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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

COC NOORDOOSTBRABANT
SLAAT EEN NIEUWE WEG IN
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het
COC Noordoost Brabant op 12 juni hebben de leden een
nieuw bestuur gekozen. Met die keuze wordt ook de weg
ingeslagen naar een nieuwe koers voor het COC.
Bij de nieuwe koers wordt onder andere ingezet op meer
samenwerking met de andere COC-verenigingen in
Brabant. Gesprekken daarover zijn opgestart en het nieuwe
bestuur heeft goede hoop dat, met steun van het landelijke
COC-bestuur, samen met de andere Brabantse verenigingen
onder andere meer activiteiten voor kwetsbare LHBTI+-ers
in onze regio georganiseerd kunnen gaan worden.
Onder het motto van “Vele handen maken licht werk.” is een breed nieuw
bestuur van maar liefst 8 leden aangetreden. Een bestuur waarin jong
en oud samenwerken, en vrij letterlijk de gehele LHBTI+-community
vertegenwoordigd wordt. Het nieuwe bestuur heeft zich voorgenomen op
verschillende momenten in het jaar de LHBTI-community zichtbaarder maken,
maar wil vooral ook bijdragen aan de uitgangspunten zoals de gemeentes die
in hun regenboogbeleid hebben vastgelegd.
Daarbij zijn speerpunten o.a. voorlichting op
basis- en vo-scholen, normaliseren van de
houding t.o.v. LHBTI-ers en zorgdragen voor
een veilige leefomgeving.

werd tijdens de ALV uitgebreid en hartelijk afscheid genomen van voorzitter
Jan van Velthoven en secretaris Peter Sleutjes. Beiden al zo’n 10 jaar in functie,
en jarenlang vormden deze 2 mannen in belangrijke mate de ruggengraat
van het COC in Noordoost Brabant. Zij werden dan ook beiden geroemd voor
hun bijdrage en kregen een mooi afscheidscadeau: Ieder een Cor Unum vaas
uit de serie Deformed van keramist Alex de Witte, die de schoonheid van het
onvolmaakte uitbeeldt.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Marvin van
Erp, Anja van Hout, Rob van Geffen, Mandy
Sieben, Geert Glaudemans, Ruud Maltha,
Ron Loos en Lindsay Smulders en is benoemd
voor een periode van minimaal 2 jaar. Na
het benoemen van het nieuwe bestuur

Jan en Peter vonden dit cadeau uitermate goed bij hen passen, en bedankten
iedereen die hen in de vele bestuursjaren heeft bijgestaan om hun
onvolmaaktheden te compenseren. Richting het nieuwe bestuur spraken zij de
hoop uit dat de aandacht op de nieuwe weg, naast die voor structuren, ook uit
blijft gaan naar de haarvaten van de samenleving en de menselijke maat die
altijd het verschil moet blijven maken.

REGENBOOGPUNT
VOOR LHBTI-ERS IN
’s-HERTOGENBOSCH WEST

SAMEN STERK

In de vorige editie van BosschRoze heeft de aankondiging gestaan om te
komen tot Safe Haven plekken in de wijk West. Ondertussen is de naam
Safe Haven veranderd in Regenboogpunten met bovenstaand logo als
beeldmerk.
We zijn heel blij om te kunnen vertellen dat er vanaf 1 juni 2019 op een
elftal plekken in de wijk de mogelijkheid is om naar toe te gaan als je je
in de openbare ruimte onveilig voelt, uitgescholden wordt of erger. Je
wordt hier ontvangen met een kop koffie of thee en krijgt de
mogelijkheid om je verhaal te doen. Vanuit hier kan
ook contact worden opgenomen met RADAR of
Roze in Blauw.
Het contact leggen met de bedrijven/
organisaties verliep buitengewoon
positief. Van de 12 bedrijven die zijn
benaderd hebben er 11 volmondig
ja gezegd. Soms moest er wel even
bij worden uitgelegd dat het nog
steeds echt nodig is om aandacht
te besteden aan de LHBTI groep,
omdat mensen een te rooskleurig
beeld hadden van de werkelijkheid
Deelnemende bedrijven/organisaties:
Een Bosch van Ruud bloemenwinkel Stationsplein,
Gastvrij, uitzendbureau horeca, Onderwijsboulevard 422, Bakkerij
Krakelinghe/Bufkes, Leeghwaterlaan 97, Stg. De Bossche Hoeve,
Kruiskampsingel 565a, Modehuis de
Bruin, Helftheuvelpassage 61-65,
Wijkplein Boschveld, Zernikestraat
2, BBS Boschveld, Zernikestraat 2,
Copernikkel, Copernicuslaan 308,
Copernikkel fietswerkplaats,
Kelvinstraat 23, Boschveld
Wereldkeuken, Copernicuslaan 89,
De Taling, Eendekooi 2.
Voor meer informatie:
Yvonne de Lege, y.delege@radar.nl
(06) 25 25 10 55

Ruud Maltha, Anja van Hout (duo-voorzitter), Ron Loos, Marvin van Erp (duovoorzitter), Mandy Sieben, Lindsay Smulders, Geert Glaudemans-Kroon,
Rob van Geffen (penningmeester)

Tweeduizendnegentien, voor ons als
duovoorzitters ons eerste zittingsjaar.
Voor ons een jaar van nieuwe inzichten,
ervaringen en vooral: het COC van een
andere kant leren kennen. Wat voor
ons beiden eerst een ‘ver van ons bedshow’ was (het voorzitterschap), is nu werkelijkheid: we zijn de komende jaren
verantwoordelijk voor de vooruitgang van de grote regenboog beweging in
Noordoost Brabant. Jan en Peter hebben dit stokje aan ons doorgegeven en
laten een goed geoliede machine achter. Een machine die zij in al deze jaren zo
lekker hebben laten lopen. COC NOB is dan ook niets minder dan autonoom.
Dit geeft ons een gevoel van trots, trots op de community die zoveel heeft
bereikt sinds 1969.
Slechts vijftig jaar geleden immers was homoseksualiteit in Nederland nog
strafbaar (in zekere zin), werd zij gezien als een psychiatrische stoornis, en
werd ze stelselmatig verketterd in allerlei kringen. Nu, in het Chinese jaar
van het varken, het jaar van uitwisseling, overvloed en het collectieve belang
voorop stellen, heeft men nog een lange weg te gaan maar voelt menig
LHBTI+er zich sterk en serieus genomen.
We zijn als gay community overwegend een betrokken groep. Dit blijkt uit
de gesprekken die we sinds onze verkiezing hebben mogen voeren. We
zijn ambitieus, veerkrachtig en hebben een ironisch gevoel van zelfspot.
Buiten dit zijn we ook mensen: op ons best oprecht en verbonden, en op
ons slechtst achterdochtig en
verdeeld. Verdeeld over hoe we de
grote verantwoordelijkheid voor
de navolgende generatie moeten
vorm geven en verdeeld over wat
onze identiteit nou precies is. Echter,
we vinden elkaar toch meestal wel,
vooral in de ambitie die we hebben
om ‘it gets better’ waar te maken.
Een duidelijke slogan die we elkaar
geregeld voor houden.
De Roze Familie in Noordoost Brabant is niet anders dan elders, ook zij
deelt deze kenmerken. Ook in onze gezellige regio hebben wij allemaal de
verantwoordelijkheid om (negatieve) verdeeldheid buiten de deur te houden
en in dit jubileumjaar, vijftig jaar na Stonewall, te beseffen van hoe ver we zijn
gekomen.
Wij, Anja en Marvin, gaan dan ook met frisse zin dit voor ons nieuwe avontuur
aan. Samen met het nieuwe bestuur en heel ‘ons’ Noordoost Brabant.
Anja van Hout & Marvin van Erp, duovoorzitters

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): Schilderstraat 33,
5211 NB ’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

VAN INTIEM PORTRET TOT GLOBALE
VERANDERING, IDAHOT IN OSS
Op IDAHOT, 17 mei, de Internationale dag tegen de Homo, Bi & Transfobie wordt wereldwijd aandacht
gevraagd voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. Ook dit jaar deed Oss weer
mee.
Daarom hees Wethouder Thijs van Kessel op 17
mei de regenboogvlag voor het gemeentehuis.
Aansluitend was er een programma waar de
eerste twee portretten van Leven, Liefde & Letters
werd gepresenteerd. Een serie filmportretten van
mensen achter de letters LHTBI.
Theatermaker Letizia Rompelberg van Hertog Zout
(
https://www.hertogzout.nl ) bevraagt hen
openhartig over het leven, de liefde en coming out.
Zij werkt in dit project samen
met filmmaker Gegam
Soghomonyan. De portretten
worden gemaakt in opdracht
van en in samenwerking
met Gemeente Oss /
Regenboogstad Oss.

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 slechthorende homo’s en lesbo’s
www.rozegebaar.nl
RADAR (Meldpunt)
Voor gelijke behandeling
Tegen discriminatie
tel. (073) 744 01 18

Uit handen van de
werkgroep Global Goal 5
ontving de wethouder een
mozaïektableau.
Het cijfer 5 (in
regenboogkleuren) op
het tableau staat voor
gendergelijkheid. Het idee
achter de Global Goals is: Als
iedereen dezelfde rechten
heeft, wordt de wereld
veiliger en welvarender.
Mannen en vrouwen hebben

dezelfde rechten, wat hun geaardheid of gender
ook is. Het is belangrijk dat iedereen evenveel
kansen heeft op gezondheid, werk, geld en
politieke invloed. Daar zijn nieuw beleid en nieuwe
wetten voor nodig. De werkgroep wil mee helpen
bevorderen dat alle mensen dezelfde rechten
hebben, in het hele spectrum van gender.
Zie
https://globalgoalsoss.nl/doel/5-gendergelijkheid/

Naar aanleiding van het structureel gevoel van onveiligheid onder LHBTi-ers en diverse voorvallen in 2018
organiseerde COC Noordoost Brabant samen met bureau NW25 op IDAHOT, 17 mei, een themabijeenkomst
rond het onderwerp Veiligheid. Centraal stonden niet de incidenten, maar diverse aspecten rondom veiligheid
voor LHBTi-ers. Daarbij was gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over onveilige situaties,
ervaringen en samen mogelijke oplossingen op het gebied van veiligheid te bedenken. Het gezelschap
bestond uit lhbti-ers, maar ook anderen: onderzoekers, hulpverleners, overheden, politie.

Gay sportclub Zoete Lieve Gerritje
(ZLG)
info@zlgdenbosch.nl
www.zlgdenbosch.nl

Sensoor (voorheen SOS)
tel. (0900) 0767 (dag en nacht)
www.sensoor.nl

“Je komt niet één keer uit de kast. Je komt wel
acht keer per dag uit de kast. Altijd maak je een
afweging.”

STA OP TEGEN GEWELD,
IDAHOT ‘s-HERTOGENBOSCH

De Kringen
Praatgroep voor homoseksuelen
info@kringen.nl
www.kringen.nl

Aids/Soa infolijn
tel. 0900 204 20 40

“Mijn moeder zei eerlijk dat ze liever had gehoord
dat ik kanker had”.

Één van de portretten
betreft Ruud Maltha, nieuw
bestuurslid bij COC NoB.
De openhartigheid van
dit portret is soms sterk
confronterend:

Landelijk netwerk Biseksualiteit
tel. (06) 229 38 519

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
zusjevan@ziggo.nl
www.facebook.com/WandelclubZusje-Van-1523862491256623/

“Ze legde de telefoon op en zei, ‘die klonk wel heel
erg homo. Ik hoop toch dat jij dat niet bent, een
homoseksueel?’ “

Jan van Velthoven, toen nog voorzitter COC NoB,
opende de avond. Hij stond stil bij het nieuws van
die dag uit dagblad De Gelderlander. Uit onderzoek
door de Provincie blijkt dat in Gelderland maar liefst
30% van de LHBTI’s recent verhuisd is vanwege
een gevoel van onveiligheid en discriminatie.
Een misstand die ook in Noordoost Brabant niet
onbekend is. Hij benoemde de positie van het COC
tegenover onveiligheid en haar oorzaken in vier
kernpunten, de vier O’s met daartegenover de vier
V’s. Onwetendheid, daar stellen we Voorlichting
tegenover. Ontkenning (zelfontkenning) daar
stellen we Vrijheid (zelfbevrijding) tegenover.
Onwilligheid, daar stellen we Verplichting
tegenover; wetten, maatregelen en straf
op discriminatie. En uiteindelijk het thema
Onveiligheid, daar stellen
we niet de ‘v’ van vlucht
tegenover, maar Verbinding.
Want dit geeft een echt
maatschappelijk effect:
verbinding aan gaan. “Mede
daarom gaan we vanavond
niet in debat, maar met elkaar
in dialoog.”
Wethouder Mike van der
Geld werd gevraagd hoe,
na een jaar in functie, dit
gemeentelijk aandachtsgebied
van de lhbti-participatie hem
bevalt. Hij haakte in: “De O van
overheid is in de regelgeving
redelijk goed geregeld. We
hebben veel op papier goed
voor mekaar. Maar daarmee is

het nog niet altijd werkelijkheid in de maatschappij
en de praktijk van alledag, dat moeten we met
elkaar doen. Vandaar ook goed dat de politie
vandaag ook aanwezig is. Maar er is meer, ook
op sportverenigingen bijvoorbeeld zou de macho
cultuur moeten veranderen. Een goed middel kan
zijn de inzet van vertrouwenspersonen. En het
onderwijs moet ook inclusiever, want jongeren
dat blijft toch de kern waar we ons op richten.” Hij
zou willen uitdragen: “Wees trots op wie je bent,
zoek steun bij elkaar en laat iedereen in zijn eigen
tempo zijn proces lopen. Zoals: Wanneer ga je hand
in hand lopen? Probeer op je eigen manier stappen
te zetten.” Ruud Maltha stelde daar tegenover:
”Iedereen moet gewoon uit de kast komen. Als
iedereen dat doet, dan is er niets aan de hand. Dat
was mijn ervaring al in 1973,
dat was even spannend, maar
viel uiteindelijk reuze mee.”
Mike vond dat daar zeker een
kern van waarheid in zit, maar
dat het toch aan iedereen zelf
is, om hier zijn eigen moment
en tempo te bepalen.
Na presentaties van Marieke
Postulart (Onderzoeker
O&S ‘s-H), Yvonne de Lege
(RADAR) en Roy Verhoeven
(Roze-in-Blauw, politie OostBrabant) werden er drie
dialoogtafels samengesteld.
Omdat iedere daar vrijuit de
eigen ervaringen en ideeën
kon delen, kwam daaruit een
zeer uiteenlopen beeld naar

voren, een heel spectrum aan ervaringen tussen
de beide polen van verstikkende onderdrukking tot
uitdagende vrijheid.
Het besprokene biedt heel concreet materiaal voor
nieuwe initiatieven en aanpak. Iets waar het COC
NoB mee aan de slag kan. Een globaal overzicht
daarvan:
• Het maakt veel of je zelf stevig in je schoenen
staat, maar ook of je gesteund wordt; dit roept
om empowerment en solidariteit.
• Openheid en zelf ook open zijn is van groot
belang: zichtbaarheid, publiciteit, debat.
• Voorlichting geven en dialoog/gesprek met
elkaar en anderen aangaan.
• Extra aandacht voor LHBTI met migranten
achtergrond of ook Nederlandse achtergrond
waarbij LHBTI niet wordt geaccepteerd.
• Bewust beleid opstellen voor gelijkheid binnen
organisaties. De aanname dat alles als vanzelf
gelijk is niet voor waar aannemen.

advertentie

advertentie

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

Afspraak maken online: https://ggd-afspraak.shdirect.nl/

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

Lunch / Diner / Koffie / Drankjes

BOMMELERWAARD OP DE
REGENBOOGKAART

COColumn

Ergens in de dertiende eeuw lukte het de graaf van Gelre om de
Bommelerwaard te veroveren op de hertog van Brabant. Zaltbommel kreeg
stadsrechten en werd een belangrijke vesting op de grens van Holland,
Brabant en Gelre. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog lag de Bommelerwaard
strategisch in het grensgebied tussen de Spaanse en de onafhankelijke
Nederlanden. Het gebied was dan ook regelmatig doelwit van de Spanjaarden.
In 1629 echter verloor het gebied zijn belangrijke grenspositie toen stadhouder
Frederik Hendrik Den Bosch veroverde.

Gedurende de volgende eeuwen
gebeurde er niet veel. De
Bommelerwaard werd een soort
achtergebleven gebied. De stad
Zaltbommel won nog even aan
belang rond 1800 toen de Franse
keizer Napoleon bedacht dat de Rijn
en de Waal de natuurlijke grenzen
van het Franse Rijk moesten zijn.
De Bommelerwaard kwam bij het
departement van de Maas dat o.a.
een groot deel van Noord-Brabant
omvatte. Hoewel de mensen in
de waard door hun oriëntatie op
het nabije Den Bosch zich vooral
Brabanders voelden, werd na 1813
besloten de Bommelerwaard toch
weer bij Gelderland gevoegd.
Een besluit dat velen nog steeds
betreuren. Daarom is het zo bijzonder
dat het COC zich niets van de
provinciegrens heeft aangetrokken
en de Bommelerwaard indeelde bij de
vereniging COC Noordoost Brabant!
Voor de meeste COC-mensen in
Noordoost Brabant echter, lijkt de
waard een redelijk onbekend gebied
als het om LHBTI gaat. Eigenlijk
hoor ik enkel dat een deel bij de
Biblebelt hoort en je dus als homo
c.s. er niets te zoeken hebt. Maar
zeker in de oostelijke helft van
de Bommelerwaard valt dat best
mee. Sinds de jaren zestig komen

heel wat mensen hier voor hun
geaardheid uit. De gemeenteraad
van Zaltbommel kent al heel lang
openlijke homo’s en lesbo’s. Van
de (homoseksuele) waarnemend
burgemeester van Zaltbommel, Peter
Rehwinkel, vindt zelfs het zwaar
gereformeerde SGP-smaldeel, het
jammer dat hij om hem moverende
redenen niet heeft gesolliciteerd toen
er dit jaar een vaste burgemeester
moest komen. Ook de echtgenoot
van deze burgemeester wordt
breed geaccepteerd als hij zijn
man vergezelt, wat regelmatig
gebeurt. Al een paar jaar wordt
op initiatief van voormalig CDAwethouder Simon Buwalda op
Coming Outdag de regenboogvlag
op het gemeentekantoor gehesen
en ook als afwijzing van de Nashville
Verklaring ging de vlag uit op het
gemeentekantoor, en zelfs ook op
de bekende toren van Bommel. Dit
zijn geen losse signalen maar maar
uitingen van beleid: onlangs is, op
advies van de politieke partijen CDA,
PvdA , ZVV, D66 en interesse van VVD,
SP, Melse en CU, een Raadswerkgroep
Inclusiviteit van start gegaan.
De waard past nu echt op de
regenboogkaart.

GEZOCHT:
TRANSMANNEN
EN BEGELEIDERS
Er zijn ruim 200.000 mensen in Nederland die in een ander
lichaam leven dan ze eigenlijk zouden willen. Een transman
is iemand die geboren is als meisje en die een mannelijke
genderidentiteit heeft. Ook wel een vrouw-naar-man
transseksueel genoemd. Om te realiseren wie of wat je
bent valt vaak niet mee. Na je coming out of tijdens of na
je transitie komen er allerlei vragen op je af. Medisch en
psychologisch is er gelukkig steeds meer informatie die je
op weg helpt om de man te zijn die je bent. Maar hoe je dat
verlangen nou vorm geeft in je dagelijkse leven, je lifestyle,
daar heb je informatie en contacten voor nodig.
Het is daarom goed om gelijkgestemden te ontmoeten

advertenties

zlgdenbosch.nl

Persoonlyk, betrokken... oedelyk en vooral menselyk.
gem

Voor een
uitvaart op maat
Ook als u elders verzekerd bent.

passend binnen ieders budget

COC NoordoostBrabant
wil graag de
mogelijkheid scheppen
voor transmannen om
elkaar te ontmoeten.
Dat gaat niet zomaar.
Vandaar een oproep:
Wie heeft er energie en
tijd om zich in te zetten
als vrijwilliger voor een
transmannenhulpgroep
in oprichting.

UitVaartcentrUm
Den DUngen
Koenen-Oel
Uitvaartverzorging

www.koenen-oel.nl

073 59 437 66

Litserstraat 40 | den dungen

Dag en nacht bereikbaar

Like COC Noordoost Brabant
op Facebook of Twitter

Iedere 3e zaterdag
van de maand kun je
vanaf januari 2020
andere transmannen
ontmoeten (v.a. 18 jaar en ouder), die elkaar ondersteunen
en op een ontspannen ongedwongen manier samen zijn.
We willen met regelmaat gastsprekers uitnodigen en
thema’s aansnijden.
Ongeacht de fase waarin
iemand zit, iedereen is
welkom.

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl

Er ligt een plan maar er
moet nog veel uitgewerkt
worden voordat de groep
kan starten. Daarom
doen wij deze oproep
aan vrijwilligers om dit
samen te realiseren.
Als je mensen in je
kennissenkring hebt die
dit misschien zouden
willen doen, licht het in
over dit initiatief en vraag
ze zich te melden!
Lijkt het jou leuk om als transman vrijwilliger te worden bij
deze zelfhulpgroep?
Bel of mail naar Daan: Telefoon (06) 16 33 06 87
E-mail
transmannendenbosch@gmail.com

EEN NIEUWE WEG:
15 CONCRETE PLANNEN, DOE MEE
Het achtkoppige nieuwe bestuur van COC NoB wil naast de algemene en
beleidsmatige ambities, ook een groot aantal concrete plannen realiseren. Het
hele verhaal van Een Nieuwe Weg met verdere toelichting kun je terug vinden
op de website
https://cocnoordoostbrabant.nl/ onder de knop ‘informatie’
en daar onder ‘beleidsplan’. Bij deze de ambitieuze lijst. De vragen “wat, wie,
wanneer en hoe?” vormen een grote uitdaging.
Staat er een idee bij dat je aanspreekt en waarbij je wil helpen? Meld je aan via
info@cocnoordoostbrabant.nl
• Een jaarlijkse Brabantse Pride, roulerend te organiseren in de 4 grote Brabantse gemeenten.
• Vaste LHBT-avond in ‘s-Hertogenbosch, min. 1x per maand, liefst in de reguliere kroegen.
• Werken aan LHBT-vriendelijke kroegen te herkennen aan speciaal deur-embleem.

• Met GSA’s begin van het schooljaar een “regenboog”-schoolfeest, iedereen mag er zijn.
• Voorlichtingsmateriaal seksuele diversiteit onderwijs voor dagelijkse lespraktijk.

• Een 2-maandelijkse Roze ouderensalon organiseren in tehuizen met Roze Loper.
• Jaarlijkse GenderBlender voor transgenders in de grote Brabantse gemeenten.
• Terugkeer GAYTE voor jongeren.

• Opvoeren communicatie over LHBT-activiteiten via social media.

• Duidelijke link op de websites van gemeentes Oss en ’s-Hertogenbosch voor LHBT-ers.

• Jaarlijks rond Coming Out-dag tekenwedstrijd voor de jeugd: “liefde is voor iedereen”.
• Diversiteitsbeleid bedrijven en scholen stimuleren door een jaarlijkse prijs.

• Minimaal 4x per jaar actief Regenboogstedenstatus uitstralen in de steden.

• Met sportclubs in regio een LHBT-vriendelijk beleid overeen komen en in praktijk brengen.
• Samen met onze Regenboogsteden in omliggende gemeenten LHBT-beleid activeren.
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FESTIVAL BOULEVARD 2019: YOU ARE HERE
Van 1 tot en met 11 augustus vindt op op de PARADE en op diverse locaties in en om ‘s-Hertogenbosch weer het
Festival Boulevard plaats. Theater, dans, muziek, installaties, ateliers,
eten, drinken, ontmoetingen. Opmerkelijk en actueel werk van bin-

JULI 2019
Zondag 7 juli

		

Wandelclub “Zusje Van”
ZOMERSTOP JULI

nen en buiten Europa. Voor iedereen, voor iedere portemonnee, voor

Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com – Facebook.
com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/

iedere smaak. Zie

Vrijdag 12 juli vanaf 19:00 uur
de

https://www.festivalboulevard.nl/

Wij wijzen op enige voorstellingen met een accent dat interessant is
vanuit het lhbti-perspectief. Een (te) kleine greep.

Boys Won't Be Boys
Rikkert van Huisstede | NL

8, 9, 10 augustus
(lieve jongens, Best of Fringe, nieuwe makers)

We hebben lieve jongens nodig. Jongens die niet aan het mannelijkheidsideaal voldoen, denken vaak dat ze iets fout doen en masculiener
zouden moeten zijn. Maar zijn ze in tijden van #metoo, homofobie,
seksisme, racisme en geweld misschien niet juist een oplossing? Boys
Won’t Be Boys is zowel een theatervoorstelling als maatschappelijke
beweging die dansers, zangers, rappers, dichters en theatermakers
verenigt. Zij laten zien dat kwetsbaarheid stoer is. De jury van Amsterdam Fringe Festival bekroonde Boys Won’t Be Boys als Best of Fringe
2018. Voorproefje?
Op mobiel nummer
06 42 28 04 81 hoor
je informatie en
inspiratie: van de
workshop zelfliefde
[twee minuten] tot
een lied van Rikkert van Huisstede
[1993].
Met: een diverse groep jongens en mannen onder leiding van Rikkert
van Huisstede

Bloomsbury
Florian Myjer/ Kim Karssen | NL

5 tot en met 11 augustus
(anglofiel, excentriciteit, nieuwe makers)

Florian Myjer [1992] en
Kim Karssen [1996] duiken vol overgave in het
gedachtegoed van de
Bloomsbury Group, een
bonte verzameling kunstenaars en denkers uit
het Engeland van begin
twintigste eeuw. Tot het
excentrieke Londense
gezelschap behoren
schrijver Virginia Woolf, haar beroepsgenoot E.M. Forster en econoom
Maynard Keynes. In Bloomsbury onderzoeken Florian en Kim het gedachtegoed van deze eigenzinnige zielen die – met oog voor de LHBTQIgemeenschap – al te starre Victoriaanse opvattingen over seksualiteit
en identiteit op de korrel namen. Bloomsbury is een theaterfeestje voor
anglofielen, literatuur-liefhebbers en romantici. Op Boulevard 2018 excelleerde Florian in de solo Oliver en in Gesualdo van De Warme Winkel.
Bij dat dwarse, energieke gezelschap speelde ook Kim.
Concept, tekst en spel: Kim Karssen, Florian Myjer. Eindregie: Jip Vuik.

9 editie “Pretty in Pink”
De Paternoster op de Markt
Zaterdag 13 juli vanaf 21:00 uur en Zondag 14 juli
vanaf 13:00 uur
de

22 editie Levenslied Festival
Den Bosch op de Markt
Zaterdag 13 juli 15:00 – 19:00 uur

Café OokZo!

Homosoos voor mensen met een verstandelijke
beperking
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – Den Bosch
Zondag 14 juli 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch

Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding – www.jongenout.nl
Woensdag 17 juli

Roze Woensdag
(4daagsefeesten) Nijmegen
Maandag 22 juli

Roze Maandag Tilburg
Zondag 28 juli 15:00 – 19:00 uur

MiddagSalon

De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

AUGUSTUS 2019
Zaterdag 3 augustus 12:30 – 17:00 uur

Canal Parade 2019
Zondag 4 augustus

		

Wandelclub “Zusje Van”
ZOMERSTOP AUGUSTUS

Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com – Facebook.
com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/
Zaterdag 10 augustus 15:00 – 19:00 uur

Preview: Niet de vaders van
Jimmy Parker
Minoux | NL

8 tot en met 11 augustus
(hoeksteen, vaderschap, roze koor)

Welk recht heb je als je alleen op zondag
het vlees komt snijden? Terwijl we steeds
minder vlees eten? En geeft een modieus
geëpileerde snor nog wel autoriteit?
Cabaretier en theatermaker Minou
Bosua [1969] onderzoekt graag nieuwe
hoekstenen in de samenlevingen. Steun
biedt acteur Eelco Smits [1977], met wie
ze vadertje-en-moedertje op hoog niveau
speelt. In de scherpe, humoristische preview Niet de vaders van Jimmy Parker wrikken ze traditionele gezinsrollen en -patronen los. Als extra breekijzer fungeert een speciaal voor
deze voorstelling opgericht Brabants homomannenkoor, dat troostrijke
smartlappen voor nieuwe en oude vaders zingt. Met Moeder mag niet
dood opende Minoux in 2018 de trilogie Moeder, Vader, Kinderen.
Idee, tekst en spel: Minou Bosua, Eelco Smits. Artistiek team:Annelies
van Wieringen, Corien Baart en Wannie de Wijn. Muziek: Het Brabants
Homomannenkoor

Book of Many

Dez Mona | BE

7 augustus
(alt-pop, love me gender, rockstar)

De bron van Chaudfontaine is 1600 meter diep. Te oppervlakkig, vindt
Dez Mona. De Antwerpse band put dan ook uit zichzelf. Aanvankelijk
haalden ze jazz, gospel en esoterische klanken boven. Nu alternatieve
pop, uit diepere bronnen. Dat levert muzikaal avontuur op, bewijzen
de bezwerende trips, weidse ballades en verstilde vertellingen. Enkele
thema’s op het laatste
en toegejuichte album
Book of Many: onvoorwaardelijke liefde, gender,
schuld, verlies en hoopin-het-donker. Zanger
Gregory Frateur deelt het
podium met accordeonist
Roel Van Camp, gitarist
Sjoerd Bruil en pianist/
gitarist Tom Pintens.
Zang en muziek: Gregory
Frateur, Roel Van Camp,
Sjoerd Bruil, Tom Pintens

Café OokZo!

Homosoos voor mensen met een verstandelijke
beperking
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – Den Bosch
Zondag 11 augustus 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch

Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding – www.jongenout.nl
Zondag 18 augustus v.a. 15:00 uur

SisZta Vrouwenborrel

Café de Keulse Kar – Hinthamerstraat 101 – Den
Bosch
Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/
Maandag 19 augustus v.a. 18:00 uur

“Pretty in Pink”
De Paternoster op de Markt
Dinsdag 20 augustus 19:00 – 20:30 uur

ZLG Badminton

Eerste trainingsavond nieuwe seizoen
Donderdag 22 augustus 20:00 – 21:30 uur

ZLG Volleybal

Eerste trainingsavond nieuwe seizoen
Zondag 25 augustus 15:00 – 19:00 uur

MiddagSalon

De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

SEPTEMBER 2019
Zondag 1 september

Where Are We Now
Sven Ratzke | NL

6 tot en met 10 augustus
(poëzie, liefde en dood, Bowie)

Sven Ratzke heeft het. Een
lijntje met Bowie. Spiritueel
uiteraard. Dat bewees de
zanger en entertainer op
Boulevard 2018, waar zijn
show Starman de superlatieven ontsteeg. Ratzke en
Bowie were floating far above
the moon and the audience.
Deze zomer laat Ratzke [1977]
een andere kant van zijn idool
horen: Bowie de grote liedjesschrijver, de eierschalige poëet. In een
intieme setting komen de Bowiaanse thema’s vergankelijkheid, liefde
en dood aan bod. Ook dompelt Ratzke enkele verhalen in Typex, opdat
de hinderlijke grens tussen werkelijkheid en fantasie verdwijnt. Where
Are We Now is een reis door het haast filmische universum van Bowie.
Van personage naar personage, van scène naar scène, tot de essentie is
ontbloot.
Zang: Sven Ratzke. Vleugel: Christian Pabst

TLKSHW
Martijn van der Zande | NL

2 tot en met 10 augustus

Douze points voor NOSradioverslaggever Martijn
van der Zande, die in het
gastvrije café De Keulse
Kar voor het zesde jaar
zijn TLKSHW houdt.
Op vier late weekend
nights ontvangt de aimabele Bosschenaar acteurs,
muzikanten en andere
spraakmakers. Bekende
tafeldames en -heren,
onder wie Merel Westrik
en Tom Egbers, assisteren
hem bij de vriendelijke kruisverhoren. Extra woordkracht leveren de
columnisten Mijke Pol en Lucas de Waard. Flunknarf, al twee jaar op rij
winnaar van het NK Improvisatietheater, sluit af met een actuele rap.
Credits
Presentatie: Martijn van der Zande. Met bijdragen van: Mijke Pol, Lucas
de Waard, Flunknarf e.a.

		

Wandelclub “Zusje Van”

Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com – Facebook.
com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/
Zondag 8 september 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch

Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding – www.jongenout.nl
Zaterdag 14 september 15:00 – 19:00 uur

Café OokZo!

Homosoos voor mensen met een verstandelijke
beperking
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – Den Bosch
Zondag 22 september 15:00 – 19:00 uur

MiddagSalon

De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Gaysporten
Dinsdagavonden 19:00 – 20:30 uur

ZLG Badminton

Sportzaal Haren Donk Reit –
Ploossche Hof 85 – Den Bosch
Donderdagavonden 20:00 – 21:30 uur

ZLG Volleybal

Sportzaal Educatief Centrum Hintham –
Vincent van Goghlaan 28 – Rosmalen
Info: zlgdenbosch.nl

