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Voor ons als 'kwetsbare ouderen' heeft de ge-

meente Amsterdam toestemming gegeven 

door te gaan met de Roze Rietvinck, maar ook 

de Roze Koffie Inloop en Roze Levenskunst. 
 

Wij blijven dichterbij (in huis) en laten onze 

'ver-weg' wensen nog even op de bucketlist lig-

gen. Hierdoor is er tijd en ruimte om in ons 

“eigen straatje” contacten te onderhouden. 
 

ROZE RIETVINCK  

in BuurtSalon Jeltje 

Bij de Roze Rietvinck beginnen wij januari 2021 

door BB aan het woord te laten. Niet Brigitte 

Bardot maar Bekende Buren.  

Op 7 januari is dat Valerie Musson 

Op 14 januari een mysterie-gast 

Op 21 januari Richard Wiersma 

Op 28 januari Gerard Schuitema  
 

Van in de lucht naar met beide 

benen op de grond 
 

Valerie Musson heeft bijna 

17 jaar met KLM de we-

reld over gevlogen. Door 

Covid-19 veranderde voor 

veel mensen veel. Zo ook 

voor haar. In de tijd dat de 

blauwe vliegtuigen van 

KLM aan de grond bleven 

ging Valerie een uitwisse-

lingstraject met Amstelring en KLM aan.  
 

Bij De Makroon heeft Valerie vier maanden 

meegewerkt om het welzijn van de bewoners 

van team 3 te bevorderen maar verzorgde ze 

ook heel vaak ontbijtjes en de lunch. “Het is 

net als werken in een vliegtuig maar dan met 

vaste passagiers”.  
 

Ze schreef ook 8 jaar lang vliegverhalen voor 

KLM passagiers en fans. Valerie zal deze mid-

dag vertellen over haar vliegleven, haar besluit 

om te stoppen met vliegen, haar liefde voor de 

oudere medemens en haar toekomstplannen. 

En uiteraard mogen jullie alles aan haar vragen 

wat er ter sprake komt.   
 

Dus: “Welcome on board!” op 7 januari 2021. 

Een paspoort is niet nodig maar ga lekker zitten 

en geniet van deze middagvlucht! 
 

14 januari komt de mysterie-gast, dus daarover 

kunnen wij nu nog niets vertellen. 
 

Leven met HIV  

Richard Wiersma, die voor 

ons, tijdens de bijeenkom-

sten, de innerlijk mens 

verzorgd, zal een informa-

tieve middag organiseren 

over Hiv/Aids. 
 

Cas was met hem in Carré 

voor de jaarlijkse bijeenkomst van 'The power 

of love’ een zeer interessante bijeenkomst 

(voor de corona uitbraak). 
 

Hoe is het om vandaag de dag te leven met 

HIV? Wat is de laatste stand van zaken met be-

trekking tot de behandeling en medicatie als-

mede de ontwikkeling van een vaccin en/of ge-

neesmiddel? 
 

We staan er niet bij stil, maar in de strijd tegen 



het Covid-19 virus is nu, binnen een jaar, een 

vaccin beschikbaar. Maar hoe zit dat met een 

vaccin dat ons beschermt tegen een HIV infec-

tie? Die is er nog steeds niet!  
 

Ook een medicijn dat een HIV geïnfecteerde 

geneest is er nog niet. Is dat erg? Hoe beïn-

vloed dat ons leven en daar gaan we op deze 

middag over praten. 
 

De uittocht uit de Jordaan  

Gerard Schuitema verteld op 28 januari over 
zijn jeugd in de Jordaan. 
Hij groeide op in de Ro-
zenstraat bij de Lijn-
baansgracht. In de zesti-
ger jaren liep Amster-
dam leeg. Dat had ook 
grote gevolgen voor de  
straat waar hij woonde. 
De buren verhuisden 
onder andere naar Purmerend, Hoorn en Lely-
stad. Klasgenootjes namen afscheid en ook ons 
gezin besloot te vertrekken, van de grote stad 
naar... 

Ik beschrijf voor u een verloop van deze jaren 
en hoe ingrijpend deze waren voor mijn leven. 

Roze Levenskunst 

Op maandag 11 januari start 

een nieuw seizoen van de 

Roze Levenskunst gespreks-

groep. Binnen Het Schouw 

zijn zij naar een ruimere loca-

tie gegaan, zodat er weer 

ruimte is voor nieuwe ge-

sprekspartners. In onderling overleg bepaald 

men de onderwerpen die behandeld worden. 

14 dagen later op 25 januari is er weer een bij-

eenkomst. 
 

Roze koffie inloop 

Op woensdagmiddag 13 

januari gaan wij verder 

met de Roze Koffie Inloop 

in De Heemtuin van Het 

Schouw. Een gezellig sa-

menzijn met goede koffie 

en een dito gesprek. Ook  

hier komt men om de 14 dagen bij elkaar. 
 

De Roze Poort Amsterdam verzorgt boven-

staande activiteiten voor Amstelring. 

Cas en Peter wensen u fijne feestagen en al 

het goede voor 2021. 
 

Roze Rietvinck 

Buurtsalon Jeltje 

Eerste Helmersstraat 106-N 

Donderdag 7, 14, 21 + 28 januari  

tussen 14 en16 uur. 
 

Roze Levenskunst  

De Heemtuin van Het Schouw 

Dollardplein 2 

Maandag 11 + 25 januari tussen 14  

en 16 uur 
 

Roze Koffie Inloop 

De Heemtuin van Het Schouw 

Dollardplein 2 

Woensdag 13 + 27 januari tussen  

14 en 16 uur 


