Nieuwsbrief OudRoze
Nieuws en informatie over ‘roze’ wonen, zorg en welzijn
jan/feb/mrt 2017

Roze Motor uit Noord
Enthousiasme zet iets in gang.
Dat laat Peter Schröder zien!
Hij zette Pink Noord voort om roze Noorderlingen met
elkaar in contact te brengen. Hij werd gastheer bij de
Roze Koffie Inloop in zorgcentrum Het Schouw. Die inloop
groeide uit tot een gezellig ontmoetingsmoment waar
iedereen zich welkom weet.
Van het een komt het ander. Peter werd ook gastheer
bij de Roze Levenskunst. Onder leiding van John Brobbel
wordt daar de leuke en de lastige kant van het ouder
worden besproken. ‘Het is erg fijn met gevoelsgenoten
over diepere zaken van het leven te spreken. Die liggen

toch anders als je geen kinderen hebt’, aldus Peter.
De redacteur van de Nieuwsbrief OudRoze, vroeg
Peter roze activiteiten in een agenda te bundelen.
Met als resultaat dat Peter maandelijks een digitale
activiteitenagenda maakt en een dito website bijhoudt:
https://oudrozeagenda.wordpress.com
Door zijn contacten ontstond zijn idee in meer zorgcentra
ontmoetingsmomenten te starten. Met vrienden vormde
hij daartoe ‘De Roze Poort’. Die verzorgt inmiddels
ook maaltijden voor roze 50-plussers. Zie hiervoor de
maandelijkse digitale OudRoze Agenda en de website.
https://derozepoort.amsterdam

Pink Diemen
Roze activiteiten in Het Schouw
Woensdag 4 januari 10.00 uur
Roze Koffie Inloop (om de 2 weken).
Maandag 9 januari 14.00 uur nieuwe serie
themagesprekken onder de titel Roze Levenskunst
(om de 2 weken). Nieuwe gesprekspartners – zeker
ook van buiten Noord – zijn van harte welkom.
Aansluitend wordt vanaf 16.30 uur een Roze Poort
Nieuwjaarsborrel gehouden.
Op woensdag 1 maart 18.00 uur wordt een
Poorters Maaltijd gehouden, met na afloop een
roze film.
Als u naar de borrel of maaltijd wilt komen,
geef dit dan vooraf door. Dan weten wij hoeveel
mensen er komen. Stuur een mail:
info@derozepoort.amsterdam of een brief:
DRP, p/a Dijkwater 175, 1025CW Amsterdam.

Diemen wil een regenboog gemeente
worden en stelt een LHBT nota op.
Enkele LHBT+ers gaven gehoor om mee
te denken over de inhoud daarvan. Een
ontmoetingsplek stond hoog op het
verlanglijstje. Amsterdam mag dan dichtbij zijn, maar daar
leer je je naaste buren niet kennen. Dezelfde avond werd
het besluit voor een maandelijks Pinkborrel genomen. En
die blijkt direct een groot succes.
Els: “Samen sta je sterker en kun je duidelijker signalen
afgeven. Door nieuwe mensen in en uit de eigen buurt
te leren kennen kun je bovendien iets voor elkaar gaan
betekenen. Als er iets is, is het toch fijn dat je elkaar kent
en snel kunt bereiken.”
De organisatoren hopen ook ideeën te horen voor meer
initiatieven voor de LHBT-gemeenschap Diemen. Een
eerste wandeling, een gezamenlijke maaltijd en een
filmbezoek zijn reeds gehouden.
Elke 4e woensdag is vanaf 19.30 uur iedereen die van roze
gezelligheid welkom in Grand Café Blauw, het theatercafe
van De Omval. Meer informatie is te vinden op de
Facebookpagina Pink Diemen, op www.pinkdiemen en
contact is mogelijk via pinkdiemen@gmail.com.
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Cashless

In de zorgcentra van Amstelring kan niet meer met contant geld betaald
worden. Betaling van consumpties en eten kan alleen via pinnen.

Niet meer terug in de kast
De Rietvinck in foto’s

2010 heropening

2010 Staatssecretatis
Jet Bussemaker

2011 NOS opname

2012 Out-TV

2013

2013 LHBT militairen

2014 Pride

2015 Pride

2015 Staatssecretaris
Bianca Debeats uit
Brussel

2015 Pride
TV opname

2016 Pride

Voorlichting over roze zorg
en wonen
Op donderdag 19 januari en
9 februari wordt in de roze salon
in De Rietvinck een voorlichting
gehouden. Zie de agenda.
Iedereen is welkom.
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De Rietvinck was in 2010 het eerste zorgcentrum in Europa dat de
Roze Loper kreeg, een certificaat als teken van homovriendelijkheid.
Verzorgende Leon Kusters, zelf behorende tot de doelgroep, werkt er
graag. ‘Ik moet er ook niet aan denken om straks in een verpleeghuis
te zitten met ouderen die alleen over de kleinkinderen kunnen praten.’
Een uiltje in een (verkapt) homocafé dat ging
knipperen als waarschuwing dat er hetero’s
in de zaak waren. Seks in een krul, waarbij
een van de mannen met zijn benen in een
boodschappentas stond om te verhullen wat er
gaande was. Leon hoort de meest kleurrijke en
pittige verhalen van homoseksuele bewoners.
En nee, tegen de zuster, vertellen ze dat soort
verhalen niet. ‘Als homo’s onder elkaar zijn, is
de sfeer anders’ verklaart Leon. ‘De humor is
wat directer.’
Leon werkt sinds twee jaar als verzorgende
op een kleinschalige woongroep in De
Rietvinck. In 2017 wordt gevierd dat minister
Els Borst twintig jaar geleden de eerste steen
legde voor de bouw van het aangrenzende
LA Rieshuis, het eerste LHBT ( Lesbisch,
Homoseksueel, Biseksueel, Transgender)
aanleuncomplex van Europa. De opening
haalde destijds journaals in binnen- en buitenland. In 2010 haalde De Rietvinck
opnieuw het nieuws: het was het eerste zorgcentrum in Europa met een Roze
Loper, een KIWA certificaat ten teken van homovriendelijkheid.
Last van schouders
Leon heeft het naar zijn zin in De Rietvinck. Onder andere omdat het huis
een Roze Loper heeft, ja. Maar ook omdat het een klein, gezellig huis is.
Leon: ‘En de locatie is natuurlijk prachtig, hier aan de Brouwersgracht en het
Haarlemmerplein.’
Ook de homoseksuele bewoners wonen er graag, weet Leon. Er wordt
veel georganiseerd voor de doelgroep. Zo is er maandelijks Café Rosé, een
Damessalon, een Roze Leesclub en een Roze Filmavond. En elke week de
Roze Salon. Ook buurtbewoners zijn welkom op de activiteiten. ‘Homoseksuele
ouderen kunnen hier zichzelf zijn’ vervolgt Leon. ‘In een gemiddeld zorgcentrum
gaan ze toch vaak de kast weer in. Zeker onder ouderen is homoseksualiteit
niet altijd geaccepteerd. Ik deed laatst nog een intakegesprek met iemand die
was overgeplaatst van een andere locatie. Hij zei dat er hier een last van zijn
schouders afviel.’ Leon begrijpt dat goed. ‘Zelf moet ik er ook niet aan denken
om later in een verpleeghuis te zitten met ouderen die alleen maar over de
kleinkinderen kunnen praten.’
Soms zijn er zelfs ouderen die in De Rietvinck pas uit de kast komen. Zoals
een meneer die door zijn kinderen naar De Rietvinck is gebracht omdat zij
vermoedden dat hun vader eigenlijk homoseksueel is. Leon: ‘En ze bleken gelijk
te hebben. Tijdens de Roze Salon zei deze meneer opeens: “Ik ben homo”.’
Werving
In de kleinschalige woongroep waar Leon werkt, wonen vier homoseksuele
ouderen. Hij vindt dat het percentage homoseksuele ouderen wel wat omhoog
kan op de locatie. In 2017 wordt er ingezet op meer werving. Leon: ‘Ik zou
het mooi vinden als we bijvoorbeeld gaan samenwerken met Gay Care, een
thuiszorgorganisatie voor LHBT’ers. Als deze ouderen niet meer thuis kunnen
wonen, zouden ze bij ons kunnen komen.’

Roze Filmavond De Rietvinck
Elke eerste donderdag van de maand om 19.00 uur wordt in huiselijke sfeer
een roze filmavond georganiseerd. Kosten j 4,00 euro per keer.
Meer weten? Mail naar: Filmclub.Rietvinck@gmail.com Het programma is als volgt:
5 Januari: Noordzee Texas (België, 2011)
Tiener Pim woont bij zijn moeder Yvette in een achterafstraatje aan de Belgische kust. Voor
Yvette is haar leven met sigaretten, alcohol, ongezond eten en cafébezoeken belangrijker
dan de opvoeding van haar zoon. Wanneer Pim 15 jaar is, wordt hij verliefd op de 18-jarige
Gino. Gino lijkt ook interesse in Pim te hebben, maar wil dit absoluut geheim houden. Op
een dag gaat Gino plots bij een vriendin inwonen. Pim betrapt zijn moeder met Zoltan, een
kermisartiest waar Pim ook gevoelens voor koestert. Pim loopt weg en vindt onderdak bij
de moeder van Gino. Wanneer Pim enige tijd later naar huis gaat, blijkt zijn moeder met de
noorderzon te zijn vertrokken.
2 Februari: Cuatro Lunas (Mexico, 2014)
Sfeervol vierluik met verhalen over liefde en zelfacceptatie. We zien een elf jarige die worstelt
met zijn gevoelens voor zijn neef. Twee jeugdvrienden komen elkaar na jaren weer tegen en
beginnen in een geheime relatie. De relatie van een stel komt onder druk te staan als er een
derde in beeld komt. Een oudere familieman worstelt met zijn gevoelens voor een knappe
jonge man die hij in het badhuis heeft gezien. Hij probeert geld bij elkaar te vinden om zich
een ervaring met hem te kunnen veroorloven.
2 Maart: Der Kreis (Zwitzerland, 2014)
Zurich is in de jaren 50 dé gay capital van de wereld. De jonge leraar Ernst is verlegen en
nog niet volledig uit de kast. Hij wordt actief lid van het ondergrondse Der Kreis, het homoemancipatiesymbool van dat moment. Hij ontmoet er zijn levenspartner Röbi. Ernst gaat op
zoek naar een manier om buiten Der Kreis geaccepteerd te worden voor wie hij is, zonder zijn
baan als leraar te verliezen. Terwijl de repressie van homoseksualiteit ernstig toeneemt en Der
Kreis het steeds zwaarder te verduren krijgt, vechten twee mannen voor hun liefde.

Tip: Filmdiner arrangement De Rietvinck!
Combineer in ons restaurant Grand Mère uw diner met de roze filmavond in de Rietvinck. U betaalt hiervoor
slechts h 9,50. Op vertoon van uw kassabon kunt u gratis de filmavond bijwonen! Als u zeker wilt zijn van het film
arrangement, reserveer dan 2 dagen van te voren, via T (020) 756 37 07. U kunt uw maaltijd nuttigen vanaf 17.00
uur. Wilt u een echt uitje? Kom dan om 14.00 uur ook al naar een optreden of lezing bij Café Rose. Toegang is vrij.

Activiteiten agenda Amstelring
Woensdag 4 en 18 januari
Het Schouw 10.00 uur
Roze koffie Inloop. Jong en oud zijn
welkom! Kom langs of meld je via
E info@derozepoort.amsterdam.
Donderdag 5 januari De Rietvinck
14.00 uur Café Rosé en
Nieuwjaarsreceptie. De Rietvinck
start het nieuwe jaar met een
optreden van The Sentimentalists
met swingende muziek uit de dertig
tot vijftig.

Donderdag 5 januari De Rietvinck
19.00 uur Roze Filmavond
Noordzee Texas (zie hierboven)
Maandag 9 en 23 januari
Het Schouw 14.00 uur Roze
levenskunst
Nieuwe gesprekspartners zijn welkom!
Kom langs of meld je aan via
E info@derozepoort.amsterdam.
16.30 uur Roze Nieuwjaarsborrel
Donderdag 12 januari De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
IHLIA-muziekfestival
We beluisteren en bespreken
Nederlandstalige roze liederen.
Donderdag 26 januari De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon: Actualiteiten
Samen wordt het laatste (roze) nieuws
besproken o.l.v Ben Bakers

Activiteiten
Om de organisatie en catering van
activiteiten mogelijk te maken wordt
in veel centra een kleine eigen
bijdrage gevraagd. Afrekenen kan
vaak alleen met een pinpas. Deelname
aan Café Rosé in De Rietvinck is gratis.
Donderdag 19 januari
De Rietvinck 14.00 uur
Roze Salon: Roze zorg
Zelfstandig thuis blijven wonen?
Dat willen velen. Maar wat als je
merkt dat je vitaliteit afneemt?
Als je je niet goed kan redden? Of
als je je thuis onveilig voelt of je
vereenzaamd?
Anton gaat in gesprek over
zelfredzaamheid, veiligheid,
gezelligheid en ondersteuning.
Wilbert Wienema, directeur zorg
van Gay Care komt vertellen wat
Gay Care in Amsterdam doet.
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Woensdag 1 en 15 februari
Het Schouw 10.00 uur
Roze koffie Inloop
Donderdag 2 februari De Rietvinck
14.00 uur Café Rosé
Buffo & Soubrette in de Operette
In de Operette worden de liefde
gevierd, avontuurtjes beleefd
en liefdesverdriet bezongen. U
geniet van Die Lustige Witwe, Der
Bettelstudent, Die Csárdasfürstin,
Der Vogelhändler, Gräfin
Mariza, Im Weissen Rössl
en nog veel meer. “Buffo”
Rolf van Rijsbergen en
“Soubrette” Angelique
Wardenier zorgen voor
een theatraal feest.
19.00 uur Roze Filmavond
Cuatro Lunas (zie bladzijde 3)
Maandag 6 en 20 februari
Het Schouw 14.00 uur
Roze levenskunst
Dinsdag 7 februari De Rietvinck
12.00 uur Roze Damessalon
Annemiek van Harten bespreekt
de schrijfster Jeannette Winterson.
Iedereen is welkom! Contactpersoon:
Annelien Josselin T 075-616 76 23
E ajosselin@hotmail.com en
Ans Brugman T 06-226 226 45
E ansbrugman@gmail.com
Dinsdag 14 februari Groenelaan
14.30 uur Roze Café: Valentijn
Een middag waar de liefde centraal
staat. Met muziek, poëzie, een
verrassende kwis en heerlijke roze
lekkernijen.
Donderdag 16 februari De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon: Excursie
Uitstapje met de bus. Opgave bij
Annette
Donderdag 23 februari De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon: Actualiteiten
Samen wordt het laatste (roze) nieuws
besproken o.l.v Ben Bakers

Donderdag 9 februari De Rietvinck 14.00 uur Roze Salon: Roze wonen
Als je wilt verhuizen, waar doe je dan goed aan? Naar een
seniorencomplex? Naar een huis met gevoelsgenoten? Chris
Messelaar heeft zich sterk gemaakt voor de totstandkoming
van het LA Rieshuis. Later kwam hij in De Rietvinck te wonen.
We kijken naar een NOS-documentaire waarin hij over roze
wonen spreekt. Anton gaat in gesprek over ervaringen,
voorkeuren en wensen van de aanwezigen. Tot slot volgt er
een rondleiding door De Rietvinck en het LA Rieshuis.
Woensdag 1, 15 en 29 maart
Het Schouw 10.00 uur
Roze koffie Inloop
Woensdag 1 maart De Venser
14.00 uur Als het om de liefde gaat
Liefde is de inspiratiebron voor
velen. Rolf van Rijsbergen
bezingt dit tijdloze onderwerp
in alle talen. De liefde voor
muziek, voor het leven, voor
het vaderland, maar bovenal
de (roze) liefde voor elkaar!
Een programma om verliefd
op te worden!
Woensdag 1 maart Het Schouw
10.00 uur Roze koffie inloop
Kom langs of meld je aan via
E info@derozepoort.amsterdam
18.00 uur Poorters Maaltijd met
aansluitend de film Pride
De Britse mijnwerkersstaking was
een uitputtingsslag tussen de
vakbonden en premier Thatcher.
De feelgoodmovie Pride vertelt het
verhaal van steun die mijnwerkers
uit onverwachte hoek kregen:
namelijk van homoactivisten. De
roze steun werd in Wales echter niet
met open armen ontvangen.
Donderdag 2 maart De Rietvinck
19.00 uur Roze Filmavond
Der Kreis (zie bladzijde 3)
Maandag 6 en 20 maart
Het Schouw 14.00 uur
Roze levenskunst

Dinsdag 7 maart De Rietvinck
12.00 uur Roze Damessalon
We bespreken het thema “Hoe geef je
als oudere lesbo invulling aan je dag”.
Woensdag 8 maart De Klinker
19.30 uur Roze Cinema: Imagine
me and you. Heck en
Rachel staan op het punt
elkaar het ja-woord te
geven. Maar dan valt
het oog van Rachel
op Luce. Wat volgt is
een romantische reis
door alle emoties,
herkenbaar voor veel
mensen. Entree h 2,50.
Donderdag 9 maart De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon: Levensverhaal
Het verhaal van Dik Brink en Bob van
Schijndel.
Woensdag 15 maart Groenelaan
14.30 uur Harald Veenstra
Harald Veenstra zingt liedjes van
Toon Hermans en Wim Sonneveld.
Donderdag 16 maart De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon: Excursie
Uitstapje met de bus. Opgave bij Annette
Donderdag 23 maart De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon: Film Pride
Zie 1 maart
Donderdag 30 maart De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon: Actualiteiten
Samen wordt het laatste (roze) nieuws
besproken o.l.v Ben Bakers.

Donderdag 2 maart De Rietvinck 14.00 uur Café Rosé: Emancipatie!
Arbeider, vrouwen, homoseksuelen, ouderen en migranten…
Er was veel strijd nodig om gelijke rechten te verwerven.
Hedy D ‘Ancona kijkt terug op de gestreden strijd, op wat er
bereikt is en op wat er in haar optiek nog te doen staat.

Adressen Amstelring Roze Loper Centra
De Drie Hoven: Louis Bouwmeesterstraat 377, 1065 NS Amsterdam, T (020) 449 72 72 (bij het winkelcentrum)
Groenelaan: De Helpende Hand 9, 1196 AB Amstelveen, T (020) 426 66 00 (bij het ziekenhuis)
De Klinker: Borgerstraat 45, 1053 PB Amsterdam, T (020) 683 11 51 (bij Ten Kate markt)
De Rietvinck: Vinkenstraat 185, 1013 JR Amsterdam, T (020) 756 37 07 (bij Haarlemmerplein)
Het Schouw: Dollardplein 2, 1025 XJ Amsterdam, T (020) 756 40 00 (schuin t.o. ANWB, naast Boven-IJ winkelcentrum)
De Venser: B. Brechtstraat 1, 1102 RA Amsterdam, T (020) 756 65 35 (Metrohalte Strandvliet)

Colofon

© Amstelring
Redactie:
Anton Koolwijk.
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De nieuwsbrief wel of niet ontvangen?
Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen of afzeggen, stuur dan uw naam,
adres, e-mailadres en geboortedatum naar: oudroze@amstelring.nl
of naar: Oud Roze; Vinkenstraat 185; 1013 JR Amsterdam.

Lay-out en druk
Aranea Grafimedia, Zaandam

De nieuwsbrief OudRoze wordt op initiatief van De Rietvinck elk kwartaal uitgegeven

