
COC Regio Nijmegen
COC Regio Nijmegen is sinds 1971 dé 
belangenvereniging voor lesbische, 
homoseksuele, trans- en intersekse personen 
(afgekort LHBTI) in en rondom Nijmegen.

VVoor ons staan jouw belangen centraal. Jouw 
belangen om in vrijheid te zijn wie je bent, 
ongeacht je geaardheid, genderidentiteit, 
genderexpressie of seksekenmerken. Die 
belangenbehartiging gebeurt op een 
stoutmoedige manier; dapper met een knipoog.

OnsOns COC bestaat uit zo’n 90 vrijwilligers 
verdeeld over teams die zich richten op 
diverse doelgroepen met ieder een eigen doel 
van persoonlijke ontwikkeling tot 
maatschappelijke actie. 

HetHet werkgebied van COC Nijmegen bestaat uit 
de volgende gemeenten: Berg en Dal, Bergen, 
Beuningen, Buren, Cuijk, Druten, Gennep, 
Heumen, Horst aan de Maas, Lingewaard, 
Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen, 
Overbetuwe, Tiel, Venray, West Maas en Waal 
en Wijchen.

Informatie en adviesInformatie en advies
COC Regio Nijmegen is op de hoogte van de 
onderwerpen en ontwikkelingen rondom
seksuele- en genderdiversiteit. Die kennis 
delen wij graag. Ook zijn wij er voor hulpvragen 
en waar nodig verwijzen we doelgericht door. 
Contact: info@cocregionijmegen.nl

Input
Wij zoeken steeds naar nieuwe manieren om 
de belangen van LHBTI-personen nog beter te 
kunnen vertegenwoordigen. Ideeën zijn altijd 
welkom. Ook als je zelf als vrijwilliger aan de 
slag wilt, zien we je mail graag tegemoet. 

Jongeren
Voor jongeren tot en met 18 jaar zijn er 
maandelijkse Jong&Out meetings. Jong&Out 
is een landelijk initiatief met een eigen 
afgeschermde website, enkel toegankelijk 
voor jongeren. In Nijmegen is Jong&Out 
onderdeelonderdeel van Dito!, de LHBT-jongerenorgani-
satie voor jongeren tot en met 28 jaar. Kijk op 
www.jongenout.nl of www.ditonijmegen.nl voor 
meer informatie over de activiteiten. 

Voorlichting
OnsOns team geeft voorlichtingen over seksuele- 
en genderdiversiteit aan basisscholen,  mid-
delbare scholen, MBO- en HBO opleidingen. 
Ook geven zij trainingen aan andere groepen 
die daar belangstelling voor hebben. Het team 
bestaat uit vrijwilligers die uit eigen ervaring 
praten over deze onderwerpen. Naast een ver-
plichte basistraining worden er voor de vrijwil-
ligers periodiek trainingen georganiseerd om 
hun kennis op peil te houden en uit te breiden. 

Om een voorlichting te plannen, te kijken of 
een voorlichting op maat mogelijk is, of om zelf 
als voorlichter aan de slag te gaan, mail je naar 
voorlichting@cocregionijmegen.nl.



COC Regio Nijmegen
St. Anthoniusplaats 1
6521 TR Nijmegen
info@cocregionijmegen.nl
www.cocregionijmegen.nl

Burgemeester Dalesprijs
Elk jaar reiken we de Burgemeester Dalesprijs 
uit aan een persoon of organisatie die op een 
vrijwillige, ondubbelzinnige en zeer persoon-
lijkelijke wijze gestalte heeft gegeven aan Artikel 1 
van de grondwet. Nominaties voor deze prijs 
kunnen door eenieder worden gedaan bij het 
secretariaat van COC Regio Nijmegen. 

KissKiss
Het grootste en meest bekende open-minded Het grootste en meest bekende open-minded 
feest van Gelderland is de KissKiss. Met meer 
dan 1000 bezoekers per feest en bekende dj’s 
die telkens weer een fantastische sfeer 
creëren, is de Kiss hét event in jouw agenda. 
Kijk op www.kisskiss.nl voor meer informatie 
over de volgende editie.

Café’s
Het Bi-café is een ontmoetingsplek voor ieder-
een die zich identificeert als biseksueel of 
panseksueel, voor een serieus gesprek en ge-
zelligheid.
Voor LHBTI-personen met een (licht) 
verstandelijke beperking is er Café Dapper. In 
een vertrouwde en veilige omgeving kan hier 
iedereen zichzelf zijn. 
Café Labelloos is een ontmoetingsplek voor 
LHBTI-personen met een psychiatrische 
belemmering, in samenwerking met de RIBW 
en Ixta Noa.
Respect2LoveRespect2Love is er voor LHBTI-personen 
met een biculturele achtergrond. Er vinden 
maandelijkse meetings plaats in samen-
werking met LHBT-jongerenorganisaties Dito!. 

Asylum Seekers Goup (ASG)
De asielzoekersgroep zet zich in voor de 
belangen van LHBTI-asielzoekers door maan-
delijkse ontmoetingsbijeenkomsten te 
organiseren. Daarnaast is er het buddyproject 
Cocktail, waarbij een deelnemer gekoppeld 
wordt aan een vrijwilliger om (roze) sociale 
activiteiten mee te ondernemen.

Voorronde COC Songfestival
HetHet jaarlijks terugkerende COC Songfestival is 
een liedjescompetitie waarin het regen-
booglied centraal staat. In regio Nijmegen is er 
ieder jaar een voorronde om de Nijmeegse 
inzending te selecteren. Inschrijving voor deze 
voorronde is open voor iedereen.

Trans*
DeDe transgendergroep Nijmegen organiseert 
twee keer per maand een ontmoetingsavond 
voor iedereen die zich als trans identificeert 
en/of buiten de binaire hokjes (man/vrouw) 
denkt. Naast deze sociale activiteiten zijn er 
verdiepende themabijeenkomsten. Jaarlijks 
wordt de Buiten de Binary dag georganiseerd. 
KijkKijk op www.transgendernijmegen.nl voor 
meer informatie. 

Senioren
De seniorenwerkgroep zet zich in om de 
positie van roze ouderen te verbeteren door 
het gesprek aan te gaan met verzorgings-
huizen, wijkteams en thuiszorgorganisaties. 

VVoor 40+ zijn er twee ontmoetingssalon (waar 
jongeren ook welkom zijn), de Herensalon en 
de Damessalon. Beide salons zijn een plek 
voor een luisterend oor en gezelligheid. 

Voor meer informatie over onze teams en 
activiteiten, kun je terecht op 
www.cocregionijmegen.nl of mailen naar 
info@cocregionijmegen.nl.


