
 

Nieuwsbrief  Oktober 2013 
Beste leden, vrijwilligers, belangstellenden, 

We hebben weer genoeg stof om even bij te praten. De afgelopen tijd 

hebben we niet stilgezeten; 

COC WBW&T is te vinden op facebook.  

https://www.facebook.com/COCWBWT via 

die link of gewoon zoeken op COC en 

WBWT dan kom je er ook wel bij. Uiteraard 

proberen we via die pagina zo veel mogelijk “likes” te krijgen. Dus…wordt 

eerst zelf “vriend” en deel daarna de pagina zo veel mogelijk op je eigen 

tijdlijn. Bedankt alvast daarvoor.  

Contacten met andere organisaties: 

In de afgelopen tijd zijn oude contacten weer opgepakt en ook nieuwe 

contacten opgebouwd. We hebben concrete plannen met “vraagwijzer.nl”. 

Het COC zou daar een mooie partner van kunnen zijn. In het verlengde 

daarvan is er contact met CJG. Het Centrum voor Jeugd en Gezin. En de 

eerste contacten zijn gelegd met het JOC, Jongeren Ontmoetings Centrum 

in Bergen op Zoom. Dit laatste contact zijn we samen aangegaan met de 

stichting GETPink. Omdat we samen voor hetzelfde doel bezig zijn. Een 

gezamenlijke afspraak met GETPink is ook in de maak met de GGD. Om te 

kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Voorlichting op Mollerlyceum 

Op vrijdag 20 september zijn we actief geweest op het Mollerlyceum in 

Bergen op Zoom. Op initiatief van een leerling zijn we daar uitgenodigd en 

hebben we voorlichting gegeven in de bovenbouwklassen. Voor meer 

informatie over voorlichting op scholen mail naar:  

voorlichting@coc-wbwt.nl  
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Workshop Tante Louise – Vivensis over “roze ouderen” 

Dinsdag 24 september jl. is een afvaardiging van het COC op bezoek 

geweest bij het personeel van Tante Louise – Vivensis. Een stichting die 

verschillende verzorgingshuizen onder haar hoede heeft. Het thema van 

de avond was “intimiteit 

bij ouderen”. COC was 

gevraagd om een 

workshop te verzorgen 

over roze ouderen. Deze 

uitnodiging hebben we 

natuurlijk opgepakt. Aan 

de orde kwam het 

dubbele taboe dat er 

heerst over seksualiteit 

bij ouderen in het 

algemeen en 

homoseksualiteit in het 

bijzonder. Daarnaast hebben we het gehad over hoe je daar als personeel 

mee om kunt gaan tijdens je werk. We hebben het ook gehad over het 

keurmerk voor een homovriendelijke zorginstelling: de roze loper. De 

avond was goed bezocht en onder het genot van een roze koek hebben 

we goed ons verhaal kunnen doen. Weet je nog een organisatie die ook 

een voorlichting of workshop wil verzorgen. Schroom niet om contact op 

de nemen met het secretariaat (René).  

FILMTIP: Behind the Candelabra 

Regisseur Steven Soderbergh maakte de film Behind the Candelabra over 

pianolegende Liberace.  

Deze koning van de glitter en glamour hield zijn leven lang vol dat hij de 

ideale vrouw nog niet tegen was gekomen, en zijn publiek slikte het. Zélfs 

het verhaal dat hij zou zijn overleden door uitputting na een 

komkommerdieet in plaats van door aids.  

Behind the Candelabra volgt de laatste tien jaar uit het toch wel tragische 

leven van Liberace, gezien door de ogen van zijn grote liefde Scott 

Thurson (Matt Damon).  

Liberace (een geweldige Michael Douglas) valt als een blok voor deze 

jonge hondentrainer die hem benadert als gewoon mens in plaats van als 

wandelende schatkist. Een heftige liefdesgeschiedenis volgt, vol 

diamanten, champagne, bijzonder strakke broekjes en de nodige 

plastische chirurgie (dat laatste uitgevoerd door een heerlijk 

strakgetrokken Rob Lowe). 



Te zien in Bergen op Zoom op zondag 

20 oktober om 18.45 uur en dinsdag 

22 oktober om 20.30 uur.  

En in Roosendaal op woensdag 23 

oktober om 20.30 uur.  

 

 

 

Psychosociale situatie christelijke lesbische vrouwen vraagt om 

feestelijke dag.  

De christelijke LHBT-alliantie LCC Plus organiseert op zaterdag 9 

november 2013 een landelijke ontmoetingsdag voor lesbische, biseksuele 

en transgendervrouwen. Het uitgangspunt: gelovig, vrouw én roze zijn is 

een feestje waard! Met de dag wordt een eigen antwoord gegeven op de 

psychosociale situatie van christelijke roze vrouwen, die het in hun kerk 

niet altijd makkelijk hebben. De dag vindt plaats in Amersfoort en staat in 

het teken van geloof en spiritualiteit.  Publiciste Monique Samuel zal met 

een toespraak het spits afbijten. Meer info op : www.inhetrozelicht.nl. 

 

 

Agenda 

Vr 11 okt.  Landelijke coming-out dag 

Zo 13 Okt.  Zondagmiddagcafé All4friends, vanaf 15.00 uur bij 

   Friends, Foods & Drinks, grote Markt 31 in BoZ 

Vr 13 dec.   Paarse vrijdag (meer info in de volgende nieuwsbrief) 

Zo 5 jan.  Nieuwjaarsreceptie 
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