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Van Pieterpadpot tot Lesbospartygirl

Lesbisch op vakantie
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COC Midden-Gelderland zoekt nieuw onderkomen

Rijnoeverhuis Basta!?
Eind januari ontving COC Midden-
Gelderland bericht dat de huur van het 
pand aan de Rijnkade per 1 september 
2009 wordt opgezegd.  Alhoewel het 
pand van COC Midden-Gelderland, 
ook bekend als ‘Rijnoeverhuis’, door de 
gemeente Arnhem verhuurd wordt aan 
startende ondernemers en ideële instel-
lingen zoals het COC, is het eigendom 
van een particuliere eigenaar. 

De gemeente huurt zelf dus ook. De 
eigenaar maakt nu gebruik van zijn 
recht om het meerjarig contract met 
de gemeente, dat op genoemde datum 
afloopt, niet te verlengen. Hij heeft 
waarschijnlijk het plan opgevat om 
appartementen op de begane grond en 
in het souterrain te realiseren.
Er werd een huisvestingscommis-
sie gevormd en deze commissie is 
als eerste met de Gemeente Arnhem 
gaan praten. Zij nam direct haar ver-
antwoordelijkheid door samen met 
COC Midden-Gelderland op zoek te 
gaan naar nieuwe huisvesting. Er is 
een pand aan de St. Catharinaplaats 

op het oog. Het betreffende pand ligt 
naast het politiebureau en met uitzicht 
op de Schouwburg en Waalse kerk, 
maar grenst feitelijk aan de Beekstraat.  
Tot voor enkele jaren was daar de 
Antilliaanse ‘Stichting Basta’ gehuis-
vest. Het pand is eigendom van de 
Gemeente Arnhem en op het moment 
dat deze Pink&Zo bij de drukker ligt 
wordt er onderhandeld tussen COC 
Midden-Gelderland en de gemeente 
over de huurprijs en de functies die het 
gebouw daarvoor moet gaan vervullen.

HIV Vereniging
In het Rijnoeverhuis aan de Rijnkade 
delen COC Midden-Gelderland en de 
HIV Vereniging Nederland afdeling 
Gelderland nu de huisvesting. Of de 
HIV-vereniging met COC Midden-
Gelderland mee verhuisd naar de 
nieuwe locatie zal worden bekeken 
nadat er meer duidelijkheid is over de 
nieuwe huisvesting van COC Midden 
Gelderland.

[JHK]
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Met het B&D-café kom je alvast lekker 
in de vakantiestemming: bezoek de 
lesbische vakantiemarkt, geniet van 
de swingende live muziek en volg de 
discussie over lesbisch vakantievieren 
onder leiding van ‘ervaringsdeskundige’ 
Anja de Crom op dinsdagavond 13 mei 
vanaf 19.30 uur in Villa Lila, Nijmegen.

Tijdens deze luchtige vakantie-editie 
van B&D-café – de populaire Nijmeegse 
debatavond voor en door lesbische en 
biseksuele vrouwen – zullen ervaren 
lesbische reizigsters en vertegenwoor-
digers van reisorganisaties ervaringen 
uitwisselen over de vraag of en hoe je 
lesbisch-zijn meespeelt met de keuze 
voor je vakantiebestemming. Vind je het 
bijvoorbeeld leuk om andere lesbien-
nes tegen te komen als je op reis bent 
óf neem je dan ook vakantie van het 

lesbische leven? Ga je op roze missie 
als je in het buitenland bent en vraag 
je overal nadrukkelijk om een tweeper-
soonsbed en zoek je homokroegen op 
óf probeer je je aan te passen en niet op 
te vallen? In hoeverre heeft je vakantie-
bestemming met deze keuzes te maken 
en welke landen kun je als vrouw en 
lesbienne beter vermijden en wat zijn 
dan de internationale verzamelplaatsen 
voor lesbiennes? 
Ook zal er deze avond een ‘lesbische 
vakantiemarkt’ zijn, waar je je kunt laten 
informeren over vakantiebestemmin-
gen, tips krijgen over leuke homoac-
commodaties, wandel- of cultuurreizen 
met een roze randje en de plekken waar 
je de hele nacht kunt doorfeesten. 

B&D-café wordt georganiseerd door 
COC Nijmegen

Allereerst Elcke Tiemessen. Ze is 21 jaar, 
is het nieuwe Algemeen Bestuurslid 
Activiteiten, en heeft daarmee de activi-
teiten op de universiteit, de regelmatig 
terugkerende Flavourfeesten en de 
overige activiteiten in haar portefeuille. 
Ze is tweedejaars bedrijfscommunicatie 
aan de Radboud Universiteit en werkt 
13 uur per week in een supermarkt.
Dan Linda van der Leest. Ze is 25 jaar 
en is Algemeen Bestuurslid PR, en heeft 
daarmee niet alleen de PR, maar ook de 
ID, het ledenblad van Dito! in haar por-
tefeuille. Ze zit in het masterjaar van de 
studie Cultuur- en Godsdienstpsycho-
logie. Daarnaast werkt ze twee dagen in 
de week bij de Wandelbond.
En ten slotte Evelien Hulshof. Ze is 22 
jaar en is de nieuwe voorzitter van Dito!. 
Ze zit in haar laatste jaar van de leraren-
opleiding omgangskunde. Volgend jaar 
gaat ze orthopedagogiek studeren. Ze 
werkt daarnaast op het Kandinsky Col-
lege, een VMBO-school in Nijmegen.

Ambities
Iedere voorzitter heeft zijn/haar eigen 
speerpunten. Wat zijn op korte en 
langere termijn de ambties van de 
nieuwe Dito!-voorzitter? Evelien: ‘Op 
korte termijn wil ik graag werken aan de 
interne betrokkenheid van de vrijwil-
ligers en aan vrijwilligers werving. Ik wil 
ook graag aandacht besteden aan het 
organiseren van activiteiten zowel voor 
de leden van Dito! als voor de mensen 
daarbuiten.

Naar buiten toe wil ik graag Dito! op 
de kaart zetten. Veel mensen kennen 
de naam Dito! nog niet en ik wil me 
inzetten voor die naamsbekendheid. Op 

lange termijn wil ik de samenwerking 
met andere organisaties bewerkstelligen 
zodat Dito! ook bijdraagt aan de lan-
delijke acceptatie van homo jongeren. 
Ik wil ook het activiteiten-aanbod uit-
breiden zodat we een grote doelgroep 
aanspreken.’

In het verleden is er discussie geweest 
of het pand aan de In de Betouwstraat 

wel zo geschikt was als plek om activi-
teiten te organiseren en als vaste stek. 
Hoe kijken de nieuwe bestuursleden 
daar tegenaan? Evelien: ‘Villa Lila is een 
toplocatie voor een organisatie als Dito!. 
Midden in het centrum, goed bereikbaar 
en een schitterend pand. Ons kantoor 
is een erg prettige plek en de villa biedt 
genoeg ruimte voor onze activiteiten. 
De komende jaren mag Dito! wat ons 

betreft opvallender aanwezig zijn in de 
villa, met meer activiteiten de foyer en 
meer jongeren.’

Activiteiten
In een ver verleden was Dito! degene die 
activiteiten organiseerde voor jongeren. 
Zijn jullie dat alleenrecht verloren? Eve-
lien: ‘Dito! is nog steeds dè organisatie 
voor jongeren in Nijmegen. Al onze 
activiteiten zijn speciaal gericht op jon-
geren tot en met 25 jaar. De stagiaires 
van Villa Lila, COC en Dito! organiseren 
samen de jamsessies. Daarnaast orga-
niseert Dito! introductiegroepen voor 
jongeren tot en met 25 jaar. Jongens en 
meiden kunnen hier in besloten kring 
ervaringen delen en onder begeleiding 
kennis maken met de Roze Wereld, en 
met andere holebi-jongeren. Dit jaar is 
er voor het eerst ook een introductie-
groep voor 18min-jongeren.
De activiteiten die Dito! organiseert 
voor jongeren in Nijmegen en omge-
ving zijn zeer divers. Van filmavonden, 
theatersportworkshops, twee-maan-
delijkse lunch-bijeenkomsten tot 
MSN-avonden en natuurlijk het grootst 
opgezette Flavour Feest!’ 

Hoe is het zover gekomen dat Evelien 
voorzitter werd van de Dito!? Evelien: 
‘Ik was al een tijdje actief als vrijwil-
liger, bij de introductiegroepen en de 
Flavourfeesten. Afgelopen januari heb ik 
besloten om te solliciteren als voorzit-
ter, en dat is gelukt !’

Kijk voor meer informatie over Dito! 
op www.dito-online.nl.

[JH]

Hand-in-hand lopende homoseksuele vrouwen en mannen passen net zo goed in
het straatbeeld als hand in hand lopend heteroseksuele koppels. Omdat niet
iedereen het hier mee eens is, voerden COC Nijmegen, Eindhoven en Maastricht een 
hand-in-hand-actie.

Hand-in-hand-actie

Basta, mogelijk nieuw pand van COC Midden-Gelderland (foto: Ganesh Wagemans)

De vrijwilligers van Dito!, de Nijmeegse organisatie 
voor lesbische, homo- en biseksuele jongeren tot 26 jaar, 
hebben een vaste stek op de eerste verdieping van Villa Lila. 
De top van de organisatie is enkele maanden geleden 
vernieuwd. Drie nieuwe bestuursleden, waaronder een 
nieuwe voorzitter als boegbeeld: Evelien Hulshof. 
Pink & Zo is benieuwd en stelt ze aan u voor.

De nieuwe Dito!-bestuursleden

Drie nieuwe bestuursleden voor homo-jongerengroep

Ambitieuze roergangers van Dito!
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UIT EN THUIS IN

COC NIJMEGEN/Villa Lila

Zondagmiddagsalon
Voor oudere homomannen en 
jongere die er zich bij thuis voelen
Elke 1e en 3e zondag van de maand.
Van 15.00 tot 19.00 uur

Damessalon
Zondagmiddag 8 juni
Van 15.00 tot 18.00 uur

Café Dapper!
Elke 4e zondag van de maand.
Van 15.00 tot 18.00 uur.

B & D Café
Lesbisch op vakantie!
Dinsdagavond 13 mei.
Vanaf 19.30 uur foye Villa Lila.

KissKissClub
Feest voor holebi feestbeesten
Zaterdag, 14 juni in Doornroosje
Vanaf 23.00 uur tot in de late uurtjes
Voorverkoop start 31 mei 

Hulp, Advies en Opvang
Voor een afspraak met één 
van onze hulpverleners mail 
naar het COC Nijmegen

COC Nijmegen
In de Betouwstraat 9
6512 AG Nijmegen
info@cocnijmegen.nl
www.cocnijmegen.nl 

UIT EN THUIS IN

HET ARNHEMSE 
RIJNOEVERHUIS

Café Xtra (zaterdag)
Elke zaterdag vanaf 21.00 uur, 
gemengd café

De Soos
Voor jongens en meiden met een 
verstandelijke beperking
Elke 2e zondag van de maand van 
15.00 tot 18.00 uur

Jong&out
Ontmoetingsgroep voor jongeren 
t/m 18 jaar
Elke 3e zaterdag van de maand 
van 13.00 tot 17.00 uur

Heerensalon
Voor heren die op heren vallen
Elke 4e zondag van de maand van 
15.00 tot 19.00 uur

Fem Xtra
Meiden en vrouwen onder elkaar
Elke 1e vrijdag van de maand vanaf 
21.00 uur Fem Xtra@Friday
Elke 3e zondag van de maand van 
15.00 tot 19.00 uur

Secretariaat en informatie
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 12.30 tot 18.00 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur, telefoon: 026 – 442 31 61

Coming out
Voor een afspraak met één van 
onze hulpverleners kun je tijdens 
de openingstijden terecht bij ons 
secretariaat, telefoon 
026 – 442 31 61

Rijnoeverhuis
Rijnkade 3, 
6811 HA Arnhem
026 – 442 31 61
mail@diverzo.nl
www.diverzo.nl

UIT EN THUIS IN

DOETINCHEM

Team Doetinchem
Een gezellige caféavond 
in de Achterhoek.
Vrijdag 13 juni: optreden van 
het Arnhemse mannenkoor 
‘Het Herenakkoord’. 
 Aanvang 21.00 uur.

In het Bruin café van 
Hart van Doetinchem, 
Rozengaardsweg 3, Doetinchem

Het werd al lang verwacht: de ver-
bouwing van ‘de Mythe’ en de veran-
dering van de naam van de zaak. Op 
9 maart was het dan zover. De zaak 
aan de Nijmeegse Platenmakerstraat 
werd feestelijk heropend. En de naam 
is ‘de lounge’ (zonder hoofdletters). 
Een fraaie, stijlvolle inrichting en open 
uitstraling kenmerkt de bar van de 
lounge. Gays, lesbians, bisexuals and 
friends zijn er welkom. Leon Hendriks 
en Wouter uit de Bulten hebben er met 
hulp van vrienden hard aan gewerkt en 
vertellen zelf hun verhaal.

‘We zijn zeer tevreden over de periode 
na de heropening. De meeste (vaste) 
gasten zijn  verbaasd over  het eindre-
sultaat. Zelf zijn we zeer tevreden over 
snelheid waarmee de verbouwing van 
zowel de toiletten, de bar als de buiten-
gevel is gerealiseerd. Veel familieleden, 
vrienden en medewerkers hebben hun 
bijdrage daarin geleverd daar zijn we 
ook heel dankbaar voor.’
‘De opening op 9 maart was voor ons 
dan ook een succes met de Diva’s 
Mayday, Toeti, Rose Murphey, een 
Sugar Lee Hooper look-a-like en vele 
gasten. Wij vinden het geweldig dat alle 
gasten een bijdrage leverden aan de 
‘doe een wens stichting.’
‘Nu zijn we alweer weken later en zien 
we de stijgende lijn erin zitten. Onze 
gasten weten ons ook vroeger op de 

avond te vinden. De sfeer nodigt nu 
ook zeker uit om lekker een avondje te 
komen borrelen. De zaak biedt onze 
gasten nu veel comfort, een eigentijdse 
en een trendy uitstraling – en dat was 
hard nodig. We proberen nu 7 dagen 
per week open te zijn, en we richten 
ons ook op andere groepen zoals op 
studenten.’
‘De lounge zal uiteraard altijd een gele-
genheid blijven waar bi- en homosek-
suele mensen komen, maar we vinden 
het ook belangrijk dat groeperingen 
zich mengen. Hopelijk zullen daardoor 
de vooroordelen afnemen, die veel 
hetero’s over homoseksuelen hebben. 
Momenteel zijn we druk bezig met de 
voorbereiding van de keuken. In de 
toekomst willen we met een kleine kaart 
gaan werken, zodat onze gasten niet 
alleen wat kunnen drinken, maar er ook 
een hapje bij kunnen krijgen.’
‘Drukke maanden staan nu voor de 
deur waaronder de Roze Meimaand.  
De lounge wil graag goed uitpakken, 
want het is een mooie gelegenheid 
om onszelf te laten zien. We zijn ook 
weer op de eerste donderdag van de 
maand open in de dancing (genaamd 
‘After College’). Studenten kunnen hier 
onder andere voor een inclusief prijs 
borrelen en dansen. Wij denken dat dit 
een succes wordt en ondertussen gaan 
we verder met het bedenken van allerlei 
feesten en thema’s.’

‘de lounge’ (voorheen De Mythe) heropend

Eigenaren doen verslag 
van hun ervaringen

Portretsonnetten 10
Ik ga de deur maar liever niet meer uit

Tenzij nog voor een boodschap of een loopje

Dat is ontstaan, het was geen echt besluit

En het is goed zo

Wat koop je voor verlangens en verwachting?

Wanneer je jong bent smacht je, brand je, hoop je

Nu dient de nacht alleen ter overnachting

En het is goed zo

Ik zie mijzelf weerspiegeld in de ruit

Een oude man die nooit meer iets zal hoeven

Die Bach en Baudelaire heeft ter verzachting

Mijn eigen bruidegom en niemands bruid

Ben ik mijzelf genoeg; met doodsverachting

Wacht ik de levenden die mij begroevenC
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De indruk kon ontstaan dat hij zelf 
verbaasd was over de constatering dat 
het werk er bijna opzit. Maar voordat  
homoseksualiteit en seksuele diversiteit 
‘tot in de haarvaten van de samen-
leving’ is doorgedrongen zal er nog 
heel wat moeten gebeuren. 

Frank van Dalen kreeg het podium 
tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van COC Nijmegen. In de zaal waren 
ruim 40 leden aanwezig. De voorzitter 
schetste de situatie van 3 jaar geleden. 
Homo-emancipatie leek voltooid en 
niet erg actueel. Hoe anders ziet de 
wereld er anno 2008 uit, tenminste 
in Nederland. Het kabinet toont weer 
leiderschap in het homodebat met kop-
loper minister Plassterk en met prinses 
Maxima als representant. 
Organisaties en groepen die tradi-
tioneel heteronormatief zijn ingesteld 
gaan homobeleid voeren, en homo-

fobisch geweld wordt strenger aan-
gepakt. Hoewel Frank van Dalen de 
successen aaneen kon rijgen, kreeg 
hij enkele kritische vragen vanuit de 
Nijmeegse COC-leden. Dat betrof met 
name zijn tv-optreden dat leek te ont-
aarden in een promotie van een enkele 
politicus. De voorzitter gaf aan deze 
bedoeling te laat herkend te hebben en 
nam afstand van dit programma. Vanuit 
de actieve leden werd kritisch gerea-
geerd op de ondersteuning die COC NL 
geeft aan de verenigingen in het land. 

Op dat vlak kan er dus wat verbeterd 
worden, als moeten de verenigingen 
dan wel gezamenlijk aangeven wat zij 
van COC Nederland willen hebben en 
wat dat mag kosten. Frank van Dalen 
kreeg van de Nijmeegse COC leden een 
vriendelijk applaus.

Een week later zou hij zijn vetrek 
toelichten met de woorden: ‘De trein 
is niet meer te stoppen, ook niet in 
orthodox-godsdienstige of etnische 
kring. Het wordt nu meer een kwestie 

van bijsturen of partijen bijstaan die om 
hulp vragen. Dat vraag om een ander 
type voorzitter.’

Plannen
COC Nijmegen presenteerde tijdens 
deze ALV haar jaarverslag op een bij-
zondere manier. In de vorm van een 
ganzenbordspel toonde de vereniging 
de hoogtepunten van COC Nijmegen 
uit het jaar 2007. Voor 2008 staan een 
aantal plannen op stapel. De club wil 
een ‘roze loper’ uitreiken aan het meest 
homovriendelijke verzorgingshuis in de 
regio. Op 12 april vindt een ‘hand-in-
hand-actie’, waarbij dit jaar de actie niet 
tot Nijmegen beperkt blijft, maar ook 
in Eindhoven en Maastricht zal worden 
gehouden. Deze vriendelijke manier 
van actievoeren neemt dus handover-
hand toe.

[BVD]

1. Opening
2. Mededelingen
3.  Notulen ALV 14 november 2007
4. Verslag kascommissie
5.  Jaarrekening en jaarverslag 2007
6. Huishoudelijk reglement

**PAUZE**

7.  Begroting & activiteitenplan 2009
8.  Benoeming stembureau + 

Bestuursverkiezing + uitslag  
stembureau

9. Huisvesting
10. 55-jarig bestaan
11. Rondje teams
12. Rondvraag
13. Sluiting

Van Dalen licht aftreden toe op Nijmeegse ledenvergadering

Succes COC aanleiding voor vertrek voorzitter
Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland, heeft te 
kennen gegeven in de loop van dit jaar af te treden als 
voorzitter. Vlak voordat dit bekend gemaakt werd, was hij 
te gast bij COC Nijmegen. Daar memoreerde hij de recen-
te successen die COC Nederland boekte bij de Haagse 
beleidsmakers.

Algemene Ledenvergadering COC Midden-Gelderland
11 juni 2008 aan de Rijnkade 3 in Arnhem

De stukken voor de ALV zijn vanaf 15 mei af te halen bij het secretariaat 
of te downloaden via de internetsite www.diverzo.nl.

De vergadering is openbaar en mensen in bezit van een geldige ledenpas 
mogen stemmen.

In juni 2008 zal onze regio getuige zijn 
van een wederopstanding van de homo-
klassieker ‘Torch Song Trilogy’. 
Het werd aanvankelijk in 1981 als 
toneelstuk geschreven door Harvey 
Fierstein (spreek uit: faajerstien), die in 
de verfilming in 1988 ook de hoofdrol 
speelde. In Nederland werd Torch Song 
Trilogy in theaters gespeeld in 1995, 
met onder meer Paul de Leeuw, Pleuni 
Touw en Antonie Kamerling.

Nachtclubtravestiet Arnold (Fred 
Wolters) houdt met zijn wrange humor 
iedereen op afstand, hoewel hij verlangt 
naar een relatie met een man voor een 
huisje-boompje-beestje in een dubbele 
laag chocola en goedgekeurd door de 
Vereniging van Huisvrouwen. Maar wie 
mag er dichtbij komen? Wie laat hij toe 
bij z’n kwetsbare ‘ik’?   Is het Ed?  Een 
in-de-kast-homo die uiteindelijk een 
relatie met een vrouw aangaat zodat zij 
kan dienen als bewijs voor zijn “norma-
liteit”. Of is het Alan? Een fotomodel-
supernicht in hetero-cadeauverpakking, 
die te knap en te jong is voor Arnold, 
maar zich desondanks onbevangen en 
zonder angst in het avontuur ‘Arnold’ 
durft te storten? Het zoeken naar liefde 
is op zich één ding, maar de liefde vast-
houden....
Deze tragikomedie werd geschreven 
door Harvey Fierstein. Merano bewerk-

te een vertaling van Guus Vleugel en 
Ton Vorstenbosch.

Spelers: Syl van Bommel, Nicole 
Honneff, Tom Huntink, Willie 
Luttikholt, Jan Sikon, Marcel Stoks, 
Fred Wolters
Regie: Eric Dechnar, Eric Veenman
Speeldata: vrijdag 6 juni, zondag 
15 juni, zaterdag 28 juni (Roze zaterdag 
Tiel), zondag 29 juni
Plaats: Alle voorstellingen in theater 
De Lindenberg in Nijmegen, behalve 
28 juni, dan speelt in Tiel in schouw-
burg Agnietenhof.
Meer informatie op: theatermerano.nl

[JH]

Merano waagt zich aan homoklassieker

Fred Wolters als Arnold

advertentie
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Midden-Gelderland inventariseert  

Ondernemend COC

Vanavond ben ik op stap met mede-
werker en vriend Michel, en op 
speciaal verzoek gaan we naar Roses. 
We hebben wat te vieren en Roses 
heeft sinds enige tijd een nieuwe 
chef-kok waar ik veel goede berich-
ten over hoor.

Roses Lounge is een ontmoetingsplek 
voor studenten, kunstenaars, politici 
en journalisten. Maar ook de echte 
Arnhemmer voelt zich hier thuis. De 
beste omschrijving is waarschijnlijk 
‘een zeer trendy lounge-café met een 
luxe terras en een uitstekend restau-
rant’. In het weekend kan er gedanst 
worden en gaan na het diner – net als 
bijv. in de Maastrichtse restaurants 
– de stoelen eruit en ‘de beentjes van 
de vloer’. Op zondagmiddag is er tus-

sen 13.00 en 15.00 uur de High Tea met 
muziek van FlexFlavour & Josh Dupree. 
Je wordt ontvangen met een cham-
pagne-cocktail en daarna volgt een 
keur aan heerlijk verse lekkernijen van 
de stadsbakkerij ‘Kruimeltje’. Wel even 
reserveren, verwenprijs € 17,50 p.p.

Het restaurant van Roses ligt in het 
midden van de zaak en wordt omringd 
door de lounge die vol barokke flu-
welenbanken en Chesterfieldstoelen 
staat. De gast wordt een blik in de open 
keuken gegund waar koks de dagverse 
producten bereiden. Het warme kleu-
renpallet dat voor deze zaak gekozen 
is, vormt een perfect samenspel met 
de moderne lampen en de sfeervolle 
salonmeubilair. Zowel restaurant als 
lounge zijn goed bezet door diverse 

vriendengroepjes die voor de grote 
open haarden genieten van een cock-
tail of één van de vele kleine borrelge-
rechten als bijv. de populaire ‘Lounge 
Platter’.

De Internationale kaart heeft voor 
elk wat wils en gaat vergezeld van 
een uitstekende wijnkaart. Michel 
besteld meteen zijn lievelingswijn 
Carmenere reserva, een Chileense 
wijn van Baron Philippe Rothschild 
(€18,50). Bij een eerder bezoek vond ik 
destijds de bediening wat rommelig en 
de smaakbeleving wisselend, maar dit 
is inmiddels geheel gecorrigeerd. De 
leuke vlotte medewerkers gaan keurig 
in zwart gekleed, voelen elkaar goed 
aan en vragen regelmatig betrokken 
of alles naar wens is. Michel start met 

gebakken gamba’s omwikkelt met spek 
en knoflooksaus op bedje van wilde spi-
nazie (€ 9,00). Mandje Stadsbrood met 
tapenade en knoflookboter erbij. Ik doe 
mij te goed aan zes super verse oesters 
‘Fine Claire’ (€ 9,80) geserveerd op een 
groot bord scherf ijs, kwistig gegar-
neerd met partjes limoen. Michel ver-
telt mij zich nu al te verheugen op zijn 
hoofddis, de tournedos van biologisch 
ossenhaas met saus van echte truffel, 
sjalot en anijschampignons (€18,90). 
Mijn keuze; de eveneens botermalse 
biologische tournedos maar dan 
met een dakje van eendenlever, een 
aparte doch smaakvolle combinatie. De 
gerechten worden op speciaal servies, 
licht, creatief en met oog voor detail 
geserveerd. Smaakvolle doch ongecom-
pliceerde bijgerechten als witte kool-

salade en puree vergezellen de dis. En 
dan is er nog wat ruimte vrijgehouden 
voor koffie en een Siberisch taartje van 
geflambeerd eiwitschuim, limoenijs 
met meringue-koekje en een coulis 
van rood fruit (€6,90) Een variant op 
de klassieke omelet Sibérien. Tot slot is 
er nog een digestieve van het huis. Het 
moet gezegd worden dat het ons van 
het begin tot aan het eind prima heeft 
gesmaakt. Roses Lounge: een aanrader 
voor ieder die van culinair genieten 
op hoog niveau houdt. Wij komen hier 
zeker nog vaker terug.

www.roseslounge.com
Rijnkade 49, Arnhem
Tel: 026-3519491

[SH]

PINK CULINAIR – ARNHEMWining & Dining in Roses

Welzijnsinstellingen zoals het COC 
zijn vaak afhankelijk van subsidiegeld. 
Meestal krijgen zij een deel van hun 
begroting vergoed door de (gemeente-
lijke) overheid. 
Vroeger kon je ‘ondersteuningssubsi-
dies’ aanvragen ter ondersteuning van 
je activiteiten.In plaats daarvan kun je 
tegenwoordig alleen nog projectsub-
sidies krijgen: je kunt pas geld krijgen 
wanneer je met jouw project binnen het 
beleid past, en van te voren belooft wat 
je precies met het geld gaat doen.

Ook de WMO-gelden zullen volgens dat 
principe beheerd en verdeeld worden. 
Tijd voor het COC dus om een kosten-
plaatje aan de producten te hangen en 
als ondernemer die producten te gaan 
‘verkopen’.

COC Midden-Gelderland is momen-
teel onder leiding van Movisie, het 
Kenniscentrum voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling, haar producten op een 
rijtje aan het zetten om de werkelijke 
kosten inzichtelijk te maken. Daartoe 

worden de activiteiten onderscheiden in 
verschillende categorieën: belangenpro-
ducten, verlangenproducten en input 
voor beleid.

Het idee is dat de belangen-producten 
zoals hulpgesprekken en coming-out 
groepen belangrijk zijn voor de maat-
schappij en dus ook door de maat-
schappij mogen worden gesubsidieerd.
Een cafe is in dit plaatje een verlangen-
product: wel belangrijk, maar café-
bezoekers komen voor het vertier en 
kunnen in de regel heel goed hun eigen 
drankjes betalen.
Het meedenken en meepraten in een 
WMO-raad of in het kader van een 
homobeleid zijn taken waarvoor het 
COC expertise en ervaring heeft die ze 
gratis ter beschikking kan stellen aan 
overheden en instellingen. Maar als er 
bijvoorbeeld weer onderzoek nodig is 
om kennis en expertise te ontwikkelen 
om nieuw beleid te kunnen ontwik-
kelen, dan is dat weer een belangen-
product.

[JHK]

Iedereen weet hoe er op – met name 
middelbare – scholen wordt omgegaan 
met homoseksualiteit: homoseksuelen 
(m/v) zelf houden vaak hun mond, 
en de schoolleiding hoeft dan niets te 
doen want er zijn geen problemen. Als 
homoseksuelen wel hun mond open 
doen, dan geeft dat soms aanleiding 
tot discriminatie en sociale uitsluiting. 
De voorvallen en de mate van intole-
rant gedrag kunnen van regio tot regio 
verschillen, en ook van stad tot stad. 
En op het platteland is de cultuur weer 
anders.

Vrolijke Scholen Allianties gaan uit van 
de lokale situatie. Door een inventari-
satie te maken van de lokale problema-
tiek, kan een oplossing op maat worden 
gezocht. Alleen een voorlichtingsles 
van het COC is niet voldoende. Alleen 
een zin in de beleidsnota onderwijs 
ook niet. Binnen de Vrolijke Scholen 
Alliantie worden alle betrokken maat-
schappelijke partijen bij elkaar gezet 
om tot een integraal diversiteitbeleid 
voor de school te komen.
Homoseksuele leraren en leerlingen, 
samen met het COC, zijn daarin de 
aanjager en de vragende partij. De 
gemeente kan stimulerend werken 
door onderwijsbeleidsnota’s aan te 
passen, en door toezicht op sociale 

veiligheid op school te creëren. Antidi
scriminatievoorzieningen (tegenwoor-
dig ‘Artikel 1-bureaus’) zorgen voor 
bewustwording, door homoseksuelen 
er op te wijzen dat ze gesteund wor-
den als ze voor zichzelf op komen. 
Empowerment Lifestyle Service en de 
CNV Onderwijsbond begeleiden het 
proces om tot een Alliantie te komen. 
Uiteraard moeten daarbij de scholen 

bereid zijn om uitingen van antihomo-
seksueel gedrag actief op te sporen en 
te bestrijden.

Na deze eerste inventarisatie is het 
cruciaal, of de betrokken partijen met 
elkaar een langlopend verbond willen 
aangaan en blijvend willen investeren in 
het diversiteitbeleid. Alle partijen zullen 
periodiek met elkaar in een klankbord-
groep bijeen moeten komen om onder-
ling af te stemmen. Voor de continuïteit 
van de deze klankbordgroep moet amb-
telijk ondersteuning beschikbaar zijn 
in de vorm van een ‘scholenadviseur’, 
die vanuit haar/zijn expertise knel-
punten kan signaleren, stroomlijnen 
en oplossen. COC’s spelen een rol als 
expertise-instantie en omdat zij op het 
onderwijs afgestemde voorlichtingsles-
sen verzorgen.

In Arnhem zijn de komende maan-
den verschillende bijeenkomsten 
om de Alliantie op poten te zetten. 
Geïnteresseerden zijn welkom.
 
Info over de plaats en tijd van de bij-
eenkomsten en over de Vrolijke Scholen 
Alliantie Arnhem vind je op: www.diverzo.
nl, onder Homo-Info/Vrolijke Scholen.

[JHK]

COC zoekt samenwerking met maatschappelijke partijen

Vrolijke Scholen Allianties
Empowerment Lifestyle 
Service en de CNV 
Onderwijsbond hebben een 
project waarbinnen zij net-
werken van scholen, homo-
belangenorganisaties (COC, 
GGD, Antidiscriminatievo
orziening) en gemeentes 
opzetten: de zogenaamde 
‘Vrolijke Scholen Allianties’. 
Doel van de allianties is om 
een integraal diversiteitbe-
leid op scholen te krijgen. 
In Arnhem wordt ook aan 
zo’n Alliantie gewerkt.

Cantus Obliquus herdenkt op 4 mei
Op 4 mei, dodenherdenkingsavond, 
kunt u traditiegetrouw in Villa Lila een 
optreden van het Nijmeegs koor Cantus 
Obliquus bijwonen. Het optreden zal 
beginnen rond 20.45 uur in Villa Lila.

Er zijn 2 gesproken intermezzo’s: Edin 
Granillo vertelt over zijn eigen erva-

ringen in Sarajevo. Ellen Lankhorst zal 
aandacht vragen voor Javier Antino, 
een Nicaraguaanse homokunstenaar 
die met zijn boek ‘Verhalen achter een 
raam’  discussies op gang wil brengen 
over de positie van hom0seksuelen in 
Nicaragua.

Al eerder is in de Pink&Zo geschre-
ven over de actie die COC Midden-
Gelderland op touw heeft gezet om bij 
de gemeenten in haar werkgebied te 
inventariseren of er binnen de WMO 
aandacht wordt besteed aan seksuele 
diversiteit. 

Als vervolg op deze actie heeft COC 
Midden-Gelderland na overleg met de 
landelijke WMO-consulent van COC 
Nederland en in navolging van andere 
COC verenigingen besloten ook regio-
ambassadeurs te gaan zoeken voor  
de grootste gemeenten in haar werk-
gebied, de ‘speerpuntgemeenten’. De 
regio-ambassadeurs, bij voorkeur twee 
per gemeente, volgen het WMO-beleid 
in de eigen gemeenten en onderhouden 
namens het COC het contact met die 
gemeente. 
Waar dat zinvol is kunnen de ambas-
sadeurs bijeenkomsten binnen de 
gemeente  bijwonen. Hoe de functie 
zich verder gaat ontwikkelen ligt nog 
niet vast; de WMO is redelijk nieuw en 
voor de meeste gemeenten is de aan-
dacht voor seksuele diversiteit daarbij 

al helemáál nieuw. Kortom ... genoeg 
werk aan de winkel!
Een terechte vraag is of het nu nodig is 
om als COC aan de tafel te zitten bij de 
opstelling en uitvoering van het WMO-
beleid. De WMO is er om iedereen in 
staat te stellen zo volwaardig mogelijk 
aan de maatschappij te kunnen deel-
nemen.  
Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen, 
gehandicapten en eenzame mensen.  
Zijn mensen met een andere dan een 
heteroseksuele voorkeur dan ook gelijk 
een doelgroep voor de WMO? 
Het antwoord is: ‘Nee’. De meeste 
homo’s  en  lesbo’s, biseksuelen en 
transgenders kunnen zich prima red-
den en hebben dan ook helemaal geen 
WMO-beleid nodig. 
Maar anders ligt het voor de mensen 
met een niet–heteroseksuele voorkeur 
in de genoemde kwetsbare groepen. 
Denk bijvoorbeeld aan een homosek-
suele bejaarde in een verzorgingshuis 
die geen kinderen heeft die op bezoek 
komen en die niet met anderen kan 
praten over de kinderen en kleinkinde-
ren. Of aan iemand met een verstan-

delijke beperking die moeilijk zelf kan 
aangeven dat hij homoseksuele gevoe-
lens heeft.
Daarnaast kan iedereen in zijn woon- of 
werkomgeving te maken krijgen met 
situaties die het dagelijks functioneren 
bemoeilijken.  Denk dan aan pesten in 
de buurt, op school of op het werk, of 
in elkaar geslagen worden vanwege je 
seksuele voorkeur. 
Als speerpuntgemeenten heeft het COC 
Midden-Gelderland benoemd: Arnhem, 
Ede, Doetinchem, Barneveld, Rheden, 
Oude IJsselstreek en Bronckhorst. 
Woon je in één van deze gemeenten en 
lijkt het je wat om Regio-ambassadeur 
te worden, neem dan contact op met 
politiek@diverzo.nl, om dan samen te 
kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Het COC Midden-Gelderland wil de 
regio-ambassadeurs ondersteunen door 
ondermeer een aantal keren per jaar bij 
elkaar te komen. Daarnaast kan natuur-
lijk altijd een beroep worden gedaan op 
de leden van het team politiek.

[JL]

COC Midden-Gelderland zoekt contact met ‘speerpunt-gemeenten’

Op zoek naar WMO Regio-ambassadeurs
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Cees van der Pluijm kwam in 1983 
in contact met Robert Long, toen hij 
hem vroeg een flaptekst te schrijven 
voor Van der Pluijms dichtbundel Het 
Lustprieel. Sindsdien onderhielden ze 
een vriendschap: bezoeken, telefoon-
gesprekken en correspondentie. In 
1987 werkte Van der Pluijm mee aan 
Longs verzamelde liedteksten Jij wou 
mij totaal.

1998
In 1995 besloten ze bewust brieven 
naar elkaar te schrijven met het doel 
die later te publiceren. Het resultaat 
was het boek Beste Robert, Waarde Cees 
dat in 1998 uitkwam. De lezer maakte 
onder andere kennis met delen van 
het privéleven van beide heren.  Cees 
van der Pluijm: ‘we hebben dierbaren 
toen slechts met initialen genoemd, 
maar hebben het boek wel aan hen 
opgedragen, en hebben ze zo dus in 
het zonnetje gezet’. Het privéleven op 
straat? Hadden ze daar later geen spijt 
van? En hoe waren de reacties? Van der 
Pluijm: ‘ik heb er geen moment spijt 
van gehad, en de reacties die ik kreeg 
waren vooral van mensen die het ple-
zierig vonden zich in het boek te her-
kennen. Ik heb één lezer gesproken die 
zich afvroeg of hij dit allemaal wel wilde 
weten, die persoonlijke zaken. Van 
Amerikaanse beroemdheden kon hij 
zich voorstellen dat men geïnteresseerd 
was in hun liefdesleven of persoonlijke 
beslommeringen. Zo kun je er natuur-
lijk ook over denken’. 

Na het uitkomen van Beste Robert, 
Waarde Cees bleven de heren hun con-
tact onderhouden. Beiden hadden hun 
drukke werkzaamheden. Voor gezamen-
lijke projecten zoals het boek uit 1998 
was geen gelegenheid. Totdat Robert 
Long in 2005 bij de repetities voor een 
nieuwe theaterproductie overvallen 
werd door een hartinfarct, en uiteinde-
lijk bleek dat de grote theatertournees 
er niet meer in zaten.
Long zat niet stil, maar zat niet meer 
week-in-week-uit in theaters. Van der 
Pluijm en Long, die nog steeds contact 
hadden, begonnen plannen te maken 
(’we moeten maar weer eens iets 
samen gaan doen’), onder meer voor 
een gezamenlijk televisieprogramma 
waarbij in documentairevorm de dood 
werd behandeld: wat wil je nog kwijt 
voordat je uiteindelijk dood gaat? Ze 
maakten een pilot. Van der Pluijm: ‘er is 
toen nog gesuggereerd om met Robert 
zelf als geïnterviewde te beginnen. Dat 
is er niet van gekomen. Achteraf erg 
jammer. We hebben het ook nog eens 
gehad over een stripboek...’. 

Parallel aan die plannen besloten bei-
den hun correspondentie weer voor 
publicatie beschikbaar te maken: daar 
was nu meer tijd voor. Cees van der 
Pluijm: ‘uit de briefwisseling blijkt boos-
heid over ontwikkelingen in de maat-
schappij, pessimisme. Ik heb zojuist 
de definitieve versie drukklaar gemaakt, 
en er viel me op dat de eenheid in het 
boek hem zit in verval. Verval in de 
politiek, de maatschappij, maar ook het 
lichaam. Daarnaast is het thema van 
het boek balans opmaken, terwijl we bij 
onze eerste publicatie met onderlinge 
correspondentie duidelijk midden in het 
leven stonden.

Einde
‘Kijk, het overlijden van Robert Long 
kwam onverwacht: tussen het moment 
dat ik hoorde dat Robert de kerst niet 
zou halen, en het moment dat hij over-
leed, zaten maar een paar dagen. Maar 
als ik Roberts bijdragen teruglees, lijkt 
het wel of hij dat voelde aankomen. 
Het gaat permanent over afsluiting. 
Een deel van het boek bestaat uit een 

feuilleton, die hij tot twee maal toe 
eindigde met de ondergang van de 
wereld en een EINDE. Ik was uiteraard 
niet te beroerd om ook daar weer een 
vervolg aan te geven’. Op basis van het 
voorgaande kan de indruk zijn ontstaan 
dat het boek vooral zwaarmoedig is. 
Van der Pluijm licht toe: ‘soms is het 
zwaarmoedig, maar het boek is op 
sommige delen ook luchtig, humoris-
tisch, scherp en kritisch. Het is in ieder 
geval actueel’.

Brieven
Waarin verschillen hun brieven uit het 
boek van hun reguliere contact? Cees 
van der Pluijm: ‘kenmerk van dat soort 
brieven is dat je er eens extra voor 
gaat zitten. Er wordt veel aandacht aan 
besteed. Van Robert weet ik dat hij ze 
vaak ’s avond in alle rust schreef. Dat 
merk je in de brieven’. Waarom heb-
ben de heren aanvankelijk in de vorige 

eeuw, en in tweede instantie vlak voor 
de dood van Long een correspondentie 
ter publicatie onderhouden? 
Van der Pluijm: ‘we deden dat eigenlijk 
vooral voor onszelf, omdat we zelf zo 
veel plezier beleefden aan het schrijven 
van de brieven. Dat neemt niet weg dat 
ik blij ben dat nu ook deze tweede ver-
zameling correspondentie wordt uitge-
geven. Ik wilde het voor mezelf, omdat 
het iets is dat ik aan hem verschuldigd 
ben. Het hoort bij het voltooien van iets 
waar we mee bezig waren. Het hoort 
ook bij het rouwproces. Iets nieuwers 
zal er niet meer komen van Roberts 
hand. Dat maakt deze uitgave ook spe-
ciaal ’. Het viel nog niet mee om een 
uitgeverij te vinden die een dergelijk 
boek wil uitgeven. Zelfs Van der Pluijms 
eigen uitgeverij De Stiel wilde minimaal 
tweehonderd intekenaars hebben voor-
dat er een uitgave werd gedrukt. 
Dankzij twee fans van Robert Long, 
Rose-Marie Schreuders en Yvonne 
Sueters, die in korte tijd konden regelen 
dat er voor tweehonderdvijfenzestig 
exemplaren werd ingetekend, is de 
kogel door de kerk en zal het boek Het 
laatste jaar. De brieven uit 2006 worden 
uitgegeven.

Presentatie
Het boek zal op 31 mei worden gepre-
senteerd in Villa Lila. Vanaf 15.00 uur 
zal dit worden opgeluisterd met diverse 
optredens en aanwezigheid van boek-
handel De Feeks, waardoor gelegenheid 
is tot aankoop van deze en eerdere 
uitgaven, waaronder Hete Klippen uit 
1991. Cees van der Pluijm: ‘Naast de 
aandacht voor de uitgave, zullen we op 
deze middag Robert Long ook vieren en 
herdenken. Een eerbetoon’.

[JH]

Op 31 mei vindt de presentatie plaats van de corresponden-
tie-uitgave Het laatste jaar. De brieven uit 2006 van Robert 
Long en Cees van der Pluijm.  De heren schreven in 2006 
brieven ter publicatie aan elkaar. 
De laatste brief van Robert Long is gedateerd op 16 novem-
ber 2006. Robert Long wist toen niet dat hij minder dan 
een maand later zou zijn overleden.

Het laatste jaar. De brieven uit 2006

Zwaarmoedig, luchtig, scherp

Succes inspireert andere culturele centra

Jongeren Jamsessie in Nijmeegs homo-huis
Eens in de twee maanden, op vrijdag-
middag, maken jongeren samen muziek 
in Villa Lila. Eenmaal over de drempel 
van dit Nijmeegse homohuis leren ze 
behalve samenspelen en improviseren, 
dat homo’s en lesbo’s helemaal niet zo 
eng zijn. Aan de basis van dit initiatief 
staat Aram Scholten, die altijd mee-
speelt en de toon zet op zijn basgitaar.

Aram Scholten volgde twee jaar geleden 
zijn stage binnen de opleiding sociaal 
cultureel werk in Villa Lila. Hij wilde lie-
ver niet in een buurthuis of BSO stage 
lopen. Toen opperde zijn mentor dat hij 
ook in Villa Lila een stage kon doen. 
‘Ik heb toen gesolliciteerd en er mijn 
afstudeerproject gedaan. Daarna ben 
ik als vrijwilliger gebleven vanwege de 
jamsessie, de leuke projecten en de 
goede sfeer. Ik kan de Villa als stage-
plaats zeker aanbevelen. Via mijn sta-
geplek heb ik een grote groep vrienden 
leren kennen. Dat ik zelf hetero ben 
maakt niet uit. Ik heb in Villa Lila zelfs 
mijn vriendin leren kennen, die zelf 
weer vrijwilligerswerk deed voor het 
Lesbian Festival! Zij was coördinator 
samen met Brigitte Heezen.’
De jamsessie voor jongeren, middelba-
re scholieren, was één van de projecten 
die Aram tijdens de stage uitvoerde. 
‘Het was eerst bedoeld voor één avond. 
Ik heb flyers uitgedeeld op middelbare 
scholen en muziekscholen èn meteen 
mijn eigen verjaardag gevierd. De ses-
sie is voor jongeren tussen de 13 en 
23 jaar. Dat is dus een ruim begrip. 
Het was meteen de eerste keer druk 
bezocht en een succes. Inmiddels is het 
een structurele activiteit. De opzet is 
eenvoudig. Ik zorg dat instrumenten en 
versterking klaar staan. We spelen een 
bestaand stuk waar elke speler die dat 
wil een solo op kan geven of op mag 
improviseren. Op 7 maart dit jaar zijn 
we begonnen om een lokale startende 
band de eerste nummers te laten uit-
voeren. “Duke John” mocht het spits 
afbijten.’

‘In de flyers staat gewoon dat de ses-
sies in Villa Lila zijn. Dat het een homo-
huis is, wordt niet benadrukt. Ik zeg dat 
het een cultureel centrum is. Sommige 
deelnemers hebben aanvankelijk niets 
in de gaten en het valt ze pas na een 
paar bezoeken op dat het een cultureel 
centrum is waar veel voor homo’s en 
lesbo’s georganiseerd wordt. De deel-
nemers blijven dan echt wel komen; tot 
nu toe allemaal, en zonder problemen. 
Zelfs degenen die niet veel van homo’s 
moesten hebben, zeggen dat het best 
meevalt met het vooroordeel dat alle 
homo’s achter je broek aanzitten en 
dat het dus helemaal niet zo eng is. 
Ik heb wel een keer een aanpassing 
gemaakt in de expositie. Ik heb niets 
tegen naakt in de kunst, maar bij een 
specifieke expositie vond ik het bloot te 
plat voor de doelgroep en heb 2 werken 
verplaatst.’
Aram is inmiddels afgestudeerd en 
werkt op incidentele basis als sociaal 
cultureel werker. Verder geeft hij skate-

boardles aan kinderen van 8 tot 14 
jaar en is hij vennoot van Single Track 
fietskoeriers. 
Het succes van de jongeren jamses-
sie is niet onopgemerkt gebleven. In 
Beuningen wordt een vergelijkbare 
jamsessie opgezet in samenwerking 
met Stichting Perspectief. Aram is hier 
actief bij betrokken. Ook in de culturele 
centra van Malden en Wijchen is er 
sprake van het opzetten van een jonge-
ren jamssessie. In samenwerking met 
stichting PAN is Aram een pilotproject 
aan het opzetten getiteld ‘School’s 
Out’. Jongeren krijgen begeleiding in 
het opzetten, schrijven en samenspelen 
van eigen nummers. Er wordt ook een 
demo opgenomen en een opnamestu-
dio bezocht. Jongeren komen steeds 
jonger uit de kast. Op de vraag of bin-
nen de jongeren jamsessie in Villa Lila 
al sprake is geweest van een coming 
out antwoordt Aram ‘nee, dat nog niet’.

[BVD]

Aram Scholten organiseert de jongeren jamsessie al ruim twee jaar in Villa Lila. De opzet 
en zijn aanpak zijn een succes en vinden navolging in de regio.

Als onderdeel van de actie rondom de 
Vrolijke Scholen Alliantie in Arnhem 
speelt op woensdag 14 mei Theater 
AanZ de voorstelling ‘En een pret-
tig weekend’. Het stuk gaat over de 
belevenissen van een lesbische docente 
op haar school. De voorstelling is in-
teractief, dat wil zeggen dat het publiek 
kan reageren en de loop van het stuk 
beïnvloedt. De voorstelling is bedoelt 
voor betrokkenen bij het onderwijs en 
wil schoolmedewerkers zich er van be-

wust maken hoe sociale uitsluiting van 
homoseksuelen (m/v) kan ontstaan, 
maar vooral hoe deze betreden kan 
worden.
De voorstelling wordt op 14 mei 
gespeeld in de Hemelzaal van Musis 
Sacrum in Arnhem. Aanvang: 17.00 uur. 
Je kunt de voorstelling gratis bezoe-
ken na aanmelding bij het secreta-
riaat van COC Midden-Gelderland: 
kantoor@diverzo.nl of 026 – 442 31 61.
Info: www.theater-aanz.nl

‘GaySlowDating’ organiseerde op 
6 april een ontmoetingsdag in Park 
De Hoge Veluwe. GaySlowDating, een 
manier om in een ontspannen sfeer 
kennis te maken met andere mannen, 
wint aan populariteit. Wie denkt dat 
gayslowdating een klein groepje zielige 
mannen betreft, heeft het mis. Op 6 
april gingen 36 mannen de bossen in 
en de heide op, de meeste van hen voor 
de eerste keer. Het programma kende 
plenaire onderdelen (start met koffie 
en gebak) maar ook een fietstocht met 
opsplitsing in kleinere groepjes. Bij het 
bezoek aan het Kröller-Möller Museum 
had iedereen weer de keuze om in klein 
of groot verband met elkaar op te trek-
ken.
De organisatie van Gayslowdating ver-
zorgt een keer of vier per jaar een ont-
moetingsdag ergens in Nederland. 

Meer info vind je op: 
www.gayslowdating.nl.

Take it easy op de Veluwe

Theater AanZ in Musis
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