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Het jaarverslag 2019 is door het bestuur goedgekeurd op 16 juni 2020 tijdens de bestuursvergadering,  

vastgesteld door de ALV op 1 juli 2020 te Maastricht. Online gepubliceerd op 17 juni 2020. 
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In Memoriam 

 Ter nagedachtenis aan oud-bestuurslid en geliefd vrijwilliger van COC Limburg 
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Voorwoord 
Voor COC Limburg was 2019 een bewogen jaar. We hebben veel vreugde gehad, maar 

helaas ook verdriet. Oud-bestuurslid Joop Renkers overleed in december op 69-jarige 

leeftijd na een lang ziekbed. Hij heeft veel betekend voor het verbinden van COC Limburg 

met de katholieke kerk. Mede dankzij zijn inzet is daar een deur opengezet en is COC 

Limburg een serieuze gesprekspartner geworden binnen de Limburgse katholieke kerk. Wij 

zijn hem veel dank verschuldigd. Wij zullen Joop gaan missen. 

 

COC Limburg heeft in 2019 ook vreugde gekend. De vereniging stond vooral in het teken 

van een aantal jubilea die uitgebreid zijn gevierd. Zo bestond ons prachtige Café Rosé 40 

jaar, wat we in november hebben gevierd. Evenals de Pink Party, wat we in april hebben 

gevierd. Ons café heeft in de zomer een metamorfose ondergaan, waardoor er meer ruimte 

is gecreëerd. Daardoor kan het café weer jarenlang mee. Het 40-jarig bestaan van de Pink 

Party was tegelijkertijd helaas de laatste Pink Party. Het einde van de Pink Party leidde zelfs 

tot vragen in Provinciale Staten van Limburg. Ook het COC Songfestival had een jubileum te 

vieren. Het festival bestond namelijk 25 jaar. Wat COC Limburg ooit is begonnen met een 

aantal andere COC’s in den lande, is uitgegroeid tot hét alternatief voor het “echte” Eurovisie 

Songfestival. In november hebben we, mede dankzij de gemeente Weert en de Provincie, 

één van de beste Songfestivals neergezet ooit! En daar zijn we trots op. 

 

COC Limburg is 2019 gelijk al strijdend begonnen. De lhbti-onvriendelijke 

Nashville-verklaring werd op 5 januari door zo’n 250 orthodox-protestantse predikanten, 

voorgangers en prominenten ondertekend waaronder SGP-partijleider Van der Staaij. In de 

verklaring staat geschreven dat het accepteren van homoseksualiteit en transgender-zijn 

een zonde is. Ook wordt het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht afgewezen. Dat lieten 

we niet aan ons voorbij gaan. We hebben de pers ingeschakeld en we hebben als enige 

COC-organisatie aangifte gedaan. Ook hebben wij met onze bovenburen, de Christelijke 

studentenvereniging Lux ad Mosam, gezamenlijk de regenboogvlag uitgehangen. Dat alles 

heeft geleid tot een goed en constructief gesprek met een voorganger van de 

Christengemeente in Roermond, die de verklaring heeft ondertekend. Deze aanpak geeft 

precies weer waar COC Limburg voor staat: Actie ondernemen, maar ga ook de dialoog met 

elkaar aan! Toch één ding: Zo’n Nashville-verklaring mag nooit meer voorkomen. Niet in het 
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Nederland van 2019 en daarna! In onze samenleving is geen plaats meer homo- en 

transfobie. Lhbti’s dienen gerespecteerd te worden. Wij doen niets verkeerds. 

 

Maar er is meer. Diverse keren zijn transgenders in Heerlen uitgescholden en beledigd, 

waardoor zij hun thuis permanent moesten ontvluchten. Het aantal geregistreerde gevallen 

van discriminatie en geweld tegen lhbti’s steeg van 428 in 2009 naar 2072 in 2019. Een 

gemeente zoals Echt-Susteren helpt ons daar niet mee. Al jaren lang herbergt het 

asielzoekerscentrum aldaar de meeste lhbti-vluchtelingen in Nederland, maar het bestuur 

van de gemeente weigert ieder jaar de regenboogvlag aan de gevel van het gemeentehuis 

te hangen. “We hangen de vlag in de hal”, zegt een woordvoerder. Voor ons een teken voor 

lhbti’s dat je in Echt-Susteren vooral in de kast moet blijven. Met Coming Out Dag hebben 

we dan maar de regenboogloper voor de ingang uitgezet, als protest.  

 

Daarom ben ik zo blij met de vrijwilligers van COC Limburg, die zich dag in dag uit inzetten 

voor lhbti’s in onze provincie. Zo hebben wij weer laten zien dat we jongeren, studenten, 

transgenders, ouderen, lhbti’s met een licht verstandelijke beperking en lhbti-vluchtelingen 

een plek kunnen geven. Er zijn geweldige bijeenkomsten georganiseerd, met elk een 

activiteit. Zowel in Café Rosé als in de rest van onze provincie. In 2020 gaan we zelfs meer 

die provincie in, zolang het Coronavirus dat ons toelaat. Ontmoeting is dan ook één van de 

belangrijkste zaken binnen onze vereniging en natuurlijk voorlichting geven op de 

middelbare scholen in Limburg.  

 

Zo blijkt maar weer dat COC Limburg in 2019 opnieuw nodig is geweest.  En dat zal in 

2020 niet anders zijn. Oké, wij kunnen heel goed feest vieren... maar we kunnen ook samen 

verdriet verwerken en we kunnen ook heel goed voor elkaar opkomen. Dat maakt onze 

vereniging zo sterk. We zijn niet weg te denken uit de Limburgse lhbti-samenleving. Wie 

dat niet vindt, heeft misschien wel onder een steen geleefd. Het is een hele opgave om een 

maatschappij zo te veranderen dat COC Limburg niet meer nodig is, maar ik vind dat we wel 

de goede weg op gaan, want we hebben ook in 2019 een hele hoop bereikt. Dat wordt in 

dit verslag uiteengezet. Opnieuw hebben we naar onze missie gestreefd en dat zullen we 

blijven doen! 

 

Odin Westen   

Voorzitter COC Limburg      
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Organisatie 

Inleiding 
Sinds 1972 zorgt COC Limburg voor een beter bestaan van lhbti’s in Limburg. Er zijn vele 

successen geboekt, zoals het grote aanbod van voorlichtingen op Limburgse scholen en het 

opbouwende aanbod van veilige ontmoetingsplaatsen in Limburg. COC Limburg heeft in 

2019 voor grote uitdagingen gestaan. Een lhbti-onvriendelijke verklaring werd op 5 januari 

door zo’n 250 orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en prominenten 

ondertekend. De laatste jaren was er binnen protestant-christelijk Nederland een zekere 

emancipatie van lhbti’s. Helaas wordt de emancipatie van lhbti’s door de 

Nashville-verklaring deels tenietgedaan. Een transgenderkoppel uit Heerlen moest 

vertrekken uit de Auroraflat omdat zij de afgelopen jaren werden lastiggevallen en 

uitgescholden door hangjongeren die zich rondom de flat ophielden. Hoewel COC Limburg 

blij is met de inzet van de Gemeente Heerlen, kreeg de organisatie ook veel verontrustende 

berichten binnen. COC Limburg had daarom tijdelijk de noodklok geluid en het gesprek met 

Heerlen weten aan te gaan. Maar er waren ook positieve gebeurtenissen. Naar aanleiding 

van de commotie rondom de Nashville-verklaring, hebben COC Limburg en de Christelijke 

studentenvereniging Lux ad Mosam op vrijdag 11 januari 2019 samen twee grote 

regenboogbanieren uitgehangen aan het pand aan de Bogaardenstraat 43 in Maastricht als 

een teken van verbinding. Gemeente Horst aan de Maas heeft tijdens de raadsvergadering 

van 29 januari ingestemd met de aanleg van een regenboogpad. Tamara van Bogaert is 

begonnen als eerste directeur van COC Limburg. John Niessen heeft in de categorie 

Veiligheid de Vrijwilligersprijs van de Gemeente Maastricht gewonnen. Tijdens Coming Out 

Day had COC Limburg ook een verrassing voor de Gemeente Heerlen; een plakkaat werd 

overhandigd aan wethouder van Zutphen. Heerlen is al meer dan 10 jaar Regenboogstad en 

samenwerkingspartner voor lhbti-vraagstukken & -veiligheid. Om hier een mooie 

herinnering aan te geven werd een ‘een verklaring van dank’ gegeven. In Weert 

organiseerde COC Limburg de 25e editie van het COC Songfestival. Sinds vrijdag 1 

november 2019 zijn intersekse- en transgender* personen expliciet wettelijk beschermd 

tegen discriminatie. Het Citaverde College Nederweert werd gekozen tot Beste Paarse 

Vrijdag-school van Limburg. Kortom, een druk jaar met negatieve maar ook positieve 

gebeurtenissen. 
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Het jaarverslag van COC Limburg is opgebouwd rondom zes pijlers: jongeren, ouderen, 

transgenders, biculturelen, mensen met een LVB en diversiteit. Per pijler zal er een korte 

samenvatting zijn over de bijdragen die de werkgroepen en projecten hebben geleverd aan 

de positieve gezondheid van Limburgse lhbti's. COC Limburg is hierbij bezig met het 

bevorderen van het mentaal welbevinden, de zingeving, de kwaliteit van het leven en het 

bieden van mogelijkheden tot meedoen in de samenleving. 

 
 

Bestuur 
In het verslagjaar bestond het bestuur uit: 

● voorzitter O.D. Westen 

● secretaris J.S. Blok 

● algemeen bestuurslid P.M.L. Reinders 

● algemeen bestuurslid J.J.J. Niessen - van der Laan tot 01-05-2019 

● algemeen bestuurslid T.M.P.I van Bogaert tot 27-01-2019 

 

Kantoor & Personeel 
In 2019 had COC Limburg drie betaalde functies: directeur, officemanager, projectmanager 

en een vrijwillige functie met vergoeding: projectondersteuning. 

● directeur vanaf 1 februari 2019 

● officemanager vanaf 2 april 2019 

● projectmanager vanaf 2 april 2019  

● projectondersteuning 

● 3 stagiaires 

 

Werkgroepen en projecten 
In 2019 beschikte COC Limburg over elf werkgroepen binnen de zes pijlers, en twee 

ondersteunende werkgroepen zoals PR & Zichtbaarheid en ICT. Daarnaast zijn er 

verscheidene projecten. Iedere werkgroep wordt aangestuurd door een coördinator, die 

bezig is met de uitvoer van het beleid op microniveau.  
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Leden & Vrijwilligers 
Op 31-12-2019 beschikte de vereniging over 244 leden. In 2019 zijn er 44 leden 

aangemeld, hebben zich 41 leden afgemeld (of zijn verhuisd naar een gemeente die onder 

een andere COC-lidvereniging valt). 

Algemene Ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering kwam in 2019 tweemaal bijeen. Op dinsdag 18 juni 2019 

en op dinsdag 17 september 2019 in het pand van COC Limburg aan de Bogaardenstraat 

43 te Maastricht. 

 

 

 
Foto: uitreiking bedankje aan mede-oprichter van COC Limburg Jean Delhoofen tijdens viering 40-jaar bestaan 

van Café Rosé in Maastricht 

 

Financiën 

In 2019 vormden de subsidies de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de vereniging. 

Enerzijds is dit de subsidie van de Provincie Limburg voor COC Limburg als zijnde een 

erkende maatschappelijke organisatie, anderzijds zijn dit de gelden afkomstig van de 

regenboogsteden (beschikbaar gesteld door het ministerie van OC&W en aangevuld met 
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eigen middelen van de gemeenten). Naast de huidige drie regenboogsteden (Maastricht, 

Heerlen, Sittard-Geleen en Roermond) zijn we inmiddels ook samenwerkingen aangegaan 

met de overige grote gemeenten in Limburg zoals Venlo. Ondertussen hebben ook 

Roermond en Weert zich als Regenboogstad laten erkennen. 

 

Naast de subsidies die worden ontvangen, is COC Limburg in 2019 verder aan de slag 

gegaan met haar eigen horecagelegenheid. In 2019 heeft het café positieve cijfers gedraaid. 

De winst uit het café is gebruikt voor de verbouwing van het café in juni en enkele speciale 

activiteiten zoals de drag nights. Ook heeft COC Limburg meer aan fondsenwerving gedaan 

bij fondsen zoals het Bob Angelo Fonds en het Trut Fonds. Daarnaast is er een donatie 

geweest van UM-Pride. 

Ondersteunende werkgroepen 

Werkgroep Public Relations & Zichtbaarheid 

De werkgroep PR & Zichtbaarheid is verantwoordelijk voor de promotie en communicatie 

van COC Limburg. COC Limburg vindt het belangrijk dat lhbti’s in Limburg weten dat zij 

vertegenwoordigd worden en een plek tot hun beschikking hebben waar ze zichzelf kunnen 

zijn en waar ze over problemen kunnen praten. De werkgroep PR was ook in 2019 weer 

aanwezig bij verschillende informatiemarkten zoals de Bevrijdingsdag in Roermond en in 

september de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Maastricht. 

 

Coming Out Day & actie Echt-Susteren 
Coming Out Day vond plaats op 11 oktober 2019; een internationale dag van aandacht en 

respect voor lhbti’s en queer-personen. COC Limburg lanceerde de website 

comingoutday.nl vanwege 7 verschillende evenementen rondom Coming Out Day in 

Limburg. Tijdens Coming Out Day is het jaarlijks de gewoonte dat COC Limburg met een 

groot evenement komt. Omdat verschillende gemeenten in 2019 aanspraak deden op COC 

Limburg, werd er besloten om in plaats van een groot evenement, meerdere kleine 

evenementen te organiseren op één dag. Dit idee zou omgevormd worden tot een “Dwars 

door Limburg” waarbij COC Limburg met twee regenboogbussen door de Provincie zou 

rijden. De twee regenboogbussen, gevuld met koffie, fris, muziek en een hoop 

regenboogspullen zijn uiteindelijk naar de volgende plaatsen gereden: Maastricht, 

Echt-Susteren, Heerlen, Sittard-Geleen en Roermond.  
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De actie kwam tot stand omdat Echt-Susteren als enige gemeente had aangegeven niet de 

regenboogvlag te willen wapperen. Het bestuur van COC Limburg was van mening dat hier 

iets mee gedaan moest worden. In de eerste instantie was het idee om een hoogwerker met 

een vlag te regelen, maar na contact met de gemeente bleek dit niet mogelijk te zijn. Na 

kritiek besloot de gemeente om de regenboogvlag binnen te hangen. Volgens het bestuur 

van COC Limburg laat dit juist een probleem zien, “want hiermee geef je een statement af 

dat het wel mag maar dat je het eigenlijk niet moet laten zien”. COC Limburg besloot 

daarom om voor het gemeentehuis een kleurige zitplaats in te richten. De motto van COC 

was: “je moet Echt overal kunnen zijn wie je wilt zijn, dit zou je niet moeten verbergen”. 

Tijdens Coming Out Day kreeg COC Limburg ook verschillende telefoontjes van mensen die 

hadden geattendeerd dat de regenboogvlag ook niet wapperde in de gemeenten Horst aan 

de Maas en Roerdalen.  

 

 
Foto: Gemeentehuis Echt-Susteren tijdens Coming Out Day 2019 
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Foto: COC Limburg-regenboogbus in het kader van Coming Out Day 2019 in Heerlen. Voorzitter Odin Westen 

in gesprek met Wethouder Peter van Zutphen. 

 

Tijdens Coming Out Day had COC Limburg ook een verrassing voor de Gemeente Heerlen; 

een plakkaat werd overhandigt aan wethouder van Zutphen. Heerlen is al meer dan 10 jaar 

Regenboogstad en samenwerkingspartner voor lhbti-vraagstukken & -veiligheid. Om hier 

een mooie herinnering aan te geven werd een ‘een verklaring van dank’ gegeven. Hoewel 

COC Limburg blij is met de inzet van de Gemeente Heerlen, kreeg de organisatie ook veel 

verontrustende berichten binnen. COC Limburg en de Gemeente Heerlen gingen met elkaar 

in contact om te kijken hoe een veilige omgeving voor lhbti’s gecreëerd kan worden. 
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Foto: COC Limburg-regenboogbus in het kader van Coming Out Day 2019 

 

 

Solidariteitsactie COC Limburg en Lux ad Mosam: Nashville-verklaring  
COC Limburg en Lux ad Mosam lieten op 11 januari 2019 grote regenboogdoeken uit de 

ramen van het gezamenlijke pand hangen om een signaal af te geven tegen de 

Nashville-verklaring. De lhbti-onvriendelijke verklaring werd op 5 januari 2019 door zo’n 

250 orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en prominenten ondertekend 

waaronder SGP-partijleider Van der Staaij.  

 

“Iedereen in Nederland is gelijk. Ook in Limburg. Juist in een diverse 
samenleving is het belangrijk dat we elkaar met respect behandelen. Dat is 

met de Nashville-verklaring ver te zoeken”  
-Odin Westen 

 

Lux ad Mosam en COC Limburg zijn gevestigd in hetzelfde pand aan de Bogaardenstraat. 

Hierdoor is er goed contact en is er een intensieve samenwerking. Zo worden er debatten 

en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast was er op 18 januari 2019 een 

gezamenlijke nieuwjaarsborrel van de buurt waarbij beide verenigingen hun visie voor 2019 
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presenteerden. De gemeenschappelijke deler tussen beide is dat zij niemand uitsluiten. Het 

gezamenlijk uithangen van de regenboogbanieren is dan ook een bevestiging van deze 

gemeenschappelijk deler en intensieve samenwerking. De positieve boodschap die beide 

verenigingen willen uitdragen is dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zichzelf te 

kunnen zijn. De solidariteitsactie werd afgesloten in Café Rosé. 

 

 
Foto: Solidariteitsactie COC Limburg en Lux ad Mosam: Nashville-verklaring in de Bogaardenstraat, Maastricht 
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Werkgroep ICT 

De werkgroep ICT is verantwoordelijk voor de implementatie van digitale systemen en het 

onderhouden van apparatuur binnen het pand. De werkgroep ICT werkt intensief samen 

met de werkgroep PR & Zichtbaarheid voor de ontwikkeling van de website, webshop, etc. 

In het kader van duurzaamheid en effectiviteit, worden digitale platformen en communicatie 

belangrijk geacht. In 2019 is er meer ingezet op videocommunicatie. De werkgroep ICT 

heeft begin mei een videocamera met een livestreambox aangeschaft. Hierdoor kon het 

populaire evenement in Café Rosé ‘Queer of the South’ uitgezonden worden via de social 

media kanalen van COC Limburg. Ook heeft COC Limburg enkele reportages gemaakt. 

Daarnaast is het café in juni voorzien van enkele technische updates zoals een nieuw 

kassasysteem ‘Twelve’ dat geoptimaliseerd is voor vrijwilligers. Door dit systeem is er 

realtime inzicht in het verbruik door de werkgroepen. Tevens kan de penningmeester en de 

barcoördinator beter controleren wat de opbrengsten van het café zijn.  

 

Foto: Voorzitter Odin Westen interviewt Roze in Blauw tijdens Roze Zaterdag in Venlo   
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Pijler Jongeren 

Werkgroep: Jong&Out Limburg 

Jong&Out Limburg organiseert iedere tweede zondag van de maand een meeting voor 

lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender- en intersekse jongeren tot en met 18 

jaar. De meetings hebben tot doel om jongeren bij elkaar te brengen in een veilige 

omgeving. Jongeren hebben vaak moeite met het ontmoeten van gelijkgestemden omdat ze 

vaak niet weten wie er in hun eigen sociale netwerk of op school lhbti is. Door het 

organiseren van meetings kunnen jongeren gelijkgestemden ontmoeten en vragen stellen. 

 

 

 
Foto: Bezoekers Jong&Out; links is de landelijke dag bezocht in Utrecht;  

rechts is de afsluiting van de scavenger hunt 
 

Jong&Out Limburg in 2019 

In 2019 heeft Jong&Out Limburg elf meetings georganiseerd, er is een meeting in de 

zomervakantie komen te vervallen in verband met vele afmelding van bezoekers. De meeste 

meetings hebben plaatsgevonden in het pand van COC Limburg. Jong&Out Limburg heeft in 

de andere regenboogsteden nog geen locatie gevonden die zij als standplaats kunnen 

gebruiken. Bij Jong&Out Limburg is een veilige omgeving waar geen alcohol aangeboden 
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wordt noodzakelijk. Om toch jongeren over de gehele provincie te bereiken is er daarom 

ingezet op het bezoeken van een bowlingcentrum, escaperooms en activiteitencentra o.a. in 

Sittard-Geleen en Landgraaf. Bij het bezoeken van deze evenementen houden de 

coördinator en vrijwilligers toezicht. Naast de deze bijeenkomsten heeft Jong&Out ook een 

tweetal bijeenkomsten georganiseerd waarbij de GGD een bezoek brengt aan COC 

Limburg. Daarnaast is er voor de eerste keer een ‘Get to know Jong&Out’ georganiseerd, 

tijdens deze bijeenkomst konden jongeren op een laagdrempelige manier kennismaken met 

de werkgroep en het COC. 

 

Werkgroep: JOLO  

De werkgroep JOLO is voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Deze werkgroep richt zich met 

name op Nederlandse lhbti-jongeren die buiten de stad wonen of niet op een universiteit 

studeren. De in 2018 opgerichte werkgroep is ontstaan door de geluiden die de organisatie 

heeft opgevangen. Er is gebleken dat vele niet de aansluiting bij de werkgroep Dionyx 

kunnen vinden. De jongeren die JOLO bezoeken hebben vaak moeite om contact te leggen 

met studenten. Uit ervaring blijkt dat een gedeelte van deze lhbti-jongeren vooral behoefte 

hebben aan sociale interactie. Zo zijn er jongeren die geen opleiding kunnen afronden, 

financiële problemen hebben of een te klein sociaal netwerk hebben. 
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Foto: Jolo-meeting groepsfoto tijdens het weekend van Coming Out Day 

 

JOLO in 2019 

De werkgroep JOLO heeft 10 meetings georganiseerd. Het pand van COC Limburg in 

Maastricht werd vaak als standplaats gebruikt. Vanwege een gebrek aan veilige 

standplaatsen buiten Maastricht zijn meetings in andere gemeenten beperkt gebleven. 

Naast Maastricht zijn er meetings georganiseerd in o.a. Sittard en Heerlen. Tijdens de 

meetings hebben jongeren in een veilige omgeving gelijkgestemden kunnen ontmoeten en 

hebben ze kunnen praten over hun gevoelens, ervaringen en problemen. In het weekend 

van Coming Out Day heeft de werkgroep samen met Jong&Out een groot evenement in 

Heerlen opgezet. Dit in het kader van het 10-jarig bestaan als regenbooggemeente. Hierbij 

konden bezoekers bowlen en gingen ze samen uit eten in Heerlen. Overige meetings die zijn 

georganiseerd zijn: bowlen, karaoke, DIY-Lunch en movie night en game night. 
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Foto: Jolo-meeting bowlen in Heerlen rondom het weekend van Coming Out Day 

Werkgroep: Dionyx 

Dionyx is de internationale werkgroep voor lhbti-studenten tot ongeveer 30 jaar. De 

werkgroep organiseert diverse culturele activiteiten per maand om de sociale interactie 

tussen lhbti’s te vergroten. Dionyx probeert een ruimte te creëren waarin open-minded 

studenten zich thuis kunnen voelen, waar ruimte is voor discussies en ontmoetingen. 

Daarnaast proberen ze het lhbti-onderwerp onder de aandacht te brengen door middel van 

workshops en informatiebijeenkomsten. 
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Foto: Dionyx tijdens de informatiemarkt voor nieuwe studenten in Maastricht 

Dionyx in 2019 

In 2019 is er een wisseling geweest van coördinator. Het eerste half jaar heeft in het teken 

gestaan van ‘Maastalks’ en ‘Influential LGBT movies’. Maastalk is een bijeenkomst waarbij 

studenten elkaars taal kunnen leren. Iedere tafel in het café stond gelijk aan een andere taal. 

Zo waren er tafels zoals Frans, Duits en Italiaans, maar ook Hebreeuws, Arabisch, Russisch 

en Mandarijn. Influential LGBT movies waren filmavonden die films lieten zien die betrekking 

het tot de lhbti-gemeenschap. Na iedere filmvertoning was er plaats voor een discussie. 

 

Na de zomer en de start van het nieuwe academisch schooljaar heeft de werkgroep ervoor 

gekozen de bijeenkomsten op donderdag uit te voeren. Met de keuze van de donderdag 

hoopte de werkgroep meer aansluiting te vinden bij het ‘uitgaansavond’ van studenten. 

Deze nieuwe start heeft plaatsgevonden in samenwerking met UM-Pride en is begonnen 

met een ‘Kick-off Queer Week’.  Met deze introductie van het ‘nieuwe’ Dionyx zijn er 

wekelijks bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Zo was er een pubquiz, een game 

night, een speed befriendings meeting en verschillende dialoogsessies. Daarnaast heeft 

Dionyx in oktober een Halloween Fundraiser georganiseerd. Hierbij werd €250 opgehaald 

dat gedoneerd werd aan de Maastricht University-crowdfundingsactie van Mathilde Kennis 

die onderzoek doet naar de neuro-gezondheid van transgenders. 
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Foto: Picknick in het stadspark van Maastricht in juli 
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Gezamenlijke activiteit Jong&Out, Jolo en Dionyx 

In 2019 hebben de drie werkgroepen voor jongeren en studenten gezamenlijk een activiteit 

georganiseerd. In eerdere jaren werd al vaker door Jong&Out een pretpark bezocht, dit in 

samenwerking met COC Eindhoven. Afgelopen jaar zijn de groepen van COC Limburg voor 

het eerst gezamenlijk op pad gegaan. Deze keer werd er gekozen voor pretpark Toverland, 

de kosten werden voor 50% door COC Limburg opgenomen. Hierdoor is het mogelijk 

geweest om een bus in te huren en te zorgen voor een veilige reis voor alle bezoekers van 

Jong&Out, JOLO en Dionyx.  

 

 

 
Foto: bezoek aan toverland; (enkel de groep Jong&Out) 
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Werkgroep: Veilige School Limburg & Project GSA Limburg 

Veilige School Limburg (VSL) is de werkgroep die focust op het geven van voorlichting en 

het verspreiden van informatie binnen het onderwijs in Limburg. Door het geven van 

voorlichtingen over seksuele en genderdiversiteit wil VSL het lhbti-onderwerp bespreekbaar 

maken. Hierdoor heeft VSL tot doel om de sociale veiligheid van lhbti-leerlingen en 

lhbti-docenten te bevorderen en seksuele en genderdiversiteit mogelijk te maken. Door 

voorlichtingen kunnen jongeren op meer begrip rekenen van hun leeftijdsgenoten, en 

ontstaat er een veiligere plek waarbij jongeren hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen en 

uiten. 

 

Naast de voorlichtingen houdt VSL zich bezig met GSA’s ofwel Gender & Sexuality 

Alliances. Een GSA is een project dat door docenten en leerlingen wordt opgericht om 

aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit op een school. Binnen VSL is er een 

interne werkgroep die zich bezighoudt met het bieden van hulp aan scholen om GSA’s te 

organiseren.  

Veilige School Limburg in 2019 

In 2019 heeft Veilige School Limburg (VSL) op een aantal lessen na, dezelfde hoeveelheid 

aan gastlessen mogen verzorgen op verschillende scholen binnen het voortgezet onderwijs 

(VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Limburg. Vanuit het mbo is in het vorige 

jaar ook meer de vraag gekomen om de gastlessen per opleiding toe te passen. In het najaar 

is er gestart met het opzetten van een lesmethode gericht op leerlingen van het mbo die een 

zorgopleiding volgen. Echter zijn er ook enkele punten in 2019 die aandacht vragen. Zo 

heeft COC Limburg wederom een daling gezien in het aantal voorlichters. In het vorige 

kalenderjaar is het aantal lessen nog goed opgevangen door de voorlichters. Wel is het van 

belang dat er de komende jaren meer wordt ingezet op werving van voorlichters en een 

goed en snel trainingstraject. Op deze manier kunnen nieuwe voorlichters sneller aan de 

slag en geeft het lange trainingstraject geen de-motivatie.  
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Foto: Uitreiking award voor Beste Paarse Vrijdag-school van Limburg 2019: Citaverde College Nederweert 

Project GSA Limburg in 2019 

Afgelopen jaar heeft COC Limburg en GSA Netwerk een lichte stijging gezien van 

aangemelde scholen. De werkgroep GSA heeft in 2019 vier startworkshops verzorgd.  

Bij het inventariseren van de actieve GSA’s is er ieder jaar opnieuw te zien dat er na de 

aanmelding en de startworkshop veel moeite op scholen is met het borgen en volhouden 

van een actieve gsa. Er is duidelijk zichtbaar dat docenten niet altijd tijd hebben om een 

juiste begeleiding aan te bieden aan leerlingen en dat de borging van de GSA achter blijft 

als de docent vertrekt op een school. Deze geluiden zijn door de werkgroep opgepakt en er 

wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de continuïteit van de opgezette GSA’s te 

waarborgen.  

 

Op vrijdag 14 december 2019 vond het jaarlijkse evenement Paarse Vrijdag plaats. Dit 

evenement wordt door COC Nederland gestimuleerd. Om de zichtbaarheid van het 

evenement in Limburg te vergroten, organiseerde COC Limburg in 2019 een GSA-winactie. 

Alle scholen in Limburg werden aangeschreven en ontvingen een poster. Scholen konden 
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een Paarse Vrijdag-idee insturen en daarmee € 250,- winnen, te gebruiken voor Paarse 

Vrijdag bij hun op school. Afgelopen jaar zijn er minder ideeën vanuit GSA’s naar voren 

gekomen. De werkgroep heeft daarom in 2019 gekozen voor één winnaar van de actie. De 

Eerste prijs € 250,- met certificaat is gegaan naar het Citaverde College in Nederweert.  

Het project GSA heeft zich niet alleen op scholen gericht, maar ook binnen COC Limburg. Zo 

heeft de werkgroep twee keer een GSA-workshop georganiseerd voor de voorlichters van 

VSL. Hierbij werden de voorlichters geënthousiasmeerd, op de hoogte gebracht van de 

nieuwe ontwikkelingen en konden zij een GSA adopteren.   
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Doelen Pijler Jongeren 

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zijn de doelen opgebouwd rondom de thema’s 

Zichtbaarheid, Ontmoeten & Empoweren, Veiligheid & Zorg. In 2019 zijn de volgende 

doelen binnen de pijler jongeren behaald:  

Thema Zichtbaarheid 

● Project GSA Limburg: 30 geregistreerde GSA’s in Limburg via gsanetwerk.nl, een 

stijging van vier GSAs die de startworkshop hebben gevolgd. 

● Project GSA Limburg: Actie ‘Beste Paarse Vrijdag School van Limburg’ uitgezet; 

Thema Ontmoeten & Empoweren 

● Jong&Out Limburg: Meer bekendheid van de werkgroep d.m.v. activiteiten zoals 

‘Getting to know Jong&Out; 

● Jong&Out Limburg: 11 peergroep-bijeenkomsten in Limburg georganiseerd voor 

jongeren tussen 12 en 18 jaar; 

● JOLO: 10 peergroep-bijeenkomsten in Limburg georganiseerd voor jongeren tussen 

18 en 25 jaar; 

● JOLO: Samenwerkingsactiviteiten met Jong&out, om jongeren te laten zien dat er 

voor iedereen ouder dan 18 jaar ook een werkgroep is en blijft.  

● Dionyx: circa 30 geplande peergroep-bijeenkomsten in Maastricht georganiseerd 

voor jongeren en studenten, m.u.v. de extra (8) ‘MaasPicknicks’ in de zomer voor 

studenten die in Maastricht verblijven 

● Dionyx: Samenwerkingsverband met UM-Pride (Universiteit Maastricht) aangegaan. 

Kick-off is de ‘intro-week’ van het nieuwe academische jaar.  

● Jong&Out, JOLO en Dionyx: gezamenlijke activiteiten voor meer sociale ontmoeting 

en contacten; 

○ Bezoek aan Pretpark met +/- 50 bezoekers. 
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Thema Veiligheid & Zorg 

● Jong&Out Limburg: Organiseren van een bijeenkomst met de GGD over veiligheid in 

seksuele contacten en dating; 

● JOLO:  Organiseren van ‘Coming Out Weekend’ in Heerlen i.s.m. COC Limburg. Met 

afstemming op jeugd en jongeren; 

● Project GSA Limburg: GSA-workshops voor voorlichters georganiseerd; 

● VSL: Trainingen/Intervisie en voorlichtersweekenden georganiseerd; 

● VSL: Door-ontwikkeling van nieuwe lesmethodieken, op aanvraag van MBO-scholen 

volledige methodieken voor gerichte opleidingen (bijv; mbo-3 zorg en welzijn); 

● VSL: Verzorgen van lezing/workshop voor ZijActief op gebied van lhbti. 

● VSL: Voorlichtingen gegeven binnen het VO en mbo in Limburg (zie tabel voor meer 

informatie); 

Aantal lesuren uitgesplitst per Regenbooggemeente en provincie Limburg 2019 

 

  Les uren 
(enkel) 

klassen aantal  minimaal 
leerlingen (20 
per klas) 

maximaal 
leerling (25 per 
klas) 

Heerlen (Parkstad)  150  72  1.440  1.800 

Sittard-Geleen  78  36  720  900 

Maastricht**  57  30  600  750 

Venlo  59  32  640  800 

Overige *  320  146  2.920  3.600 

Totaal  664  316  6.320  7.900 
* de voorlichtingen die worden gezet in overige betreffen scholen in westelijk en oostelijk mijnstreek die niet behoren tot de 
bovenstaande genoemde gemeenten. Daarnaast de scholen in en rondom de gemeenten Weert, Roermond en Venray. 
** inclusief de scholen in Heuvelland, met in achtneming dat scholieren gemeente overschrijdend naar school gaan.  
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Pijler Ouderen 

Werkgroep: Roze 40 Plussers 

De werkgroep Roze 40 Plussers streeft naar het verbeteren van de leefsituatie, de 

psychische en fysieke gezondheid en het welzijn van lhbti-ouderen door bundeling van 

kennis, ervaring en belangenbehartiging. Roze 40 Plussers wil vooral bij roze ouderen de 

eenzaamheidsgevoelens verminderen en het veiligheidsgevoel verbeteren. Roze 40 

Plussers doet dit door het organiseren van open cafés in Limburg, het organiseren van roze 

middagen en voorlichtingen in zorginstellingen en het realiseren van de roze loper bij 

(thuis)zorginstellingen. 

Roze Plussers in 2019 

De afgelopen twee jaren zijn er vele vaste en ervaren vrijwilligers vertrokken bij de 

werkgroep. Dit heeft geresulteerd in een afname van activiteiten voor de Roze Plussers. 

Naast de vaste activiteiten die in een aantal zorgcentra worden gehouden zoals Lenculenhof 

en Parc Imstenrade zijn er geen andere (reguliere) activiteiten geweest. Het kerstdiner van 

COC Limburg voor de Roze Plusser trekt al jaren vele bezoekers. Voor dit diner zijn er een 

aantal vrijwilligers gevraagd om dit nog een keer op te zetten.  

In 2019 is met een aantal flex-vrijwilligers gepoogd de werkgroep nieuw leven in te blazen, 

dit heeft geresulteerd in twee nieuwe events, Sunday Tea Dance en Literair Rosé 

(samenwerkingsproject van Café Rosé). De ‘Tea Dance’ is een concept dat is overgenomen 

uit de Randstad en België, een laagdrempelige middag voor Roze Plussers. Literair Rosé is 

een project van Café Rosé dat een keer samen met de Roze Plussers is gehouden. Het 

evenement wilt meer aandacht geven aan het vertellen en voordragen van verhalen en 

gedichten, geschreven door professionals of bezoekers zelf. Beide activiteiten zijn redelijk 

tot goed ontvangen. Er wordt momenteel gezocht naar nieuwe vrijwilligers voor de 

werkgroep om de borging en doorstart van de nieuwe activiteiten te kunnen garanderen.  
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Roze Loper Traject 2019 

Naast de reguliere activiteiten in de pijler ouderen is er afgelopen jaar gestart met het 

realiseren van meerdere ‘Roze Lopers’ in Limburg. Op dit moment telt de provincie Limburg 

nog één officiële Roze Loper, namelijk Parc Imstenrade in Heerlen. Het Land van Horne in 

Weert heeft tevergeefs de inzet van Roze 50+ Nederland en COC Limburg ervoor gekozen 

het certificaat Roze Loper door middel van de jaarlijkse audit niet te verlengen.  

In 2019 is er contact gezocht met meerdere zorgorganisatie verspreid over Noord, Midden 

en Zuid Limburg. Na de aanvraag vanuit COC Limburg is de samenwerking gestart met het 

ontmoetingscentrum ‘t Paradies in Roermond, een centrum voor jonge en oudere senioren. 

Het betreft geen samenwerking met een zorginstelling, echter ziet de organisatie ook 

voordelen voor een samenwerking met het centrum. Deze voordelen hebben alles te maken 

met de actievere levensstijl van de senioren die het centrum bezoeken. 

 

foto: aftrap Roze Loper Traject in ‘t Paradies Roermond 

 
Het starten en opzetten van een Roze Loper traject vergt veel tijd en energie. Samen met 

Roze Zorg Nederland gingen de twee organisaties (‘t Paradies en COC Limburg) dit 

avontuur aan. Vorig jaar heeft COC Limburg haar status als begeleider in het 
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beroepsonderwijs opnieuw geactiveerd, dit heeft geresulteerd in een stagiaire die de 

opdracht heeft kunnen oppakken.  

 

Er zijn verschillende gesprekken geweest met het bestuur van ‘t Paradies en Roze Zorg 

Nederland. In de uitvoer van het traject is de lokale lhbti+ vereniging GaySoos voor 50+ 

lhbti’s uitgenodigd om deel uit te maken van het team. Gezamenlijk is er gezorgd voor een 

grootste opening van het traject, het Vrolijk Roze Middag. Tijdens deze Roze Middag is er 

gebruik gemaakt van ‘Tour d’Amour’, een optreden dat afgewisseld werd met verhalen van 

oudere lhbti’s en muzikale optredens van Drag Queen Victoria False. Een succesvolle 

middag die bij de eerste activiteit +/- 40 bezoekers heeft getrokken. In 2020 wordt er een 

vervolg gegeven aan het traject met trainingen en workshops voor de vrijwilligers en 

bestuur van ‘t Paradies en meerdere ‘grote en kleine’ Vrolijk Roze Middagen. 
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Doelen Pijler Ouderen 

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zijn de doelen opgebouwd rondom de thema’s 

Zichtbaarheid, Ontmoeten & Empoweren, Veiligheid & Zorg. In 2018 zijn de volgende 

doelen binnen de pijler ouderen behaald:  

Thema Zichtbaarheid 

● Roze Plussers: Roze Loper traject aangeboden bij vier verschillende zorgcentra in 

Noord, Midden en Zuid Limburg; 

○ Start gemaakt met het Roze Loper traject bij organisatie ‘t Paradies in 

Roermond 

● VSL: Gastlessen aangeboden aan mbo-opleiding in relatie tot ouderen zorg,  

● Roze Loper; organiseren van Roze Middag, Roze loper instelling met Coming Out 

Day. 

Thema Ontmoeten & Empoweren 

● Roze Plussers: 4 bijeenkomsten voor Roze Plussers, waaronder de zomer-bbq en 

het kerstdiner; 

Thema Veiligheid & Zorg 

● Maatjesproject; inventarisatie van huidige maatjes en personen, 

● Roze Netwerk Limburg; Samenwerking met KBO herstart om binnen 

zorginstellingen meer lhbti-acceptatie te realiseren.  

● Roze Plussers; verdiepingscursus aangeboden aan zorgverleners in Parc Imstenrade 

(Roze Loper instelling) 
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Pijler Transgender 

Werkgroep: Transgender Limburg 

De werkgroep Transgender Limburg (TGL) is verantwoordelijk voor de aanpak van de 

problematiek onder de pijler Transgender. Het is een werkgroep die te maken heeft met een 

moeilijke doelgroep, door complexe en medische vragen over bijvoorbeeld de transitie, 

aanvragen van een nieuw paspoort, et cetera. Ook ervaren transgenders nog meer 

discriminatie en uitsluiting dan lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen. De werkgroep 

organiseert meerdere bijeenkomsten per maand, o.a. in Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo. 

TGL in 2019 

De werkgroep Transgender Limburg (TGL) heeft 34 sociale bijeenkomsten georganiseerd 

waarvan 12 in Maastricht, 12 in Venlo en 8 in Heerlen. Naast de reguliere bijeenkomsten 

zijn er ook 2 speciale activiteiten georganiseerd zoals een barbeque in Kasteeltuin Oud 

Valkenburg in Schin op Geul en een wandeling in Beesel. Tijdens de bijeenkomsten is er 

gezorgd voor persoonlijke begeleiding van transgenders. Naast de bijeenkomsten heeft de 

werkgroep persoonlijk hulp geboden aan verschillende transgenders in de provincie op het 

gebied van sociale acceptatie en hun genderexpressie. In het afgelopen jaar heeft de 

werkgroep gezocht naar andere locaties in Limburg; sinds april is Transgender Limburg ook 

actief in Heerlen. Het externe project, Ouders van Transgender Limburg, heeft 11 

bijeenkomsten in Sittard georganiseerd. 
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Project: GenderQueers 

Het project Genderqueers wil mensen waarbij de genderidentiteit afwijkt van de sekse die 

toegekend is bij de geboorte, maar die niet in transitie willen gaan, een plaats bieden om te 

praten over de problemen die zij meemaken.  

GenderQueers in 2019 

In 2019 was er meer aandacht voor mensen die zich identificeren als non-binair / 

genderqueer, of waarbij de genderexpressie androgyn is. Deze doelgroep werd voorheen 

opgevangen door de werkgroep Transgender Limburg. In september werd de eerste 

meeting van GenderQueers georganiseerd. De meeting voor de zomervakantie werd 

afgelast omdat veel studenten hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn in het evenement 

maar niet aanwezig konden zijn. Bij de eerste meeting waren ongeveer 15 bezoekers, 

waarvan de helft Engelstalig was. De meeting was ingericht als een gespreksgroep. De 

gespreksgroep werd afgesloten door een informeel gedeelte in Café Rosé. De tweede 

meeting werd in het teken van Coming Out Day georganiseerd in Heerlen. Deze meeting 

was een combinatie tussen een gespreksgroep en een uitje. Hier kwamen 10 bezoekers op 

af, deze keer waren dat vooral bezoekers uit regio Parkstad. In november en december was 

het de bedoeling dat er een activiteit werd georganiseerd in Sittard, Roermond of Weert. 

Echter bleek het een lastige opgave te zijn om een veilige en geschikte locatie te vinden. 

Daaropvolgend werd er besloten om de laatste twee meetings in Maastricht te organiseren. 
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Doelen Pijler Transgender 

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zijn de doelen opgebouwd rondom de thema’s 

Zichtbaarheid, Ontmoeten & Empoweren, Veiligheid & Zorg. In 2019 zijn de volgende 

doelen binnen de pijler transgender behaald:  

Thema Zichtbaarheid 

● TGL: is bezig geweest met het ontwikkelen van transgender gerelateerd 

voorlichtingsmateriaal dat met het PR-pakket van COC Limburg verspreid kan 

worden. Dit doel gaat verder in 2020 en 2021; 

● TGL: heeft een bijdrage geleverd aan Veilige School Limburg in expertise en een 

workshop gegeven aan de voorlichters; 

● TGL: heeft gezocht naar mogelijkheden om extra locaties op te zetten in Limburg, 

hiermee is in Heerlen een geschikte locatie gevonden; 

 

Thema Ontmoeten & Empoweren 

● TGL: 34 sociale bijeenkomsten voor transgender personen, hun sociale kring en 

“allies” georganiseerd in Maastricht, Venlo en Heerlen; 

● TGL: heeft ondersteuning geboden bij de maandelijkse bijeenkomsten van de ouders 

van transgender personen; 

● Project Genderqueers: heeft 4 sociale bijeenkomsten georganiseerd in Maastricht en 

Heerlen. 

 

Thema Veiligheid & Zorg 

● TGL: heeft de zorg in Limburg van informatie voorzien over het onderwerp 

Transgender. Dit doel gaat verder in 2020 en 2021;  
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Pijler Biculturele lhbti’s 

Werkgroep: Cocktail Limburg 

Cocktail Limburg organiseert bijeenkomsten voor lhbti-vluchtelingen en biculturele lhbti’s. 

Hierdoor wil Cocktail Limburg bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat en de 

veiligheid van de doelgroep. Cocktail Limburg wil tevens het isolement van 

lhbti-vluchtelingen doorbreken en de personen op een veilige manier introduceren in de 

Nederlandse samenleving. De werkgroep biedt maandelijkse bijeenkomsten aan 

lhbti-vluchtelingen en biculturele lhbti’s. Deze mensen kunnen in een ongedwongen en 

veilige sfeer elkaar ontmoeten onder het genot van een culturele invulling met muziek, een 

drankje en een hapje.  

 

 
Foto: Cocktail halloween-meeting 
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Cocktail Limburg in 2019 

De werkgroep Cocktail Limburg heeft in 12 bijeenkomsten georganiseerd op iedere eerste 

zondag van de maand. De bijeenkomsten hebben alleen plaatsgevonden in Café Rosé te 

Maastricht. Dit heeft er mee te maken dat vluchtelingen een veilige omgeving nodig hebben. 

Daarnaast is het nog niet mogelijk om op grotere basis met vluchtelingen naar externe 

activiteiten te gaan wegens hun persoonlijke omstandigheden en financiële middelen. 

Afgelopen jaar is er een goede verdeling geweest met betrekking tot de invulling van de 

bijeenkomsten. Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden op basis van cultuur (o.a. 

Bevrijdingsdag, Carnaval en Ramadan), gezondheid (o.a. bezoek van GGD, Wereld Aids 

Dag en workshops zoals; dealing with stress) en gezelligheid & ontspanning (o.a. Carnaval, 

After Pride party en de zomer bbq). 

 

Ook in 2019 heeft de werkgroep met behulp van een extra subsidie uit het landelijke Bob 

Angelo Fonds een bus kunnen regelen voor het bezoek aan de Pride Walk in Amsterdam. 

Het bezoek aan Amsterdam is voor de bezoekers een geliefde activiteit en wordt vanaf 

2017 jaarlijks georganiseerd.  

 

Foto: Cocktail Limburg in Amsterdam; Pride Walk 2019 

 

De afgelopen anderhalf jaar is er vooruitgang geboekt in het organiseren van de 

bijeenkomsten. Met meerdere AZC’s verspreid over Limburg zijn er afspraken gemaakt met 

betrekking tot het vergoeden van de reiskosten. Wanneer de werkgroep een workshop of 
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een informatiebijeenkomst aanbiedt, dan worden de reiskosten vanuit het AZC vergoed. De 

werkgroep heeft gezien dat dit een positief effect heeft op het aantal bezoekers van de 

meetings. De werkgroep wil de gesprekken voortzetten met meerdere centra in Limburg om 

deze regeling provincie-breed uitgezet te krijgen. Naast de reguliere bijeenkomsten is er 

hulp geboden aan individuele personen met betrekking tot huisvesting, interviews met de 

IND, rechtszaken en inburgeringscursussen.  

 

Het afgelopen jaar hebben heeft Cocktail kunnen zien dat de er een gemiddeld aantal 

bezoekers zijn van 20 tot 25 bezoekers per meeting. Dit vaste aantal laat ons ook zien dat 

de contacten met AZC’s versterkt worden. Het laat tevens zien dat de contactpersonen bij 

de AZC’s in Limburg lhbti-vluchtelingen informeert over Cocktail en hen stimuleert om een 

bezoek te brengen. 

 

Naast de regulier bijeenkomsten is het aantal vrijwilligers binnen de werkgroep gegroeid. Er 

is gemerkt dat de bezoekers (lhbti-vluchtelingen) van de bijeenkomsten graag willen 

participeren in het organiseren en versterken van het netwerk waar vluchtelingen gebruik 

van kunnen maken. In het laatste kwartaal van 2019 is er door de werkgroep een plan 

opgesteld, dit plan werkt in vier fasen; de maandelijkse meetings, maatjesproject, 

community-hubs en vluchtelingenparticipatie. Dit projectplan wordt in 2020 verder 

uitgewerkt en uitgerold door de werkgroep.  

Subwerkgroep: Cocktail Ladies 

In 2018 is het niet onopgemerkt gebleven dat het aantal vrouwelijke bezoekers tijdens de 

meetings van Cocktail erg laag was. Als er al vrouwelijke bezoekers waren hielden deze zich 

met name op de achtergrond en gingen zij geen ontmoeting of socialisatie aan. Een aantal 

vrijwilligers heeft daartoe een nieuwe werkgroep binnen Cocktail gestart genaamd Cocktail 

Ladies. In het eerste half jaar van 2019 zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd 

voor deze vluchtelingen, echter werd het al snel duidelijk dat de vrouwelijke bezoekers geen 

behoefte hebben aan aparte bijeenkomsten. Met deze informatie heeft de werkgroep en de 

organisatie ervoor gekozen om deze ‘sub’ werkgroep niet langer in uitvoer te laten. 

Iftar-bijeenkomsten  

Sinds 2017 houdt de Politie Limburg samen met de Maatschappelijke Organisaties SMKK 

en PPD verbindingsbijeenkomsten in het kader van verbinding tussen de Politie en de 
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multiculturele samenleving. Afgelopen jaar heeft de organisatie van de Iftar-bijeenkomsten 

ervoor gekozen om meer diversiteit toe te voegen aan de bijeenkomsten. De diversiteit werd 

door COC Limburg ingebracht op basis van seksuele en genderdiversiteit. Sinds COC 

Limburg voor de eerste keer heeft deelgenomen aan deze bijeenkomsten is er in 

samenspraak met de organiserende partijen per bijeenkomsten bekeken in welke mate het 

onderwerp werd aangeboden. De samenwerking werd positief ontvangen door zowel de 

organisaties als door de bezoekers van de bijeenkomsten en zullen in 2020 een vervolg 

krijgen. Deze bijeenkomsten zullen een hernieuwde vorm krijgen die afgestemd wordt met 

de organisaties SMKK en PPD.  COC Limburg heeft deelgenomen aan de 

Iftar-bijeenkomsten in Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. 

 

Foto: Iftar bijeenkomsten Sittard-Geleen (links) en Heerlen (rechts) 
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Doelen Pijler Biculturele lhbti’s 

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zijn de doelen opgebouwd rondom de thema’s 

Zichtbaarheid, Ontmoeten & Empoweren, Veiligheid & Zorg. In 2019 zijn de volgende 

doelen binnen de pijler biculturele lhbti’s behaald:  

Thema Zichtbaarheid 

● AZC's in Limburg bezocht en informatiefolders verspreid; 

● Iftar-bijeenkomsten; deelname 5 bijeenkomsten; 

● Gezamenlijke bijeenkomst HIV Vereniging Limburg i.c.m. Wereld Aids Dag en 

maandelijkse Cocktail bijeenkomst. 

Thema Ontmoeten & Empoweren 

● Cocktail Limburg: 12 peergroep-bijeenkomsten georganiseerd o.a; 

○ Gezondheid en Seksuele & Genderdiversiteit, 

○ Cultuur & Participatie 

○ Sociale Ontmoeting 

● Cocktail Ladies: 5 peergroep-bijeenkomsten in eerste 6 maanden van 2019. 

● Maatjesproject: Promotie en werving van maatjes, eind 2019, +/- 6 nieuwe maatjes 
(wordt voortgezet in 2020, momenteel meer dan 15 maatjes) 

Thema Veiligheid & Zorg 

● Cocktail Limburg: 2 seksuele voorlichtingen i.s.m. GGD en SOA AIDS Nederland, 

● Cocktail Limburg: Voorlichtingsmiddag veiligheid i.s.m. Roze in Blauw Limburg, 

● Cocktail Limburg: Individuele personen ondersteund op het gebied van huisvesting, 

interviews met de IND, rechtszaken en inburgering. 
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Pijler LVB (licht verstandelijke beperking) 

Werkgroep: SoZo Limburg  

De werkgroep SoZo Limburg is voor lhbti’s met een licht verstandelijke beperking (LVB). De 

werkgroep probeert minimaal één keer per maand een activiteit te organiseren op 

verschillende plaatsen in Limburg. Tijdens de meetings wordt er een veilige omgeving 

gecreëerd die alleen toegankelijk is voor lhbti-LVB’ers. Tijdens de meetings zijn er 

vrijwilligers met expertise aanwezig. Zij kunnen lhbti-LVB’ers verder helpen bij 

maatschappelijke vragen en sociale problemen. Bij elke activiteit staat een interactieve en 

culturele invulling centraal. Dit kan zijn het maken van tosti's, een pubquiz of 

spelletjesmiddag. Daarnaast heeft SoZo Limburg goed contact met de organisatie / café 

Brownies & Downies in Venlo, die regelmatig door de werkgroep wordt bezocht. Mensen 

met een LVB zijn bij de werkgroep niet alleen welkom als deelnemer, ook kunnen zij 

vrijwilliger worden, ook wel vrijwilliger+ genoemd. Zij verzorgen kleine hand- en 

spandiensten zoals koffie inschenken en bezoekers welkom heten. 

SoZo Limburg in 2019 

In 2019 heeft SoZo Limburg circa 9 bijeenkomsten georganiseerd in Maastricht, Sittard, 

Roermond, Schimmert en Venlo. De invulling van de bijeenkomsten varieert van 

informatieve middagen tot aan culturele activiteiten. Naast de sociale bijeenkomsten in 

Venlo, zijn de bezoekers van SoZo Limburg naar de bioscoop gegaan in Roermond, hebben 

ze pannenkoeken gegeten in Schimmert en zijn ze wezen bowlen in Sittard. Het jaar werd 

afgesloten met een gezamenlijke kerstbrunch. Deze bruch werd georganiseerd in Brasserie 

de Witte in Venlo. Tijdens het evenement werd de SoZo-groep vergezeld door de groep 

Anders Roze vanuit COC Eindhoven. Een gezellige middag voor de bezoekers die elkaar ook 

vaker treffen bij de ‘Anders Roze Karaoke’ van COC Eindhoven. 
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Landelijke dag Zonder Stempel 

Ieder jaar wordt de landelijke dag van Zonder Stempel ergens anders in het land 

georganiseerd. In 2019 werd de landelijke dag voor de 10e keer georganiseerd. COC 

Limburg heeft de aanvraag gedaan bij het landelijk team om deze jubileum editie te 

organiseren tijdens de jaarlijkse Roze Zaterdag. Het 10-jarig bestaan van de landelijke dag 

heeft dan ook gezamenlijk met Roze Zaterdag Venlo-Krefeld plaatsgevonden. De 

werkgroep heeft samen met de bezoekers de festiviteiten bezocht waarna er met een 

gezamenlijk buffet en een feest de dag werd afgesloten in brasserie ‘de Witte’. De landelijke 

dag is mogelijk gemaakt door de samenwerking van COC Limburg, de werkgroep SoZo en 

het landelijk team Zonder Stempel. Er zijn extra inkomsten vergaard door middel van het 

Bob Angelo Fonds en het Trutfonds Amsterdam. Een spontane donatie vanuit de 

Universiteit Maastricht (UM-Pride) maakte het mogelijk dat een bijdrage vanuit de 

bezoekers niet nodig was tijdens deze dag. 

Foto: Landelijke Dag Zonder Stempel tijdens Roze Zaterdag 2019 in Venlo 
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Doelen Pijler LVB 

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zijn de doelen opgebouwd rondom de thema’s 

Zichtbaarheid, Ontmoeten & Empoweren, Veiligheid & Zorg. In 2019 zijn de volgende 

doelen binnen de pijler LVB behaald:  

 

Thema Ontmoeten & Empoweren 

● Circa 9 peergroep-bijeenkomsten op meerdere locaties in Limburg o.a. 

regenboogsteden Maastricht, Venlo 

○ 1 keer per 2 maanden in Venlo, 

○ 4 bijeenkomsten verspreid over Zuid Limburg & Roermond. 

● Landelijke dag Zonder Stempel in Venlo tijdens Roze Zaterdag Venlo-Krefeld, 

Thema Veiligheid & Zorg 

● Persoonlijke gesprekken aangeboden door vrijwilligers c.q. begeleiders met 

expertise. 

 

 

   

 43 



 

Pijler Diversiteit 

Werkgroep: Pink Party 

De werkgroep Pink Party is verantwoordelijk voor de organisatie van het oudste en grootste 

lhbti-feest van Limburg. De werkgroep heeft tot doel om lhbti’s samen te laten komen met 

hetero- en cisgenderbezoekers en een ervaring te bieden waar vrijheid is van 

genderexpressie, genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Door deze sfeer te bieden, hoopt 

de werkgroep op een bevordering van acceptatie door hetero- en cisgenderbezoekers. Het 

jaarlijkse feest is van belang vanwege het gebrek aan een grote ontmoetingsplaats voor 

lhbti’s in de regio. De Pink Party trekt daarom niet alleen Limburgers aan, maar ook mensen 

uit Duitsland en België.  

 

Foto: 40 jaar Pink Party optreden in La Bonbonnière 13 April 2019 
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Pink Party in 2019 

In 2019 vierde Pink Party haar 40e verjaardag. Dit was tevens de laatste Pink Party zoals 

deze de afgelopen 4 decennia bekend stond. Voor deze laatste editie op zaterdag 13 april 

ging COC Limburg nog één keer terug naar de welbekende Bonbonnière in Maastricht.  

Het feest ‘Pink Party XL’  heeft circa 450-500 bezoekers gehad. 

 

 
Foto: Voormalig team van Pink Party tijdens 40-jaar jubileum in La Bonbonnière 13 April 2019 

Werkgroep: Café Rosé 
Om een vaste ontmoetingsplaats te bieden, heeft COC Limburg in het pand een eigen 

volwaardig café. Café Rosé is het oudste lhbti-café van Limburg waar vrijwilligers, 

werkgroepen en bezoekers in een open-minded sfeer samenkomen. Het café wordt ook wel 

gezien als de huiskamer voor lhbti’s waar men, ongeacht seksuele oriëntatie, achtergrond, 

afkomst, geloofsovertuiging of leeftijd, elkaar kunnen ontmoeten. Het café wordt 

operationeel gehouden door een team van barvrijwilligers. Sinds september 2018 is het café 

iedere vrijdag open. Naast de reguliere openingstijden maken werkgroepen van COC 

Limburg gebruik van het café voor hun eigen activiteiten en vinden er speciale activiteiten 
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plaats, welke zich richten op het samenbrengen van mensen uit de lhbti-gemeenschap en 

daarbuiten. Het doel is om de reguliere openingstijden in de toekomst uit te breiden. 

Cafe Rose in 2019 

Met een succesvol jaar voor het café in 2018 en 2019 op de vrijdagavond heeft COC 

Limburg ervoor gekozen om ook vanaf augustus 2019 het café regulier te openen op de 

zaterdagavond. Dit heeft ervoor gezorgd dat het café drie avonden in de week geopend is. 

Op donderdag wordt er wekelijks gebruik gemaakt van de ruimte door de werkgroep 

Dionyx die vele studenten en expats naar Café Rosé trekken.  

 

 
Foto: Spectaculair drag evenement na de kerstborrel voor vrijwilligers in december in Café Rosé 

 

Daarnaast maken de vrijdag en zaterdag plaats voor vele lokale en vaste klanten. De 

afgelopen anderhalf jaar heeft het café een gemêleerd bezoek mogen ontvangen. Naast de 

reguliere vrijdag- en zaterdagavonden, zijn er ook een aantal speciale evenementen 

georganiseerd: Bingo met Drag Queens, Spectaculair Drag Saturdays, Miss Travestie 

Limburg Verkiezing, 11de van de 11de, Oktoberfest, Karaoke Night en een Pub Quiz. 
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Daarnaast is er opnieuw samengewerkt met de Hiv-vereniging Limburg en het Aids Fonds.. 

De stijging van het aantal bezoekers dat in 2018 werd gezien heeft het afgelopen jaar 

doorgezet.  

Cafe Rose 40 jaar 

Voor het begin van de zomer werd er een tijdelijke werkgroep in het leven geroepen om te 

werken aan de verbetering van het café. Er is gekozen voor een nieuwe opstelling die het 

werk voor de barvrijwilligers gemakkelijker en veilig maakt. Daarnaast is er gezorgd voor 

meer ruimte voor de bezoekers en is de capaciteit van het café verhoogd. Voor de 

verbouwing heeft COC Limburg en Café Rosé de ruimte voor 2,5 week op slot gegooid, met 

een fantastisch resultaat (zie foto onder deze tekst). Na de nieuwe en meer professionele 

look is het bezoekersaantal wederom gestegen. Niet enkel bezoekers uit Maastricht weten 

ons café nu te vinden.  

 

 
Foto: resultaat verbouwing Café Rosé eind juni 2019 (verbouwingskosten voor het café zijn volledig vanuit omzet en 

winst van Café Rosé en reserves van COC Limburg bekostigd) 
 

Er zijn ook regelmatig bezoekers uit andere delen van Limburg en Belgisch Limburg. De 

grote opening van het vernieuwde café was in juli met de jaarlijkse ‘Queen of the South’ 

verkiezing, de Limburgse voorronde voor ‘Miss Travestie Holland. Daarnaast is het 
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vernieuwde café ook succesvol geweest bij andere evenementen zoals; Dionyx UM 

introweek, voorronde COC Songfestival en 40-jarig bestaan van Café Rosé.   

 

 

 

Foto: Limburgse voorronde van het COC Songfestival in Café Rosé 

Werkgroep: Flirta 

De werkgroep Flirta is verantwoordelijk voor de organisatie van vrouwenfeesten. De 

werkgroep heeft tot doel het samenbrengen van lesbische, biseksuele, trans- en intersekse 

vrouwen. Er zijn binnen Limburg weinig plekken waar lhbti-vrouwen met gelijkgestemden 

kunnen samenkomen. Uit ervaring van eerdere evenementen blijkt dat sociale interactie 

tussen lhbti-vrouwen belangrijk wordt geacht. Het zorgt voor een ontwikkeling van het 

individu, stimuleert het delen van ervaringen en maakt nieuwe vriendschappen mogelijk. 
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Foto: Flirta in december 

Flirta in 2019 

De werkgroep Flirta heeft 4 evenementen georganiseerd, gemiddeld om de 3 maanden. De 

leeftijd van de bezoekers varieert tussen de 18 en 70 jaar, waarbij de 30-plussers een 

meerderheid vormen. Tijdens de Flirta-evenementen is de mogelijkheid geboden aan de 

lesbische, biseksuele, trans- en intersekse vrouwen om meer verbinding met elkaar te 

krijgen. Een feest gericht op vrouwen is uniek in Limburg en de edities in 2019 hebben laten 

zien dat er behoefte is. Uit ervaringen van bezoekers zijn er weinig plekken specifiek voor 

lhbti-vrouwen waar zij in een veilige omgeving met gelijkgezinden kunnen samenkomen. 

Met dit in het achterhoofd heeft de werkgroep plannen om in de toekomst uit te breiden 

naar andere plaatsen in Limburg. 

 

Werkgroep: L’Homme 

Na vele vragen over MMM, de voormalige mannenfeesten van COC limburg, hebben enkele 

vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken. COC Limburg kreeg veel vragen waarom de 

mannenfeesten er niet meer waren. Met enkele vrijwilligers is het mannenfeest weer nieuw 
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leven ingeblazen en heeft het een nieuwe naam gekregen; L'Homme. De werkgroep 

L’Homme tot doel het samenbrengen van homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse 

mannen. Er zijn binnen Limburg weinig plekken waar lhbti-mannen met gelijkgestemden 

kunnen samenkomen. In 2019 heeft deze nieuwe werkgroep één try-out feest 

georganiseerd in Café Rosé waar +/- 40 mannen in diverse leeftijdsgroepen een bezoek 

hebben gebracht aan het café. Dit eerste feest heeft de indicatie gegeven dat er de nodige 

interesse is voor de mannenfeesten. In 2020 zal er een een vervolg aan gegeven worden.  

 

 
Foto: Flyer L’HOMME 

 

Project: 25e COC Songfestival in Weert  

December 2018 was het moment dat COC Limburg weer het COC Songfestival wist te 

winnen. En na vele jaren keerde op 9 november 2019 het COC Songfestival terug naar de 

provincie Limburg. Dit voor een speciale jubileumeditie, want 25 jaar geleden werd het COC 

Songfestival geïntroduceerd in Maastricht. De 25e editie van het evenement vond afgelopen 

jaar plaats in het Munttheater in Weert. Een mooie avond vol met herinneringen van alle 

jaren COC Songfestival dat vandaag de dag is uitgegroeid tot een niet weg te denken 

evenement voor alle lhbti en niet lhbti song and music writers in Nederland en daarbuiten in 

de Benelux. 
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Foto: Stage met alle deelnemers tijdens 25e editie COC Songfestival in Weert 

 

Voor de uitvoer van het COC Songfestival is er samengewerkt met het landelijk team van 

COC Nederland en voor de afterparty is de lokale lhbti+ organisatie B-sassy ingehuurd om 

dit tot een succes te maken. Een groot voordeel van het munttheater waren de 

mogelijkheden qua ruimte. Hierdoor kon het songfestival en de afterparty op dezelfde 

locatie gehouden worden. Met de afterparty op dezelfde locatie was het voor de 

organiserende partijen een betere garantie dat de bezoekers van het songfestival naar de 

afterparty zouden komen. Daarnaast was het ook mogelijk om enkel een afterparty ticket te 

bemachtigen. Op deze manier is ook een optie gecreëerd om een ‘open-minded’ lhbti-feest 

te organiseren in combinatie met een COC-evenement. Jef Verheijde was met zijn nummer 

“Your time is going to come” de afgevaardigde van Limburg. Het liedjesfestijn werd 

gewonnen door COC Midden-Nederland met het lied ‘Harmony’ van Luz Bravo. 
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Doelen Pijler Diversiteit 

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zijn de doelen opgebouwd rondom de thema’s 

Zichtbaarheid, Ontmoeten & Empoweren, Veiligheid & Zorg. In 2019 zijn de volgende 

doelen binnen de pijler diversiteit behaald:  

Thema Ontmoeten & Empoweren 

● Pink Party: 40-jarig jubileum en laatste feest, +/- 500 bezoekers; 

● Café Rosé: Circa 10 speciale evenementen georganiseerd (bijv. Drag-activiteiten); 

● Café Rosé: uitbreiding naar regulier café-avonden op de zaterdagavond; 

● Flirta: 4 vrouwenfeesten georganiseerd. 

● L’Homme; introductie vernieuwd mannenfeest 

○ 1 mannenfeest georganiseerd 

● COC Songfestival; 25 jarig jubileum; 

● B-Sassy; samenwerking lokale lhbti-organisatie voor open-minded feesten; 
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Foto: Voorzitter Odin Westen en Projectondersteuner John Martin tijdens Roze Zaterdag 2019 in Venlo 

 
 

“Wij kunnen van mening verschillen. 

Maar COC Limburg staat ervoor dat 

we met elkaar in dialoog gaan.” 
 

- Voorzitter Odin Westen -  
 

uit: Limburgse 'Nashville'-ondertekenaar  
in gesprek met lhbti'ers | 1Limburg 
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