
 

Nieuwsbrief  mei 2014 
Beste leden, vrijwilligers, belangstellenden, 

Na een tijdje geen nieuwsbrief gekregen te hebben, hebben we weer het 

één en ’t ander te melden. 

Afgelopen 4 mei is er tijdens de 

dodenherdenking een bloemstuk 

gelegd bij het monument in Bergen 

op Zoom ter nagedachtenis aan alle 

gevallenen tijdens de tweede 

wereldoorlog in het algemeen en de 

slachtoffers die vermoord zijn 

vanwege hun seksuele geaardheid 

in het bijzonder. Een waardig gebaar 

omdat we dit nooit mogen vergeten. 

 

Algemene Ledenvergadering 

Woensdag 21 mei as. is onze ALV om 20.00 uur in de Teerkamer in 

Bergen op Zoom op de grote Markt. Alle (betalende) leden hebben 

inmiddels een uitnodiging hiervoor ontvangen. Jullie zijn van harte 

welkom om mee te praten en denken over de toekomst van het COC in 

onze regio. Op dit moment hebben we een ledenbestand van 42 leden.  

Als je dan kijkt naar de oppervlakte van onze regio dan is dit een 

(beschamend) laag aantal. Waar ligt dit aan?? Is het behartigen van de 

belangen van LHBT-ers in onze regio dan niet meer nodig?  

Op onze ALV nemen we ook afscheid in het bestuur van Richard 

Musters als onze penningmeester en René Hagenaars als secretaris.  

Via deze onpersoonlijke weg wil ik ze alvast bedanken voor hun 

jarenlange inzet voor het COC in West Brabant. Ik zal dat nog dunnetjes 

overdoen tijdens de ALV.  

http://www.coc-wbwt.nl/


Voorlichting 

Onze enthousiaste voorlichters zitten op het moment van het schrijven 

van deze nieuwsbrief middenin een voorlichtingstraject op 

scholengemeenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom. Een hele klus om alles 

weer te plannen, maar het is weer gelukt. Als voorzitter heb ik een aantal 

van deze voorlichtingen bij mogen wonen en ik was onder de indruk. 

We doen goed werk! Wat fijn en goed dat we met jongeren over 

homoseksualiteit kunnen praten, ze een hart onder de riem steken, soms 

felle discussie hebben, maar altijd met respect voor elkaar.  

We hebben dit jaar een aantal jongere voorlichters er bij gekregen. Ik 

wens jullie allemaal welkom bij “de club” en vertrouw er op dat jullie ook 

veel plezier zullen beleven aan de voorlichtingen aan jongeren. 

 

Wie de jeugd heeft……jongenout 

Met enige trots melden we dat het is gelukt om in Bergen op Zoom een 

jongenout-groep op te starten. Jong&Out is een groep van jongeren van 

12 tot en met 18 jaar die voornamelijk via internet (www.jongenout.nl) 

met elkaar chatten en praten over hun gevoelens en voor de rest over van 

alles en nog wat. Vanuit deze groep jongeren kregen we het verzoek om 

ook een meeting te organiseren in onze regio.  

Een bijeenkomst waar de jongeren in 

een veilige en ontspannen sfeer 

elkaar kunnen ontmoeten.  

We hebben twee enthousiaste 

jongere-vrijwilligers die hiervoor het 

initiatief hebben genomen. 

Jongenout is voor en vooral ook van 

de jongeren. COC begeleidt en 

faciliteert alleen maar. Omdat we 

zelf geen eigen locatie hebben is er 

contact gezocht met het jongeren-

ontmoetingscentrum (JOC) aan het 

Wilhelminaveldje in Bergen op 

Zoom. Hier zijn we met open armen 

ontvangen en zij steunen ons 

initiatief van harte. Zondag 1 juni is 

de eerste bijeenkomst! 

http://www.jongenout.nl/


Agenda 

Wo 21 mei  Algemene Ledenvergadering, vanaf 20.00 uur 

   in de Teerkamer, Grote Markt, Bergen op Zoom 

Vr 30 mei GETPink Summerparty vanaf 22.00 uur  

in ’t Slik, Steenbergsestraat 40, Bergen op Zoom 

Zo 1 juni  jongenout-meeting van 14.00 – 17.00 uur in 

   het JOC, Wilhelminaveldje96a, Bergen op Zoom 

Zo 8 juni  All4friends, bijeenkomst bij Millertime op de  

   Grote Markt in Bergen op Zoom.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/COCWBWT 
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