
 
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
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WINTERPARADIJS MET EEN 
Ook dit jaar bleek ‘s-Hertogenbosch een uitgesproken Regenboogstad tijdens 

de wintermanifestatie op de Parade. Dankzij onze vrijwilligers, een eigen stand 

van het COC NoB én tot grote hoogte gedreven door de flamboyante inbreng 

van initiatiefgroep #Iedereenmagzoenen, werd onze kerstboodschap vooral een 

liefdesverklaring. Echter, omdat het, zomer of winter, ook in ‘s-Hertogenbosch 

wel eens fobieën ijzelt, was onze duovoorzitter Anja niet alleen maar lief. 

Bij gelegenheid van een publieke discussie deed zij een gepeperde duit in het zakje om de zaak wel wakker te houden. 

Bij misstanden moet je immers niet in stilte je tong afbijten. Want dan wordt het met dat zoenen ook nooit meer iets 

diepgaands. Ruud Maltha bracht verslag bij ons uit:

WAAROM 
#IEDEREENMAGZOENEN 
IN HET WINTERPARADIJS

Alweer geen witte kerst, maar wel een roze. 
Op het Bossche Winterparadijs hebben we als COC NoB van ons doen 
spreken. ‘Onze’ zoenende dames van #Iedereenmagzoenen toonden aan dat 
gelijkgeslachtelijk zoenen nog altijd veel verbaasde aandacht trekt (zie BD 
observaties in deze BR). Maar vooral moet ook niet onvermeld blijven dat zij 
en onze stand op de Parade veel instemmende, sympathiserende en vrolijke 
bezoekers trokken. Dat kan ook aan de lekkere chocolade zoenen gelegen 
hebben, of de mooie posters van onze ‘#Iedereenmagzoenen’ campagne, of de 
warme persoonlijke uitstraling van de ‘bemensing’, zoals onze onverwoestbare 
en alom aanwezige Anja, Mandy, Jolanda, Geert, Daan, Facebook vrijwilliger 
Floris en nog enkele anderen, die ik vergeten ben of gemist heb, toen ik 
zondagmiddag ook nog even langs gestrompeld ben. (Het rechterbeen wil 
ineens even niet meer.) Veel leuke gesprekken, zoals met een Spaans stel. 

‘Todos podémos besamos’, áls ik 
het goed onthouden heb. Natuurlijk 
belandden veel van onze Merry 
Kissmas kaarten in Joris’ Kerstboom.

Ruim een week later, op 
maandagavond de 23se, was er de 
‘dialoogtafel’, georganiseerd door de 
gemeente. Het was de bedoeling de 
‘burgers’ vanuit diverse invalshoeken, 
zoals Radar, 
De Rotary, de kerk, maar ook 
Marokkaanse voetballers, 
burgemeester Jack Mikkers en oud-
wethouder Bart Eigeman, bij elkaar te 
brengen. Anja en mijn persoon zaten 
er namens het bestuur van het COC 
NoB ook bij. De 

bekende NOS-journalist Theo Verbruggen interviewde 
de mensen rond het kampvuur volgens een vooropgezet 
plan, wat de spontaniteit niet echt ten goede kwam. 
Ironischerwijs werd een paar ‘spontane burgers’ die op 
‘onze’ bankjes zaten, gevraagd plaats te maken. Maar 
gelukkig weigerden Jeroen en zijn vriendin dat, al lukte 
het ze uiteindelijk niet ook iets te zeggen.

Hoewel het vooral een dialoog was, ontstond er best 
een heftige discussie toen het ging over racistische 

uitingen bij het voetbal. Anja liet 
luid en duidelijk weten dat dit toch 
écht niet kon. Voetbal kwam sowieso 
prominent ter sprake, begrijpelijk na 
het incident bij F.C. Den Bosch dat 
landelijke reuring veroorzaakte en 
onze mooie stad weer eens ‘lekker’ 
op de kaart zette. De F.C. bleek niet 
zo eng, want de leuke vent naast me, 

bleek Jan-Hein, de voorzitter te zijn. Snel verkeerde de discussie weer in een 
dialoog en werd een hartverwarmende stad besproken. Rond het kampvuur 
zochten we naar de essentie van hoe verder te verbinden in plaats van de 
verschillen of het contrast te accentueren. ‘Samenwerken’ en ‘samenleven’ 
zijn werkwoorden, dus daar moet 
met elkaar hard aan gewerkt worden. 
Vooral de nagesprekken leverden 
voor ons resultaat op: het COC NoB is 
welkom bij F.C. Den Bosch om mee te 
praten en te denken over bestrijding 
van racisme én homohaat in het 
voetbal. Daar kan nog iets moois uit 
voortkomen.

En ook de amateurs nodigden ons uit. Die Marokkaanse voetballers waren er 
helaas niet, maar wel hun coach en trainer bij CHC, Fatah Hadouir. Deze bleek 
een geweldig sympathieke, ruimdenkende en verstandige man te zijn, met wie 
Anja en ik gezellig hebben staan ouwehoeren, samen met Irene Koster, ‘onze’ 
gemeente-ambtenaar en oud-wethouder Bart Eigeman. Áls CHC kampioen 
wordt, zijn we welkom op hun kampioensfeest, en ik ga binnenkort op een 
zondagmiddag beslist eens naar één van hun wedstrijden kijken.

Ook met de ‘spontane burgers’ Jeroen, jonge 
internetondernemer, en zijn vriendin was het 
gezellig praten over ‘zijn’ geloof en hun ideeën, 
deels samen met dominee Erika. Hoe zij tegen 
homo’s, maar ook de gemeente aankijken. 
Weer niet voor niets naar Den Bosch gegaan, 
want, ik durf het bijna niet te schrijven, ik woon 
helemaal niet in ‘s-Hertogenbosch, maar in 
Berghem. Ach, waarin een regio groot kan zijn, 
immers NoB is NoB.

* Het is voor een video, foto in de krant 
en extra aandacht voor het doel. Mandy Sieben en 
vriendin Rianne Cranshof willen best wel even bij 
de vuurkorf zoenen. De kussende vrouwen trekken 
aandacht van bezoekers aan Bosch’ Winterparadijs. 
“Je hoort meteen extra geroezemoes om je 
heen”, aldus mede-initiatiefneemster Mandy van 
Initiatiefgroep ‘#Iedereenmagzoenen’.

* “Ik heb liever dat mensen met elkaar zoenen, dan 
dat ze vechten”, zegt een voorbijganger. “Stoor 
me niet aan kussende mannen of vrouwen. Ik zoen 
ook; weliswaar met vrouwen, maar als ik vrienden 
ontmoet geef ik die ook een kus. Blij dat ik in een 
vrij land leef waar iedereen elkaar op straat mag 
kussen.”

* Geert Glaudemans 
loopt met zijn man af en 
toe hand in hand in Den 
Bosch. “Niet overal”, 
zegt hij. “Soms voelt 
het in een smal straatje 
of als een groep 
jongeren passeert niet 
veilig. Dan laten we 
eventjes los”, zegt hij. 

“Daar ontwikkel je voelsprieten voor. Er 
is verbetering, maar volledige acceptatie is nog 
steeds ver weg.”

* “Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau stoort één op de drie Nederlanders (29 
procent) zich aan zoenende mannen op straat. Bij 
kussende vrouwen is dat ongeveer één op de vijf. 
“Best veel en schrijnend”, vindt Sieben. “Bijzonder 
dat het mensen opvalt. Het zou fijn zijn dat het net 
zo normaal wordt als bij zoenende hetero-koppels.”

* “Mannen en vrouwen deelden gisteren op de 
Parade ‘kusbonbons’ en ‘Merry Kissmas-kaarten’ 
uit.”

“Liefde is voor iedereen belangrijk”, aldus 
duovoorzitter Anja van Hout van het COC 
Noordoost-Brabant. “We hopen dat het ooit 
normaal is dat mannen met mannen en vrouwen 
met vrouwen in het openbaar kussen.”

(bron Brabants Dagblad, Peter de Bruijn)



De Keulse Kar
Hinthamerstraat 101
5211 MH ’s-Hertogenbosch
www.dekeulsekar.nl
Openingstijden 11.00 – 02.00 uur Lunch / Diner / Koffie / DrankjesAfspraak maken online: https://ggd-afspraak.shdirect.nl/

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

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

de Luisterlijn 
(voor een luisterend oor)
tel. 0900-0767 (dag en nacht en 
anoniem)
www.deluisterlijn.nl (chat 10:00 – 
22:00 uur)

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: 
tel. 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

BRABANTZORG: 16 ROZE LOPERS! 
In januari hebben de audits van de Roze Lopers plaatsgevonden. AAtrium, De Watersteeg, Sint Joachim & Anna, 

Sint Petrus, Simeonshof en Odendael hebben voor het eerst de Tolerantiescan succesvol doorlopen en ontvingen het 

certificaat Roze Loper. De teller voor heel BrabantZorg staat nu op 16 Roze Lopers. Heelwijk, 

Laarstede, Martinushuis, De Heegt, De Wellen, Loovelt, De Ruwaard, Sterrebos, Nieuwehagen en 

Noorderkroon waren al in het bezit van een Roze Loper en behouden dit certificaat. Fantastisch: 

Heel regio Meierij stad heeft de Roze Loper behaald en alle locaties die hem hebben houden hem!

VIDEO IN DE ZORG: DIVERSITEIT ZICHTBAAR MAKEN
Om verpleeghuizen loop ik het liefst met een heel grote boog heen. Na 12 jaren 

mantelzorg voor mijn dementerende ouders, die beiden in verpleeghuizen 

‘eindigden’, wil ik er liever niet aan denken. Echter, in juli werd ik gevraagd als 

‘oudere homo’ een rol in een trainingsvideo te spelen en daar kon ik natuurlijk 

geen nee zeggen; welke rechtgeaarde homo is niet gevoelig voor het aanbod 

van een filmrol?

Over de Roze Loper: De Tolerantiescan van 
Consortorium Roze 50+ is een initiatief van COC, 
ANBO, MOVISIE en Vilans. Het doel is sociale 
acceptatie en inclusie van LHBTI’s in zorg- en 
welzijnsinstellingen bevorderen. Men toetst op 
o.a. respect en openheid, waarborging privacy en 
aandacht voor omgaan met seksuele diversiteit. 

Wanneer je de Tolerantiescan succesvol doorloopt, 
ontvang je het certificaat de Roze Loper. Vanaf 
medio 2018 heeft ook heel regio Meierijstad de 
schouders eronder gezet en zodoende nu de Roze 
Loper mogen ontvangen! Uiteraard is BrabantZorg 
in al haar huizen tolerant. De Tolerantiescan zal in 
de nabije toekomst dan ook in meerdere huizen 
worden uitgevoerd.

Een greep uit de bevindingen van de auditor: 
De auditor was erg enthousiast over de manier 
waarop de kernbedoeling ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ 
concreet wordt gemaakt en met een duidelijke rol 
voor het thema ‘Jezelf zijn binnen BrabantZorg’. 
Het thema heeft bovendien nu meer gestalte 
gekregen in de organisatie door middel van de 
aanstelling van regio-ambassadeurs en centrale 
ambassadeurs. Deze brengen de werkgroepen op 
de locaties samen, verbinden en nemen signalen 
mee op organisatieniveau. Het blijft dus niet alleen 

bij het doen van activiteiten en ‘aandacht vestigen’, 
maar het thema is structureel ingebed.

Ontwikkeling: Uiteraard is er nog het nodige verder 
te ontwikkelen. De volgende stap is dat het thema 
ook echt in de bestaande werkprocessen is ingebed. 
Daarnaast is het van belang dat er gekeken wordt 
naar onze stakeholders (bv. gemeenten) en welke 
meerwaarde zij kunnen leveren.

Deze video met mij in de hoofdrol werd gemaakt 
voor BrabantZorg door Visible-ID in opdracht van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Visible-ID maakte 
in 2019 maar liefst 9 trainingsvideo’s die allemaal 
te maken hebben met diversiteit en inclusie. De 
thema’s variëren van “Hoe ga je om met een 
bewoner die porno kijkt?” tot “Wat doe je als een 
moslimbewoner niet door een vrouw gewassen 
wilt worden?”. Omdat Wouter Christiaens van 
Visible-ID de afgelopen jaren als projectmanager 
BrabantZorg begeleid heeft bij de implementatie 
van de Roze Loper, zorgde hij ook voor LHBTI-
thema’s in de video’s.

Die bloedhete middag in juli viel niet mee: 
in pyjama en kamerjas ‘verbonden’ met een 
‘zeikzakje’ een oude homo spelen, die benieuwd 
was of hij met een katheter wel seks met zijn 
vriend kon hebben... Daar had ik nog nooit bij stil 
gestaan. Drie verschillende scenario’s spelen, een 
tekst opzeggen en toch geen fouten maken, poeh. 
Wat ook niet hielp: de locatie was in het echt de 
kamer van een mevrouw met 
dementie, die steeds naar 
binnen wilde. Ze begreep 
maar niet waarom dat even 
niet kon. Wel was het heel 
gezellig en dankzij mijn 
tegenspeelster Ellen, een 
echte verpleegkundige en 
een schat, die een beetje op 
zuster Clivia uit “Ja Zuster, 
nee Zuster” leek, lukte het 
uiteindelijk nog wel redelijk. 
 
Lachen werd het toen ik me op de gang stond 
te verkleden omdat er even geen andere was. 
Eenmaal slechts in mijn onderbroek, ontstond 
er een soort oploopje van vrouwelijke bewoners 
achter de glaswand, die zich stonden te verlustigen 
aan een lange ‘blote’ vent. Ze hadden vast heel 
slechte ogen, maar wel heel veel plezier. Ook ik 
kreeg de slappe lach en heb me in jaren niet zo 
begeerd gevoeld! Het afdelingshoofd was een 

tikje geschrokken, want dit bleek - hoe kan het ook 
anders - tegen alle protocollen.

Op 27 november was de presentatie van de filmpjes, 
die bijvoorbeeld ook gaan over de schuchtere 
coming-out van een bewoonster en de omgang 

met een transman, die nog 
altijd in het systeem als vrouw 
geregistreerd staat. Jezelf 
zien op film of de t.v. is altijd 
confronterend, maar gelukkig 
was het maar één van 9 
filmpjes en er was wijn om van 
de ergste schrik te bekomen.

BrabantZorg is best goed 
bezig zoals ook door Irene 
Koster van de gemeente 
gememoreerd werd. En 

Den Bosch bevestigde weer eens een echte 
Regenbooggemeente te zijn, voor jong en oud(t). 
De video’s gaan gebruikt worden in trainingen en 
teamoverleg van BrabantZorg. Ze komen ook als 
e-learning op hun intranetwerk. En ook het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis gaat ze gebruiken. Even wennen: 
Als oudere homo beroemd in de zorg!  

Ruud Maltha

http://www.dekeulsekar.nl/
https://ggd-afspraak.shdirect.nl/


passend binnen ieders budget

 

Koenen-Oel
Uitvaartverzorging

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

UitVaartcentrUm 
Den DUngen

Litserstraat 40 | den dungen

 

Persoonlyk, betrokken...  
 gemoedelyk en vooral menselyk.

www.koenen-oel.nl
073 59 437 66 Dag en nacht bereikbaar

zlgdenbosch.nl

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl
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COColumn advertenties

ROLLEBOLLEN OF 
ROLPATRONEN
Deze keer wil ik het eens hebben over een onderwerp dat in de BosschRoze 
meestal onderbelicht blijft: seks zoals het hoort. Over hoe homo’s en 
lesbo’s hun seksualiteit beleven bestaat in ieder geval bij niet-homo’s veel 
onwetendheid. Want zo’n beetje het eerste wat hetero’s van je willen weten 
als ze horen dat jij homo bent, is het antwoord op de grote vraag: Ben jij het 
mannetje of het vrouwtje in je seksrelatie(s)? Alsof ook heteroseks maar op één 
manier bedreven kan worden…. 

Ik vind dat stereotype ‘wie is het 
mannetje en wie is het vrouwtje’-
verhaal niet alleen bekrompen. Het 
is ook erg slecht, want verstikkend, 
naar jonge mensen. Op zijn best 
spelen die met hun seksualiteit, en 
op zijn allerslechtst wórstelen ze er 
mee. Als jij in je puberteit ontdekt 
dat je eigenlijk jongens veel leuker 
vindt dan meisjes, is dat al best 
verwarrend. Niet alleen voldoe 
je dan ineens niet meer aan de 
verwachtingen van je omgeving (en 
jezelf!), je bent er vaak ook nog lang 
niet uit wat je met seks in de praktijk 
aan moet. 

Voor veel jongeren is de 
ontdekkingstocht naar seks 
sowieso best eng. Ook voor hetero-
jongens. Hoe gaat ‘het’? Wat moet 
een echte (hetero)kerel? Veel te grof, 
te stoer, en vooral te puberaal gezegd 
(en door porno ‘wijs’ geworden): je 
moet je piemel steken in een of ander 
mals en gewillig stuk vlees. Ik weet 
uit eigen ervaring dat dit de eerste 
keer beslist niet meevalt. 

Hoe blij was ik wel niet dat ik het een 
keer met een meisje gedaan had! Bij 
hetero-jongens zal dat vast niet veel 
anders gaan: hoera, het is gelukt. Die 
allereerste keer is namelijk maar één 
ding het belangrijkste: het feit dát 
je het gedaan hebt. Maar of iedere 
jongen het nou echt lekker vindt? 

Als homo ontdek je vervolgens dat 
je misschien toch liever ‘iets’ met 
een jongen zou willen. Om bij het 

denken over seks met die jongen 
jezelf de vraag te stellen- want dat 
heb je altijd over homo’s gehoord 
- ‘wil ik dan het mannetje of het 
vrouwtje zijn?’. Op dat moment 
slaat niet zelden de verwarring 
toe. En de praktijk doet er nog een 
schepje boven op. Want vaak op een 
onverwacht moment krijg je dan een 
keer seks met een jongen. En voor je 
er erg in hebt moet je dan beslissen 
of jij ‘het mannetje’ of ‘het vrouwtje’ 
bent. En het is maar de vraag of je dat 
wel echt duidelijk hebt. Ik hou het er 
op dat het vooral de mensen om je 
heen zijn die je in een bepaald hokje 
willen duwen...

GEMEENTES SOLIDAIR 
MET PAARSE VRIJDAG OP 
SCHOLEN
In de vorige BR kondigden wij al de scholenacties op de 
tweede vrijdag van december aan. Paarse Vrijdag is een dag 
waarop scholieren en studenten door het dragen van de 
kleur paars op school kunnen laten zien dat zij okay zijn met 
alle genders en seksuele oriëntaties. Meer dan 1000 scholen 
deden hier aan mee!
 

Op zomaar zo’n school: Veel 
scholieren en leraren zijn deze 
dag in het paars naar school 
gekomen. Een groot deel van 
hen loopt rond rond met paarse 

hartjes of een regenboog op de 
wang of hand. “Er wordt soms 

best nog wel gediscrimineerd. 
Homo is hier soms nog wel een 

scheldwoord”, roept iemand. “Niet 
heel veel hoor, maar zo’n dag als 

vandaag kan net voldoende zijn om het 
laatste zetje te geven om het niet meer te doen.” Een 
ander wijst erop dat er binnen het lerarenkorps best wat 
meer aandacht voor het onderwerp mag zijn. “De directeur 
vertelde laatst dat er van de 200 leraren pas eentje uit de 
kast is gekomen. Statistisch gezien zouden dat er meer 
moeten zijn.” Intussen passeert een leraar die met enige 
tegenzin een hartje op zijn hand laat schilderen...

Onze Regenbooggemeentes steunden de scholenacties. Zo 
kleurde in Oss het Gemeentehuis paars. Wethouder Thijs 
van Kessel ging op tour met cabarettière Merel Moistra 
langs ROC De leijgraaf en het Titus Brandsmalyceum waar 
leerlingen diverse kleurrijke activiteiten organiseerden.

In ‘s-Hertogenbosch trokken de medewerkers van de 
gemeente weer hun paarsbeste outfit uit de kast voor een 
statieportret in de hal. Dat is inmiddels een traditie. Die 
nodig is. Want ook wat solidariteit betreft: je mag het niet 
enkel zijn, je moet het ook kunnen laten zien.

DE EFTELING 
TREKT JONG & OUT

Onze werkgroep Jong en Out ‘draait’ na de herstart alweer 
een jaartje heel behoorlijk en elke 2de zondag van de 
maand gebeurt er wel iets leuks met wisselende groepen 
in de Bank van Leening in de Schilderstraat 33 dicht bij het 
centrum van Den Bosch. Het team probeert er nog meer 
vaart in te krijgen.

Iedere maand blijkt het heel gezellig, en we 
eten met zijn allen tot slot nog een frietje of 
een burgertje en iedereen gaat huiswaarts 
met een goed gevoel. De opkomst echter zou 
hoger mogen zijn. Echt druk wil het maar 
niet worden. Omdat we daar toch iets aan 
wilden doen, en omdat we ook nog wat extra 
kregen van het landelijk COC om J&O the 
promoten, werd het 8 december een gratis 
dagje Efteling. En, verdraaid, het werkte: 
nu moest er niemand ineens toch werken, 
niemand was ziek, roosters 
werden niet op het laatste 
moment gewijzigd, er moest nu 
eens niet geleerd worden voor 
toetsweken en ook de rolstoel 
van een enkele dappere jongere 
bleek geen enkel beletsel. Voor 
‘onze’ jongeren gelden blijkbaar 
oeroude wetten: ook zij blijken - 
gelukkig - doorsnee ‘Hollanders’. 
Hé, ho, bi, trans, non-binairy, of 
júist binair, naar de Efteling gaan 
we, en al helemaal als het niks 
kost!

De 11 enthousiastelingen 
vormden een ‘bont’ geheel; 
je haren opvallend verven is 
duidelijk een trend. Iedereen was 
natuurlijk op tijd voor de bus 
naar ons grote winteravontuur. 

De sfeer was gezellig, meer dan okay. 
Ondanks de zachte temperatuur was het 
pretpark lekker winters door de aankleding 
met kraampjes en live muziek. Iedereen 
had een geweldige dag, eerst samen met 
de hele groep en later in kleinere groepjes. 
Vermoeiend maar toch zo leuk dat op de 
afgesproken tijd verzamelen bij de uitgang 
nog nog lastig bleek. En zo leuk dat afscheid 
nemen een beetje pijn deed, ook na een 
enkel dagje pretpark. Uiteindelijk lukte het 

toch de groep weer op transport naar huis 
te krijgen en voor zover we weten, is ook 
iedereen uiteindelijk weer min of meer in 
de oorspronkelijke staat in hotel Mama, 

of waar ook het bedje staat, 
aangekomen. We zijn benieuwd 
of de opkomst chronisch hoger 
wordt. Komend jaar zijn er best 
een paar hoogtepunten zoals een 
middagje escaperoom en een 
tripje naar Amsterdam. Aan het 
programma en de inzet van ons 
team zal het niet liggen. 

Zo’n dag vol plezier gaat snel 
voorbij! Jong & Out Den Bosch 
heeft elke 2de zondag van de 
maand een meeting voor 
jongeren tot 18 jaar. Denk jij nu: ik 
wil zelf of ik ken ook iemand die 
naar Jong & Out wil, neem dan 
contact op met        
        jongenoutdenbosch@gmail.com 
Of        https://www.facebook.com/
jeno.denbosch.9 
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MAART 2020  
Zondag 1 maart         

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

Zondag 8 maart 13:00 – 17:00 uur

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

Zaterdag 14 maart 15:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch

Zondag 22 maart 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

APRIL 2020 
Zondag 5 april        

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

Zaterdag 11 april 15:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch

Zondag 12 april 13:00 – 17:00 uur

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

Zondag 19 april v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 26 april 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

Gaysporten 
Dinsdagavonden 20:30 – 22:00 uur

ZLG Badminton
Sportzaal Engelerhout –
Engelerpark 3 – Den Bosch

Donderdagavonden 20:00 – 21:30 uur

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

PRIDE DONATIEFONDS (PrideDF) VAN COC NoB 
 
Om iedereen uit de regio Noordoost Brabant de kans te geven zich in te zetten voor de emancipatie en acceptatie van de lhbti+ gemeenschap is het Pride 
Donatiefonds opgericht. Het PrideDF is een fonds voor de financiering en ondersteuning van activiteiten en projecten, die zich richten op lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen, trangenders en personen met een intersekse conditie in het werkgebied van COC NoB. Iedereen met een goed idee of 
een mooi initiatief kan een aanvraag doen bij het fonds dat jaarlijks 1 5000,- mag verdelen onder de aanvragers.  
 
Het fonds richt zich op activiteiten met als basis inclusiviteit, zowel binnen als buiten de lhbti+ gemeenschap. Heb je een goed idee voor een activiteit 
of project, dat bijdraagt aan de missie van het PrideDF? Heb je hier de financiële middelen, kennis of netwerk niet voor? Dan kun je een beroep doen op 
het PrideDF als je initiatief onder de volgende voorwaarden: 
* Het initiatief is gericht op de doelgroep, maar hoeft niet vanuit de lhbti+ gemeenschap te komen. 
* Het streeft naar ontmoeten, motiveren, sociale acceptatie en mensen in hun kracht zetten. 
* Het is concreet én realiseerbaar binnen het jaar van indiening.

 
 
Natuurlijk zijn er een aantal praktische zaken van belang, zoals hoe je de aanvraag indient of wie de aanvraag beoordeelt. Informatie hierover kun je 
vinden op onze website        http://cocnoordoostbrabant.nl/?page_id=1681
Tijdens de Algemene Ledenvergadering oktober 2019 zijn de spelregels voor aanvragen uit het PrideDF vastgesteld. Ook zijn 3 van de 4 COC-leden 
van de beoordelingscommissie benoemd: Jean Marc Reinold, Sharon van Uden, Peter Sleutjes. Namens het COC-bestuur zit Ron Loos in de commissie. 
Tevens zijn 2 niet-COC-leden gevraagd om zitting te nemen, om het bereik, het speelveld en het perspectief van het PrideDF te verbreden. De 
aangezochte personen zijn Lobke van der Sanden, Stadsprogrammeur bij Theater De Lievekamp te Oss en Job Rietvelt, werkzaam bij Theaterfestival 
Boulevard. 
Er is nog één plek vrij voor een 4e COC lid/vrijwilliger om zitting te nemen in deze commissie. Gemotiveerde geïnteresseerden kunnen dit kenbaar 
maken via ons e-mailadres:        pridedf@cocnoordoostbrabant.nl

Commissie PrideDF

GOEDE VOORNEMENS 
 

Voor mij persoonlijk begint 2020 goed, eigenlijk zoals elk jaar zou moeten beginnen. Gezond, sportief en binnen 

vrienden en familiekring loopt alles gesmeerd. Twintigtwintig is dus voor mij een vers schilderdoek om even 

lekker tegen aan te gaan kliederen. Een goede start is inmiddels het halve werk. Onze community kent vooral een 

‘bewogen’ start.
 
In Noord-Ierland is het homo-huwelijk officieel een feit (werd 
tijd). In Brazilië besloot het Hooggerechtshof dat een gay Jezus 
alsnog op Netlix mag (The First Temptation of Christ). Argument: 
enkel een gelovig tegengesteld standpunt is niet voldoende om 
censuur toe te passen (lekker poeh). 

En in Nederland, in ons Noordoost 
Brabant, vertelde Nikkie Tutorials dat zij transgender is. Mooi: 
een succesvol rolmodel erbij. Voor een hele hoop mensen is dat 
een groot goed. Maar dit kreeg een nare bijsmaak. Nikkie is toch 
maar even tegen haar eigen wil in ge-out. En dat door iemand 
die haar wilde chanteren met de bewering dat zij haar publiek 
voorloog, door niet haar ‘hele verhaal’ te vertellen. In no time 
was Nikkie’s filmpje tientallen miljoenen keren bekeken. Kun 
je na gaan hoe veel impact dit bericht had. Soms was enkel te 
lezen hoe fijn mensen vonden dat Nikki nu eindelijk zichzelf kon 
zijn (wat?!). Maar voornamelijk door leden van de community, 
werd ook benadrukt hoe Nikkie haar autonomie is ontnomen. 
Dat iemand zijn/haar geboortegeslacht heeft veranderd zou 
natuurlijk anno 2020 geen nieuws meer hoeven zijn dat je moet 

delen. Het is gewoon helemaal iets waarover de persoon in 
kwestie zelf, en dan ook echt alleen zelf, mag beslissen.

Een idealistische opvatting? In de beleving van sommige 
andersdenkenden, maar niet van ons. In 2019 hebben wij als 
COC NOB in het Brabants Dagblad verkondigd dat wij voor 
normaliseren willen gaan. Acceptatie is zó helemaal de vorige 
decennia. Ik zeg zelf wel eens dat iemand mijn geaardheid 
niet hoeft te accepteren. Dat is namelijk niet aan de orde. Je 
accepteert toch ook niet dat ik adem. Het ís gewoon zo. Punt. 

In ‘onze’ COC familie zijn we al druk bezig geweest met wat wij 
eigenlijk van 2020 (en de rest van het decennium) willen. Al 
naargelang je smaak: het universum, of één of meerdere Goden, 
of je nog ongekende eigen wil, heeft voor ons allemaal het een 
en ander in petto. Maar wij dachten: laten we eens even de rollen 
omdraaien en zelf aan de haal gaan met het jaar voordat het dat 
met ons doet. We pakken de spreekwoordelijke koe bij de horens. 
Zo gezegd, zo gedaan. Dus: Wat willen wij allemaal neerzetten 
en wie willen dat met ons doen? Zodoende verwachtingen scherp 
stellen. Iets wat natuurlijk helemaal in het thema van ‘goede 
voornemens’ past. Een vers begin met nieuwe idealen en ideeën.

Onze Nieuwjaarsreceptie in de Bank van Leening weerspiegelde 
dit gevoel perfect. Een mix van oude en nieuwe gezichten, 
allemaal even hoog gewaardeerd, allemaal daar voor hetzelfde 
doel. We hebben toen dan ook de vraag gesteld wie zich voor 
het goede wil inzetten. En wat blijkt? Er zijn naast de al actieven, 
een aantal nieuwe namen bijgekomen op ons mooie bestand 

aan vrijwilligers. Toen ik het lijstje zag met aanmeldingen was 
dat mijn kers op de taart na een leuke nieuwjaarsreceptie. Het 
is mooi om te zien hoe de beweging leeft door telkens nieuwe 
impulsen. Dat bleek ook bij de nieuwjaarsreceptie van COC 
Nederland, True Colors. Daar werd weer eens duidelijk dat we 
terecht tegen wat dingen aanschoppen, maar vooral ook dat 
we veranderingen ten goede bewerkstelligen. En normaal 
maken. We doen dat met een flinke en alsmaar vernieuwende en 
groeiende club. Doe mee en/of hou ons in de gaten!

Marvin, duovoorzitter 
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