersteunen en bevorderen op alle scholen voor voortgezet onderwijs. Ook basisscholen worden verder gestimuleerd om uitleg 
te geven over seksuele gerichtheid en genderdiversiteit.

2. Veiligheid voor LHBTI’ers

Discriminatie en geweld op grond van seksuele en genderdiversiteit worden vrijwel nooit bestraft, vanwege lastige bewijsbaarheid en geringe 
aangiftebereidheid. Snel optreden door de politie na aangifte of melding van geweld, bedreiging en/of intimidatie tegen LHBTI’ers verdient 
prioriteit. Het doen van anonieme aangifte moet actief worden aangeboden. Niet alleen de feitelijke discriminatie dient bestreden te worden. 
Preventief dient het veiligheidsgevoel verbeterd te worden. Het LHBTI-belevingsonderzoek (‘s-Hertogenbosch/Oss) augustus 2017 toonde dat veel te 
veel LHBTI’ers in de gemeente zich lang niet altijd vrij voelen om zichzelf te zijn. Met name het gevoel van acceptatie en veiligheid van transgenders 
is met reden erg laag, en dient actief bevorderd te worden. “Je mag het zijn, als je het maar niet laat zien”, is uit den boze. 

3. Training professionals 

Ontmoetingsfaciliteiten en voorlichting voor LHBTI-jongeren en zelforganisaties worden uitgebreid, in het bijzonder indien zij een (bi)culturele of 
religieuze achtergrond hebben waarbinnen de acceptatie van LHBTI’ers moeilijk kan liggen. LHBTI-jongeren hebben soms professionele steun nodig 
bij hun coming-out. Docenten en bijvoorbeeld jongerenwerkers  worden getraind op sensitiviteit ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit in 
het algemeen en de extra moeilijke positie van biculturele jongeren in het bijzonder.

4. Aandacht voor LHBTI-ouderen

Vergrijzing leidt tot een groeiende behoefte aan specifieke aandacht voor roze ouderen in ‘s-Hertogenbosch. Voor oudere lesbiennes, homo’s en 
transgenders kan een verhuizing naar een zorginstelling soms betekenen dat ze terug de kast in moeten, vanwege de negatieve houding van 
medebewoners en personeel. We streven er naar dat alle zorginstellingen in ‘s-Hertogenbosch de Roze Loper verwerven. (De Roze Loper is een 
certificering van kwaliteitszorgbedrijf KIWA.) Ook de groeiende thuiszorg voor ouderen in de wijken behoeft aandacht.

5. Naar een Veilig Sportklimaat.

Seksuele diversiteit in de sport is in veel gevallen nog een taboe, in het bijzonder bij teamsporten. Terwijl sport van groot belang is voor de fysieke en 
mentale gezondheid van jong en oud in ‘s-Hertogenbosch. De stad heeft inmiddels stappen gezet om het sportklimaat te verbeteren door sprekende 
signalen en gerichte activiteiten: tegen pesten, geweld en uitsluiting, en vóór tolerantie, respect, acceptatie en gedeeld spelplezier. 
Het realiseren van een Veilig Sportklimaat, inclusief het LHBTI-aspect, vraagt uithoudingsvermogen, training en inzet. Dit is integraal onderdeel van 
het gemeentelijk sportbeleid.

6. Opvang van LHBTI-Vluchtelingen/Statushouders monitoren en verbeteren

Lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders die door discriminatie en vervolging vanwege hun seksuele gerichtheid naar Nederland vluchten, komen 
ook in ‘s-Hertogenbosch terecht. Gerichte ondersteuning en specifieke opvang voor deze groep is noodzakelijk. Dit vraagt een proactief beleid van 
de gemeente.

7. Charter voor Diversiteit in de ambtelijke organisatie van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Gemeentesecretaris Irma Woestenberg riep in haar nieuwjaarstoespraak op tot een breed inclusie- en diversiteitsbeleid in de eigen ambtelijke 
organisatie zoals voorgesteld door de werkgroep ‘Regenboogdinsdag’. Doel is een veilige werkomgeving bieden waarin verschillen tussen mensen 
er mogen zijn én erkend worden. En waarin de meerwaarde van een divers personeelsbeleid wordt gezien en beleefd. Daarbij verwerft de Gemeente 
een voorbeeldrol in de praktijk van een inclusief leef- en werkklimaat, waarin het LHBTI-beleid één van de thema’s is. Goed voorbeeld doet goed 
volgen.

8. Ondersteuning LHBTI-initiatieven en zichtbaarheid

Zoals het voorbije Roze jaar aantoonde kunnen in ‘s-Hertogenbosch  al dan niet eenmalige Regenboog-initiatieven bijdragen aan de zichtbaarheid 
van de diverse bevolking en aan de emancipatie van LHBTI-bewoners in een breed inclusief maatschappelijk palet van arbeid tot recreatie, van sport 
tot cultuur, van debat tot geloof. Daarnaast blijft de gemeente structurele LHBTI-basisactiviteiten als die van het COC Noordoost-Brabant actief 
ondersteunen en nieuwe initiatieven ter bevordering van de zichtbaarheid en emancipatie stimuleren.

‘s-Hertogenbosch, 19 januari 2018



Met deze brief hebben we alle partijen die deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in ‘s-Hertogenbosch uitgenodigd voor het Regenboogdebat 
op 5 maart in Bij Katrien (20.00 uur. inloop 19.30 uur), Triniteitsstraat 19 ‘s-Hertogenbosch.

Komt allen!

 ‘s-Hertogenbosch, 19 januari 2018

Aan de Politieke partijen van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Betreft:  LHBTI-emancipatie in uw verkiezingsprogramma - gemeenteraadsverkiezingen 2018

Geachte…                                            

Zo’n zes procent van de inwoners van onze gemeente is lesbisch, homoseksueel, biseksueel, of een trans- of intersekse persoon1 (LHBTI). Uit onderzoek blijkt dat LHBTI-kwesties voor twee derde van de 
LHBTI’s een rol spelen bij het bepalen van hun keuze in het stemhokje. De LHBTI-stem is dus een factor van betekenis bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Uiteraard gaan LHBTI-kwesties 
ook de familie, vrienden en kennissen van de direct betrokkenen ter harte, en zijn zij van belang voor het algehele leefklimaat.

Met deze brief stellen we u HET  STEMBUSAKKOORD voor en nodigen wij u uit voor een publieksdebat over dit akkoord op 5 maart om 20:00 uur in de theaterzaal van Bij Katrien, 
Triniteitstraat 19, ‘s-Hertogenbosch. De vertegenwoordigers van de politieke parijen die aan het debat deelnemen verwachtten wij om 19:30 uur aanwezig te zijn. Twee weken voor het debat 
ontvangt u een opzet van het debat en zal debatleider Ivo van Harmelen contact met u opnemen. Wij hopen dat, zoals in 2014, na het debat alle deelnemende partijen het akkoord willen 
ondertekenen.

In ons land, en zeker ook in onze Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch is veel bereikt voor LHBTI’s. Nederland was het eerste land ter wereld dat het huwelijk openstelde voor partners van gelijk geslacht. 
In de jaren zestig dacht nog bijna veertig procent van de bevolking negatief over LHBTI’s, nu is dat zeven procent.2 

Toch is uw inzet voor LHBTI-emancipatie nog hard nodig. Want hoewel de meeste LHBTI’s alhier een goed leven hebben en de meeste mensen positief tegenover LHBTI’s staan, vindt een derde van de 
bevolking het aanstootgevend als twee mannen elkaar zoenen. Zeven op de tien LHBTI’s krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit; recente incidenten, zoals geweld tegen 
een transgender in de Kruiskamp en tegen een recreant in Engelen, zijn daarvan trieste voorbeelden. Zes op de tien passen hun gedrag aan om geweld te voorkómen, bijvoorbeeld door hun partner 
niet meer in het openbaar te zoenen. 

Op school is ‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord, de helft van de jongeren die ‘uit de kast’ zijn, werd het afgelopen jaar gepest met hun identiteit en suïcidecijfers liggen onder LHBTI jongeren 
bijna vijf keer hoger dan gemiddeld. Acceptatie blijft achter in (orthodox) religieuze, Turks- en Marokkaans-Nederlandse kringen. Maar ook in de christelijke oecumene waren LHBTI’s in de Sint Jan het 
afgelopen roze jaar een brug te ver. LHBTI-asielzoekers werden in het AZC in Rosmalen geconfronteerd met bedreiging en discriminatie, wat vragen oproept over de toekomst van statushouders in 
onze gemeente. 

Transgenders, intersekse personen, biseksuelen en lesbische vrouwen worden geconfronteerd met specifieke vormen van discriminatie.3 
Individuen, maatschappelijke organisaties, politieke partijen en stadsbestuur, het COC NoB: samen kunnen we gelukkig heel veel doen om er voor te zorgen dat iederéén zich prettig, veilig en 
geaccepteerd voelt, ook in onze gemeente. Met gerichte inzet en activiteiten kunnen we er voor zorgen dat vooroordelen, discriminatie en geweld tegen LHBTI’s afnemen. We kunnen bevorderen dat 
LHBTI’s zich veilig en prettig voelen op school, op straat, op het werk, in de zorg, thuis, in de sport en in hun sociale kring. Dat is goed voor LHBTI’s én voor de gemeente. Het draagt bij aan een klimaat 
van tolerantie en verdraagzaamheid, waarin discriminatie taboe is en burgers weerbaar zijn, waarin talenten ongestoord ontwikkeld kunnen worden en geluk gewoon is. En het maakt de meest 
gastvrije en gezellige stad van Nederland, gastvrij en gezellig voor iedereen.

Graag vernemen wij wie namens u zal deelnemen aan het debat op maandag 5 maart a.s. 
Wij willen u vragen de naam van uw vertegenwoordiger aan het debat en tevens het  e-mailadres en telefoonnummer te mailen naar:       info@cocnoordoostbrabant.nl 

 

Met hartelijke groet,

Het bestuur van COC NoordoostBrabant,

voor deze: Jan van Velthoven, voorzitter

Bijlage:  HET  STEMBUSAKKOORD

1. Sociaal en Cultureel Planbureau, LHBT-monitor 2016. Intersekseconditie heeft betrekking op de ervaringen van mensen die geboren worden met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man en vrouw. 

2. Sociaal en Cultureel Planbureau, LHBT-monitor 2016 

3. Zie o.a. Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016, 2015, 2012. WODC/Movisie, 2009.
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