LIEVE VRIENDEN M|V|X
De activiteiten waar wij in juli mee begonnen zijn in
Buurtsalon Jeltje (Roze Rietvinck) en het Huis van de
Buurt – Het Schouw (Roze Koffie Thee Inloop) zijn beiden goed bezocht. Deze maand start ook weer de Roze Levenskunst gespreksgroep op locatie Het Schouw
IJdoorn.
Voor alle drie zijn er maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar aangezien wij ons nog steeds aan de
richtlijnen van het RIVM moeten houden, ook met het
oog op ons aller gezondheid. …………………………………

ROZE RIETVINCK
Buurtsalon Jeltje — 1e Helmersstraat 106-N

Donderdag 14:00 – 16:00 uur
3 september: Henri Seegers
In de zee van de gedachten ben ik mijn eigen drenkeling.

Henri verzorgt een lezing over liefde, sores, makkes en
mazzel.
10 september: Meldkamer 112
Jeugdvriend Hans + collega Rini over hun werk bij de
meldkamer van 112
17 september: Bob van Schijndel
Bob verteld over Mr + Mrs Senior Pride, het Homomonument en meer…
24 september: GEEN Roze Rietvinck
Meldt u aan-, maar eventueel ook af bij Cas Kemna.
ckemna@amstelring.nl
Bijdrage: € 2,50 per keer voor koffie/thee contant te
voldoen, er is ook een 4-strippenkaart á €10,00.
Een activiteit van DE RIETVINCK

ROZE KOFFIE THEE INLOOP
Huis van de Buurt, Het Schouw—
Dollardplein 1
Woensdag 14:00 – 16:00 uur
9 + 23 september
Een korte quiz zorgt voor onderwerpen waarover gesproken wordt, naast de koetjes en de kalfjes, maar
ook de os en de stier, niets is te gek. Houdt u van roze
gezelligheid? Vindt u het prettig gevoelsgenoten uit
uw eigen stadsdeel en (wijde) omgeving te ontmoeten? Wilt u uw kennissenkring uitbreiden? Dan bent u

welkom bij de Roze Koffie / Thee Inloop. Alle leeftijden zijn welkom!
Wij vragen geen geld voor de koffie, maar een bijdrage in de bus van het ‘Bitterballenfonds’ wordt altijd op
prijs gesteld.
Meldt u dan aan-, maar eventueel ook af bij Peter
Schroder. pschroder@amstelring.nl
Een activiteit van DE ROZE POORT voor HET SCHOUW

ROZE LEVENSKUNST
GESPREKSGROEP
Het Schouw IJdoorn - IJdoornlaan 755
Maandag 14:00 – 16:00 uur
14 + 28 september
De Roze Levenskunst gespreksgroep praat iedere 14
dagen over een vooraf overeengekomen thema. Deze
worden in onderling overleg bepaald. Naast deze
handvatten komen ook andere onderwerpen ter sprake. De gespreksleider is Simon Huges, 50+ ambassadeur van het COC. De locatie is makkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer, de bussen 34, 36 + 38
stoppen voor de deur (halte J. Drijverweg). Metro
eindstation Noord is 12 minuten lopen vanaf deze locatie. Parkeren achter het pand (Zuidgorsstraat) kost €
1,40 per uur.
Meldt u dan aan-, maar eventueel ook af bij Peter
Schroder. pschroder@amstelring.nl ovv RLK
Bijdrage: € 3,00 per keer voor koffie/thee/fris contant
te voldoen.
Een activiteit van DE ROZE POORT voor HET SCHOUW

L ‘OPERA GESPREKSGROEP
L ‘Opera - Rembrandtplein 27
Zondag 15:00 – 17:00 uur
6 + 20 september
In Grand Café L ‘Opera op het Rembrandtplein op zondag van een even week komt een groep
roze 50+ ouderen M|V|X bij elkaar, om onder het genot van een drankje en hapje (beiden voor eigen kosten) met elkaar te praten en activiteiten te ontwikkelen. Meldt u dan aan-, maar eventueel ook af bij Cees
Walraven. c.walraven36@upcmail.nl

PICL – Thuisbios
Bekijk roze films op uw eigen pc, tablet of mobiel
MATTHIAS ET MAXIME
Matthias en Maxime maken deel uit van een hechte vriendengroep die, nu ze allen de dertig naderen, uit elkaar begint te vallen. Maxime, wiens leven een stuk minder soepel verlopen is dan
dat van de ambitieuze advocaat Matthias, besluit zijn geluk te
gaan zoeken in Australië.
In de dagen voor zijn vertrek komen er echter onverwachte
emoties boven als ze tijdens een feest worden gestrikt voor een
kusscène in een project van een filmstudent. De kus wekt gevoelens op waar ze zich geen raad mee weten en veroorzaakt een
dramatische kloof tussen de vrienden als gevolg.
Te zien tot: 21 oktober
FIN DE SIGLO
Twee mannen ontmoeten elkaar in Barcelona in 2019 en belanden bij elkaar in bed. Na een fijne dag samen krijgt de een het
gevoel dat ze elkaar eerder hebben gezien. Dat klopt, zegt de
ander en hop, meteen springt de film twintig jaar terug in de tijd.
Ocho is anno 2019 een dichter die in New York woont maar even
terug is in zijn geboortestad. Javi, regisseur van een kinderserie,
woont in Berlijn met zijn echtgenoot en is terug voor werk en
familie.
Juist daardoor is ‘Fin de siglo’ (Het einde van de eeuw) niet zomaar een romance, maar een reflectie op het fascinerende en
eigenaardige karakter van toevallige ontmoetingen. Op de verstrekkende invloed die vluchtige momenten kunnen hebben.
Stel dat je die mooie man of vrouw die bij je in de buurt woont
net één keer vaker tegen het lijf loopt, waardoor je wel in gesprek raakt. Waardoor je verliefd wordt.
Te zien tot 2 november

LUFT / AIR
De zeventienjarige Manja woont in een hoogbouwproject aan de
rand van de stad. De rebelse Louk, die ook zeventien jaar is,
woont verderop in een bos.
De twee meisjes ontmoeten elkaar en worden verliefd. Wanneer
Manja ontdekt dat Louk door het verlies van haar moeder emotionele problemen heeft, wil ze niets liever dan haar vriendin
helpen.
Te zien tot: 25 november
LAST FERRY
Een jonge, homoseksuele advocaat reist af naar Fire Island. Hij
wordt echter gedrogeerd en is getuige van een moord.
Een vreemdeling schiet de advocaat te hulp. Maar de advocaat
ontdekt al snel dat zijn redder bevriend is met de moordenaar.
Te zien tot: 30 november
MOFFIE
Zuid-Afrika in het jaar 1981. Nicholas heeft altijd geweten dat hij
anders is en houdt dat voor de buitenwereld verborgen.
Intussen zit de minderheidsregering van Zuid-Afrika in een conflict verwikkeld met de Angolese grenspost en moeten alle blanke jongemannen ouder dan zestien twee jaar militaire dienstplicht vervullen. Hij komt terecht in een snoeiharde machoomgeving die homofobie, racisme en xenofobie letterlijk in de
hoofden van jongemannen probeert te stampen. Toch vindt hij
tijdens zeldzame privémomenten de ruimte om zijn homoseksualiteit te ontdekken.
Te zien tot: 13 december

https://picl.nl/films/

Voor alle activiteiten moet men zich vooraf aanmelden, maar ook afmelden in geval men niet kan komen, het aantal plaatsen is beperkt! Wij volgen de RIVM richtlijnen, desinfecteren van handen bij binnenkomst en vertrek en wij houden 1,5 m afstand.
De bezoekers worden geregistreerd om te traceren ingeval van een contactonderzoek. Ook wordt er bij binnenkomst naar de gezondheid gevraagd. Ondanks deze beperkingen hebben wij toch de behoefte om iedereen weer te zien en te spreken.

