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Verkiezingen 3 maart
Roze ambassadeurs
Eurogames 2011

Tineke Teunen met wethouder Dominic
Schrijer tjdens de nieuwjaarsbijeenkomst

BIJZI NNEN
Maak van de verkiezingen op 3 maart een feestje
De Werkgroep Ouderenbeleid bestaat
25 jaar. Dat vieren we op zaterdag 5
juni vanaf 16.00 u. bij het COC, Schiedamsesingel 175. Zet deze dag alvast in
je agenda, het programma volgt in de
volgende Zinnen.
De verkiezingen komen er weer aan.
Op het moment dat ik dit schrijf weet ik
al dat ik drie keer naar de stembus ga:
voor de deelgemeente, de gemeenteraad en landelijke verkiezingen. Voor
het COC is deze periode behoorlijk
intensief. Partijen ontdekken ons als
een ideale groep om politiek mee te
bedrijven. De tolerantie voor homoseksualiteit is voor de politiek een graadmeter voor de integratie van allochtonen in
de samenleving. www.gayvote.nl geeft
een overzicht van de standpunten van
verschillende partijen. Misschien helpt
het om tot een keuze te komen.
Rotterdam is geen Roze stad. Je komt
Rotterdam niet tegen in de lijstjes van
steden die aantrekkelijk zijn om uit te
gaan. Er zijn geen fraaie tentoonstel-

lingen, geen restaurants of eethuisjes
die in de Roze Lonely Planet worden
genoemd. De Rotterdamse homohoreca
is ontevreden over de uitstraling van de
stad. Rotterdam investeert volgens hen
niet in het Rotterdamse uitgaansleven.
Groot Roze netwerk
Iedereen kan beamen dat homoseksualiteit in de Rotterdamse openbare ruimte
niet bestaat. Dat is jammer, omdat
zichtbaarheid helpt bij het gesprek
over homoseksualiteit. Rotterdam heeft
echter wel een heel groot Roze netwerk.
Op de momenten dat het nodig is, zijn
er mannen en vrouwen die Rotterdamse
Roze evenementen mogelijk maken.
Rik Grashoff heeft vijf Rotterdammers
aangesteld als homo ambassadeur. Elders in Zinnen worden ze aan u voorgesteld. Deze vijf Rotterdammers hebben
een enorm netwerk, zowel landelijk als
in de stad. Ze maken zichtbaar wat tot
nu toe onzichtbaar gebeurt: de lobby
voor Roze Rotterdam. Ze gebruiken hun
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netwerk om voorlichtingen in scholen te
realiseren en activiteiten in de zorg van
de grond te trekken. Het zijn Rotterdammers die de bestuurskamers van binnen
en buiten kennen. De homo ambassadeurs zijn uniek in Nederland. Mannen
en vrouwen in de top van bestuurlijk Nederland die actief meewerken aan een
homovriendelijk Rotterdam. We maken
de stap van een uitstekend netwerk naar
een uitstekend zichtbaar netwerk.
Wat hebben de homo ambassadeurs
met de verkiezingen te maken? Niets en
eigenlijk alles. Er zijn teveel landen in de
wereld waarin homoseksualiteit taboe
is of zelfs tot de doodstraf leidt. Dat zijn
voor het overgrote deel landen die niet
democratisch zijn georganiseerd. In een
democratie zijn compromissen nodig,
zodat ook de belangen van minderheden de ruimte krijgen. Maak van 3 maart
een feestje, je hebt er de komende vier
jaar plezier van.
Wilma Ruis, voorzitter COCRotterdam

Rotterdamse ambassadeurs gaan
homoseksualiteit bespreekbaar maken
De gemeente Rotterdam heeft ambassadeurs aangesteld
om homoseksualiteit bespreekbaar en zichtbaar te maken
in de stad. Vijf bekende Rotterdammers zijn daartoe bereid:
Mark Harbers, Kees Vrijdag, Joke Ellenkamp, Herman Meijer
en Hugo Bongers. Wethouder Grashoff maakte de namen
bekend tijdens het roze ontbijt op 15 februari 2010. Wat drijft
deze vijf mensen?
Mark Harbers is lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Van
2007 tot 2009 was hij wethouder van Economie, Haven en
Milieu in Rotterdam. Harbers wil zijn naam verbinden aan de
Eurogames 2011 die in Rotterdam gehouden worden en waar
vele duizenden mensen op af zullen komen. Een positieve
impuls voor de stad. Harbers vindt dat het niet alleen in de
sporthallen, maar in de hele stad moet bruisen. In Keulen
heeft hij bijvoorbeeld gezien dat alle winkels en horecabedrijven erop inspelen. Als het aan hem ligt gaat dat in Rotterdam
ook gebeuren.
Kees Vrijdag heeft een indrukwekkende carrière achter de
rug bij de Kamer van Koophandel en is daar nog steeds aan
verbonden. Bij zijn 25-jarig jubileum in 2007 ontving hij de
Erasmusspeld, een belangrijke Rotterdamse onderscheiding.
Bij de uitreiking prees Ivo Opstelten hem voor zijn netwerkkwaliteiten en zijn jarenlange inzet voor het ondernemende
imago van de stad. Vrijdag heeft niet alleen contacten in het
bedrijfsleven, maar ook in de wereld van cultuur, politiek en
ambtenarij. Hij is bereid zijn indrukwekkende netwerk beschikbaar te stellen voor de roze zaak.
Joke Ellenkamp is directeur van Stichting Pameijer, voor mensen met een beperking. Samen met Willy Calis heeft zij een
boek geschreven met de mooie titel Een vriend is een burg
naar een grotere wereld, ondertitel Mensen met een beper-

king en hun netwerken. Ook Ellenkamp is bereid haar brede
netwerk in te zetten. Zij vindt het belangrijk dat homoseksuelen met een beperking een plek hebben waar ze zich welkom
voelen en waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
Herman Meijer was wethouder in Rotterdam (1994 tot 2002)
en voorzitter van Groen Links (2003 tot 2006). Bij zijn afscheid
als wethouder kreeg hij van de gemeente Rotterdam de
Wolfert van Borselenpenning uitgereikt. Hij is betrokken bij
RozeLinks. Al jaren zet Meijer zich in voor de emancipatie van
homoseksuelen en transgenders. In 2009 verscheen zijn boek
Er zijn altijd anderen, waarin hij terugblikt op de Nederlandse
maatschappij in de afgelopen veertig jaar. Meijers noemt zichzelf full time maatschappelijk middenvelder.
Hugo Bongers is secretaris van de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur (RRKC) en voormalig directeur van museum
Boymans van Beuningen. Begin april start hij als lector “Diversiteit in de kunst” bij de Willem de Kooning, de kunstacademie in Rotterdam. Hugo verbindt zich met kleine initiatieven
die een grote veranderkracht in zich hebben. Tegelijkertijd
kent hij de cultuurwereld als geen ander en zet hij dat netwerk
in voor de roze belangen.
De vijf ambassadeurs hebben ingang bij de toplaag van
bedrijven en instellingen op het gebied van onderwijs, welzijn
en zorg. Homoseksuelen voelen zich vaak niet veilig binnen
bedrijven of instellingen. Het zijn vooral de medewerkers,
docenten, zorg- en hulpverleners die met elkaar voor een
homovriendelijker sfeer kunnen zorgen. Maar zij zijn alleen
in staat om veranderingen door te voeren, als die gedragen
worden door hun leidinggevenden. Dus draagvlak krijgen bij
de toplaag is van groot belang. We hebben er alle vertrouwen
in dat de vijf ambassadeurs daar een belangrijke bijdrage aan
kunnen leveren.

Docenten worstelen met lesgeven over
homoseksualiteit
Docenten vinden het lastig om in luidruchtige klassen homoseksualiteit te bespreken. Het zou nuttig zijn als lerarenopleidingen meer aandacht gaan besteden aan hoe docenten zulke
thema’s in de klas kunnen bespreken. Dit blijkt uit een recent
onderzoek van de Rutgers Nisso Groep.
De opdracht voor het onderzoek werd gegeven door Empowerment (kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs).
Empowerment wilde weten waarom zo weinig docenten lesgeven over homoseksualiteit.
In de aandacht voor het thema homoseksualiteit lijkt het
vooral te gaan om de vaardigheden van de docent. Zaken
die docenten beter zouden moeten leren, zijn bijvoorbeeld
het omgaan met vooroordelen (met name als deze luidruchtig geuit worden of hardnekkig worden volgehouden), het
herkennen en omgaan met sociaal wenselijke antwoorden, het
bespreken van het seksuele aspect van homoseksualiteit en
aandacht voor homoseksualiteit in een klas waarin homoseksuele leerlingen zitten.

Ondersteuning
De onderzochte docenten geven aan dat binnen de lerarenopleidingen meer aandacht
besteed zou moeten worden aan de competenties die belangrijk zijn voor het geven van
seksuele en relationele vorming. Ondersteuning door middel van materialen, beleid, betrokkenheid van de directie en
afstemming met collega’s, vinden zij van secundair belang.
De Rutgers Nisso Groep beveelt aan om binnen de lerarenopleidingen aandacht te besteden aan benodigde competenties
voor het bespreken van homoseksualiteit en seksuele vorming
in de klas.
Op 19 januari organiseerde de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie een diner pensant, waar het onderzoek werd
besproken met directeuren van lerarenopleidingen, docenten
en Minister Plasterk. Men hoopt dat dit een aanzet vormt tot
nieuwe initiatieven in de lerarenopleidingen.
Het rapport is te downloaden via
http://www.empower-ls.com/downloads
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EuroGames 2011 Rotterdam: een keerpunt
December 2009 is voor de organisatie van de EuroGames een bijzonder
spannende maand geweest, zoals we al
hebben gemeld in het januari-nummer
van Zinnen. De weg naar de definitieve
toezegging van de gemeente Rotterdam
over de toekenning van de subsidie was
soms zenuwslopend. Maar natuurlijk is
het ook jullie niet ontgaan: Wethouder
Lamers (Jeugd, Gezin, Onderwijs en
Sport) heeft op de nieuwjaarsreceptie
officieel de mededeling gedaan dat de
gemeente Rotterdam de EuroGames
met een bedrag van € 1000.000,- gaat
ondersteunen. Alhoewel dit een mooi
begin is, is het zeker nog niet genoeg.
De komende tijd zal er hard gewerkt
worden om Europese, landelijke en provinciale subsidiegevers te benaderen.
De organisatie groeit ontzettend hard.
Op dit moment zijn er 22 mensen continue bezig voor de organisatie van de EuroGames 2011. Dat betekent overigens
niet dat we compleet zijn, enthousiaste
mensen kunnen we nog altijd gebruiken. De vacatures kun je vinden op
onze website: www.eurogames2011.eu.
Mocht je je nu al aan willen aanmelden
als vrijwilliger, stuur dan even een mailtje
naar vrijwilliger@2011.eurogames.info.

Sport en cultuur
Er wordt hard gewerkt aan de plannen
van het Sport- en Cultuurprogramma.
Medio februari worden de Sportplannen officieel bekend gemaakt en medio
maart volgen de Cultuurplannen. Hierover in één van de volgende edities van
Zinnen meer.
5, 6 en 7 maart zal het bestuur een bezoek brengen aan Manchester, waar de
ledenvergadering van de EGLSF (European Gay en Lesbian Sport Federation,
de licentiehouder van de EuroGames)
wordt bijgewoond. Hier worden de
plannen, de website en het nieuwe logo
gepresenteerd.
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Campagne bij GayPride
Wat kun je verder van de EuroGames
verwachten de komende tijd? Er
worden o.a. vrijwilligersavonden
georganiseerd en campagne gevoerd
tijdens de GayPride in Amsterdam en
de GayGames in Keulen. Dit is slechts
een klein scala van alle activiteiten.
Bezoek de website voor een volledig
overzicht. Wil je helemaal up-to-date
blijven van alles wat met de EuroGames
te maken heeft? Meld je aan voor
de EuroGames nieuwsbrief. Kijk op
www.eurogames2011.eu.

MBO-studenten stellen openhartige vragen
aan oudere homo’s
Pluspunt (expertisecentrum voor senioren en participatie)
nodigde het ouderenwerk van het COC uit deel te nemen aan
het project Check In. Met dit project wil Pluspunt bruggen
slaan tussen generaties en culturen en laten zien dat de diversiteit in Nederland een verrijking is. We zijn immers allemaal
wereldburgers die, met respect voor elkaars achtergrond,
prima samen kunnen leven.
Onderdeel van het project was een interview door MBO-studenten van een zorgopleiding. Zeven bezoekers van de zondagmiddagsalon meldden zich spontaan aan om te worden
geïnterviewd. Op maandag 11 en woensdag 13 januari vonden
de interviews plaats in het COC. Op beide dagen waren vijftien scholieren aanwezig, onder begeleiding van een docente.

Ieder van ons werd door een groepje van drie studenten geïnterviewd. Het interview was vooral gericht op ervaringen en
belevenissen uit onze jeugd. Met name onze homoseksualiteit
zou aan de orde komen.
Mijn hart ging open
De scholieren hadden zich terdege voorbereid. De meesten
vonden het wel een beetje vreemd dat ze in een homocafé
waren, maar hun spontaniteit werd daar in het gesprek niet
minder om. Na enig aftasten werden er heel persoonlijke
vragen gesteld, zoals: “Neuk je mannen ook?” Geïnterviewde
Henk: “Ik had er geen moeite mee. Mijn antwoord was overigens natuurlijk: Nee, veel te gevaarlijk.” Een ander begon over
God te praten en vroeg hoe ik daar over dacht. Ze kwamen
met bijzonder persoonlijke verhalen. Ik vond het heel fijne
middagen. Mijn hart ging weer helemaal open. Dit soort jongeren zijn mijn leerlingen geweest, toen ik nog docent was!
Allerlei vragen en opmerkingen kwamen aan de orde, zoals:
“Als je zelf homoseksueel bent, worden je kinderen dat dan
ook?” en “U ziet er helemaal niet als homo uit”.
Na afloop kwamen er levendige gesprekken op gang. Heel
leuk! De jongeren hebben er vast nog stevig over nagepraat.
Henk, Klaas, Rob, Tony, Ton, Rien, John

Rien in gesprek met studenten
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WeerZI N
COC Rotterdam start blog voor ergernissen
Als homo, lesbo, bi of transgender zijn
er momenten waarop je je afvraagt: wat
gaat hier nu fout, waarom vind ik dit vervelend? Het is niet zo aanwijsbaar wat er
mis is maar je houdt er een raar gevoel
aan over. Dat soort momenten maak ik
als bestuurslid van het COC regelmatig
mee.
Ik raak tijdens mijn werk als adviseur bij
de Beuk in gesprek met één van mijn
opdrachtgevers. Ergens in dat gesprek
komt ter sprake dat ik voorzitter ben van
het COC. Onmiddellijk zegt hij dat hij
daar geen bezwaar tegen heeft, dat hij
niet begrijpt dat anderen dat zo ingewikkeld vinden, enz. Alsof het mij wat
uitmaakt wat hij vindt van mijn seksuele
geaardheid en mijn keuze om voorzitter
van het COC te zijn.
De coming out day in oktober was op
het Beursplein. Na een heftige discussie met de vertegenwoordigers van het

WTC en de politie dansen we een queer
tango op de trappen van het WTC. De
politie verklaart dat we het recht hebben
om dat te doen en de vertegenwoordigers van het WTC gaan daar uiteindelijk
mee akkoord. Tot onze niet geringe verbazing ontvangen we twee weken geleden (bijna vijf maanden na de coming
out day) een rekening van het WTC voor
het gebruik van de trappen. Het WTC
moet het er druk mee hebben om de
vakbonden, de Feyenoord hooligans, de
picknickers die zomers op de trap zitten
een rekening te sturen. Overigens: de
rekening is in no time van tafel, omdat
een paar mensen uit ons netwerk aan de
goede touwtjes trekken.
Het zijn allebei ergerniswekkende momenten. In het gesprek gaat het over
tolerantie: hij heeft respect voor mijn
keuze, ik mag het doen als ik dat wil.
Maar hij accepteert mij niet. Accepteren
gaat een stap verder. Dan ga je met

mij als persoon in gesprek. En dan ben
ik niet de personificatie van zijn maatschappelijk aanvaardbare standpunt
over homoseksualiteit.
Ook bij het WTC gaat het over acceptatie. Aan de ene kant is er het gemeentelijk beleid dat uitgaat van zichtbaarheid
van homoseksualiteit in de publieke
ruimte. De gemeente is voor de helft
eigenaar van het WTC gebouw. Onze
queer tango actie past mooi in het
gemeentelijk beleid. Waarom dan toch
zulke acties als het sturen van een rekening voor het gebruik van trappen aan
een vrijwilligersorganisatie als het COC?
Het zijn vermoedelijk de ergernissen die
elke COC vrijwilliger ontmoet. We vinden dat al die grote en kleine verhalen
meer aandacht verdienen. Vanaf 1 maart
start het COC bestuur een blog op
www.cocrotterdam.nl.
Wilma Ruis, voorzitter COCRotterdam

Filmtip: J’ai tuè ma mère
MovieSqaud, de jongerenjury van het Filmfestival, heeft dit
jaar de MovieSquad IFFR Award toegekend aan de Canadese
film J’ai tuè ma mére. J’ai tuè ma mère is het regiedebuut van
de 20-jarige Xavier Dolan. Xavier schreef het scenario voor dit
deels autobiografisch coming-of-age verhaal, regisseerde het
en speelde vervolgens zelf de hoofdrol.
De film gaat over de 17-jarige Hubert die bijna constant overhoop ligt met zijn moeder. Dat blijkt uit de nodige scheldpartijen over en weer en het is voor beiden moeilijk om de warme

Still uit de film j’ai tuè ma mère

moeder-zoon-band terug te vinden die vroeger zo sterk was.
Ondertussen ontstaat tussen Hubert en zijn beste schoolvriend een relatie en bij zijn “schoonmoeder” voelt hij zich
helemaal thuis. Zijn eigen moeder komt ondertussen geheel
onverwacht op de hoogte van zijn homoseksualiteit.
Sfeervol drama
Groot is ondertussen voor Hubert dan ook de schok als hij
door zijn vader, waar hij verder nooit iets van hoorde, naar een
kostschool wordt gestuurd. Als Hubert op een gegeven moment niet meer verschijnt op de kostschool leidt dat tot één
van de meest indrukwekkende scheldpartijen in de moderne
filmgeschiedenis. Soms gaan moeder en zoon iets te heftig
tegen elkaar te keer, zodat de film iets aan geloofwaardigheid
verliest, toch blijft het een sfeervol drama.
De MovieSqaud omschreef de film als een kunstwerk met een
voor vele jongeren herkenbaar thema. Daarbij geven muziek,
het gebruik van verschillende gekleurde beelden en dromerige scènes iets extra aan het verhaal. Aan de prijs is een
geldbedrag van 2000 euro verbonden om de film te promoten. Bovendien wordt de film opgenomen in het educatieve
programma van de Moviezone.
Vanaf 25 februari wordt J’ai tuè ma mère door Cinemien in
de bioscoop gebracht. De film zal onder andere draaien in
Lantaren-Venster.

Homodiscriminatie? Meld het!
Op 4 februari is in Leiden de campagne
Homodiscriminatie? Meld het! Gestart.
Burgemeester Lenferink heeft het eerste
exemplaar in ontvangst genomen van
een speciale meldingskaart, bedoeld om
de drempel te verlagen om discriminatie
en geweld op basis van seksuele geaardheid te melden. De kaart is overhandigd
door Julie van Schravendijk, voorzitter
van COC Leiden, een van de initiatiefnemers van deze campagne.
De campagne Homodiscriminatie moet
mensen ervan bewust maken dat discriminatie en geweld op basis van seksuele
geaardheid niet getolereerd hoeven te
worden. Ruim 70 procent van de ondervraagde homo’s, lesbo’s, biseksuelen en

transgenders geeft aan dat ze wel eens
te maken hadden gehad met discriminatie of geweld. Ze melden dit echter
maar zelden bij de politie of bij Bureau
Discriminatiezaken. COC Leiden, Politie
Hollands Midden en Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden hebben daarom samen hebben het
project Homodiscriminatie? Meld het!
opgezet.
Meldkaarten
Belangrijk onderdeel van deze campagne zijn een speciaal ontwikkelde
meldkaart en bijbehorende posters. Die
zullen de komende dagen en weken op
allerlei plekken in de stad verschijnen: in
homo-uitgaansgelegenheden, maar ook

in andere horecagelegenheden, scholen,
enzovoorts. Ook is er een speciale website waarop meer informatie te vinden is:
http://www.cocleiden.nl/discriminatie.

Edgar Polak (Bureau Discriminatiezaken), Burgemeester Lenferink, Julie van Schravendijk (COC
Leiden) en René Feenstra (Politie Hollands Midden)

Aboutaleb bezoekt homocafé’s en stadsdialoog
Burgemeester Aboutaleb heeft op vrijdag 15 januari een
werkbezoek afgelegd aan de Rotterdamse homohoreca, in
gezelschap van wethouder Grashoff en enkele COC-leden.
Het gezelschap startte in bar Strano, deed vervolgens de
Regenboog en Loge 90 aan en eindigde in COC-café Praag,
waar ook jongeren van Apollo aanwezig waren.
De burgemeester wilde de sfeer in het roze uitgaansleven
proeven. Hij nam overal een drankje (ter geruststelling: jus
d’orange) en ging met bezoekers en café-eigenaren in gesprek. Dat werd door de meesten zeer op prijs gesteld. Op
www.gk.nl is aandacht besteed aan het werkbezoek, dat daar
werd omschreven als een kroegentocht.

Aboutaleb: “We moeten niet tolerant zijn voor intolerantie. Dan
gaan we over de grens.”
Stadsdialoog
Roze Rotterdam mocht zich al eerder verheugen in de belangstelling van de burgemeester. In november 2009 was hij
aanwezig bij de stadsdialoog ‘Out & Uit: seksuele diversiteit in
de stad’ in het Prinsestheater. Deze stadsdialoog werd georganiseerd door Rotterdam Verkeert, SVOR, COCRotterdam
en homojongerenorganisatie Apollo.
Bij die gelegenheid nam Aboutaleb duidelijk stelling: “Iedereen heeft het recht om de eigen identiteit te beleven in de
openbare ruimte. Religie leg je op straat niet af en dat geldt
ook voor seksuele identiteit. Het hoort bij het eigen zijn van
die ene mens. Mensen vinden dat ze zelf recht hebben op
tolerantie en respect, maar dat geldt ook voor de ander... We
moeten niet tolerant zijn voor intolerantie. Dan gaan we over
de grens.” En: “Rotterdam is een stad met 174 nationaliteiten,
met diverse seksuele voorkeuren. De ruimte die ik nodig heb,
gun ik ook een ander.” En: “Het is zuur voor de homobeweging dat de meeste hinder komt van de groep waar je vroeger
voor bent opgekomen.”

Burgemeester Aboutaleb bezoekt roze horeca

Lesbische boeken in de prijzen
Sarah Waters en Anja de Crom hebben
de publieksprijs Beste Lesbische Boek
gewonnen. Zij kregen de meeste stemmen van de liefhebbers van lesbische
literatuur, die hun stem hadden uitgebracht via www.lesbischlezen.nl. De prijzen zijn uitgereikt op 16 januari, tijdens
het Lesbian Festival Nijmegen 2010.
Halsoverkop van Anja de Crom won met
ruim 19% van de stemmen. Tweede en
derde werden respectievelijk Strikt van
Minke Douwesz (bijna 9%) en Noem
mij maar Maud van Adriënne Nijssen
(ruim 8%). In de categorie buitenlandse
boeken was Fluwelen begeerte van
Sarah Waters de winnaar (21%). Verrassende tweede werd nieuwkomer
Dubbel doelwit, de actiethriller van Kim
Baldwin en Xenia Alexiou (11%). Op een

gedeelde derde plaats (10%) eindigden
Vingervlug, ook van Sarah Waters, en de
klassieker Rubyfruit Jungle van Rita Mae
Brown.
Opzijprijs
Minke Douwesz gooide hogere ogen tijdens het vrouwenboekenbal, dat op 16
februari 2010 door het blad Opzij werd
georganiseerd. Daar kreeg zij namelijk
de Opzij Literatuurprijs 2009 uitgereikt
voor haar roman Weg. De andere genomineerden waren Vonne van der Meer,
Marie Kessel Anke Scheeren, Manon
Uphoff en Annelies Verbeke.
Vorig jaar ging de Opzij Literatuurprijs
2008 ook al naar een lesbische roman,
namelijk Over de liefde van Doeschka
Meijsing.
Minke Douwesz

SGP tegen homo-burgemeester in Dordrecht
De SGP in Dordrecht, die samen met de ChristenUnie een
fractie vormt in de Dordtse gemeenteraad,was tegen de
komst van Arno Brok als burgemeester. Reden:zijn homoseksuele geaardheid. Dat hij op mannen valt heeft hij nooit
verborgen.

In het verleden maakte Mostert wel vaker duidelijk dat hij in
sommige gevallen nadrukkelijk voor de principes van de achterban moest kiezen.
Er zit nu echter niets anders op dan het democratisch genomen besluit te accepteren.

CDA-voorman Wim de Knuijff verdedigde als voorzitter van
de vertrouwenscommissie de keuze voor Brok.
De twee aanwezige SGP-raadsleden Bert Staat en Henk
Mostert stonden daar door hun geloofsovertuigingen anders
tegenover.

Bron: Dordrechtnet
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Telefoon & Inloop:
Elke donderdagavond tussen 20 en 22 uur
Schiedamsesingel 175 (Café PRAAG
begane grond) en op afspraak (010) 41 41 555
e-mail: info@cocrotterdam.nl (vertrouwelijke behandeling)
HOi
Het voorlichtingsprogramma over homoseksualiteit van Apollo
en COCRotterdam.
e-mail: info@HOivoorlichting.nl
Jong Belegen
Groep van en voor 45+ lesbische en biseksuele vrouwen.
e-mail: jongbelegen@cocrotterdam.nl

Kunstcafé
Kom op zondag 4 april naar het kunstcafé.
De nieuwe exposant is Roel Wester.
Tijd: 15.00 tot 18.00 uur
Plaats: Café Praag, Schiedamsesingel 175

Werkgroep Ouderenbeleid
John Brobbel (coördinator)
tel. (010) 481 00 29
e-mail: ouderenbeleid@cocrotterdam.nl
“0031” en Gay Mix!
Speciale ontmoetingsavonden in danscafé Sissi
Coördinator: vacature
e-mailadres: gaymix@cocrotterdam.nl
Gespreksgroepen
Meiden en vrouwen
e-mailadres r_uitenwerf@hotmail.com
Jongens en mannen
e-mailadres jangeerink@cocrotterdam.nl
Bargroep
e-mailadres: barcoordinator@cocrotterdam.nl
OOXO!
Soos voor homo’s en lesbo’s met verstandelijke beperking
e-mail: jangeerink@cocrotterdam.nl

Kunstwerk van Roel Wester

Agenda
Maart
di

02

Lantaren/Venster

21.30u

Beefcake, maandelijks Gay Filmprogramma in L/V

do

04

Telefoon & Inloop

20.00-22.00u

Voor advies/info, melding discriminatie, kom langs of bel 010 4141555

vr

05

Apollo

18.00-02.00u

Caféavond voor jongeren tot 27 jaar

za

06

Apollo

12.00-18.00

Cafémiddag voor jongeren tot 27 jaar

za

06

Sanseveria’s

14.00-16.00u

Zanggroep, nieuwe leden v/m zeer welkom, bel 0618164790

za

06

0031

21.00-02.00u

Caféavond voor uitwisselingsstudenten en expats

zo

07

OXOO!

14.00-17.00u

Soos voor mensen met een verstandelijke beperking en holebi gevoelens. entree 1,5 euro

zo

7

Roze viering

15.00u

Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25

do

11

Telefoon & Inloop

20.00-22.00u

Voor advies/info, melding discriminatie, kom langs of bel 010 4141555

do

11

Orpheus/Sissi

20.00u

Ontmoetingsavond over homo-/biseksualiteit in man-vrouwrelaties

vr

12

Apollo

18.00-02.00u

Caféavond voor jongeren tot 27 jaar

za

13

Sanseveria’s

14.00-16.00u

Zanggroep, nieuwe leden v/m zeer welkom, bel 0618164790

za

13

Long Yang Club

20.00-00.00u

Where West and East meet

zo

14

JongBelegen

14.00-18.00u

Inloopmiddag voor vrouwen 45+

zo

14

Zondagmiddagsalon

14.00-16.00u

Extra Salon, ontmoeting met JongBelegen, optreden De Sanseveria's

do

18

Telefoon & Inloop

20.00-22.00u

Voor advies/info, melding discriminatie, kom langs of bel 010 4141555

vr

19

Apollo

18.00-02.00u

Caféavond voor jongeren tot 27 jaar

za

20

Apollo

13.00-17.00u

Cafémiddag voor jongeren tot 27 jaar

za

20

Swing Out

20.00

Bardancing swingen op jaren 60/70/80 muziek

za

20

‘A girls night out’

21.00-02.00u

Vrouwenbaravond met Open Podium

zo

21

JongBelegen

14.00-18.00u

Inloopmiddag voor vrouwen 45+

zo

21

QueerTango

va 19.30u

Argentijnse tango v/v m/m v/m, meer info www.queertango.nl

do

25

Telefoon & Inloop

20.00-22.00u

Voor advies/info, melding discriminatie, kom langs of bel 010 4141555

vr

26

Apollo

18.00-02.00u

Caféavond voor jongeren tot 27 jaar

za

27

Sanseveria’s

14.00-16.00u

Zanggroep, nieuwe leden v/m zeer welkom, bel 0618164790

za

27

Apollo

20.00-02.00u

Singstar café

zo

28

Zondagmiddagsalon

15.00-18.30u

Voor oudere homo en lesbienne, geen leeftijdgrenzen

wo

31

Apollo

19.00-23.00u

Filmcafé at sissi
Kijk voor de laatste informatie op www.cocrotterdam.nl

