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Nieuwsbrief OudRoze
Nieuws en informatie over ‘roze’ wonen, zorg en welzijn

apr/mei/jun 2019

25 en 26 april 2019: Europese 
conferentie over en voor roze 
ouderen in Amsterdam
Op 25 en 26 april 2019 wordt door onderstaande 
organisaties de Europese conferentie ‘Focus on 
LGBTIQ+ Seniors’ georganiseerd. Rode draad hierbij 
is de inclusie van LHBTIQ+ senioren met thema’s als 
(preventie van) eenzaamheid, LHBTI-vriendelijkheid 
in zorg en welzijn, verbinding van jong en oud 
binnen de LHBTI-community en de rol van de 
overheid hierin. 

Op donderdag 25 april worden allerlei roze getinte 
activiteiten georganiseerd. Deelnemers aan de 
conferentie maar ook anderen zijn welkom om deze 
te bezoeken. 

Op vrijdag 26 april is de gratis toegankelijke 
conferentie in de OBA. De voertaal is Engels en we 
verwachten zo’n 150 deelnemers uit binnen- en 
buitenland. 

De Roze Loper in De Venser
Werken aan zichtbaarheid
 
In verpleeghuis De Venser prijkt De Roze Loper 8 jaar 
aan de gevel. Ondanks deze ervaring en de diverse 
Roze Loper toetsingen blijven wij “zoeken”. Wat is de 
waarde van de Loper? Hoe houd je deze “levend” in 
huis?
 
Bij ons staat de Roze Loper voor respect en tolerantie 
in brede zin. We merken dat aandacht voor seksuele 
diversiteit vanzelfsprekender wordt, door aandacht voor 
diversiteit vanuit verschillende invalshoeken.
 
De Venser is een kleurrijk huis. Bewoners en mede werkers 
vormen een bont gezelschap, bestaande uit LHBT-ers,  
voormalige dak- en thuislozen, de (Amsterdamse) Neder-
lander, maar ook de Creoolse, Hindoestaanse, Javaanse, 
Chinese Surinamers en Indische en Antilliaanse ouderen. 
Tevens is er diversiteit in geloofs- en levens overtuigingen. 
Overigens kunnen mensen natuurlijk ook én LHBT-er én 
Surinamer én religieus zijn.

Misschien is de “gegeven diversiteit” van De Venser 
wel de grootste kracht als het gaat om “leven en laten 
leven”. Wij kunnen niet om de verschillen heen. Het is 
als het vitale, diverse straatbeeld van Amsterdam, het is: 
“alledaags” en “gewoon”.
 
Echter, die alledaagsheid, betekent niet dat mensen 
elkaar automatisch kennen en erkennen in de verschillen 
die er zijn. Kennis van elkaar, respect en begrip, zijn 
niet vanzelfsprekend. Om te zien hoe bepalend en ook 
verrijkend verschillen kunnen zijn, is meer nodig.
 
Het is onze ervaring dat:
1. Diversiteit pas zichtbaar en bespreekbaar wordt 

wanneer deze actief worden benoemd en belicht. 
2. Je verschillen tussen mensen en hun levens pas ziet, 

als je er je best voor doet: “Je gaat het pas zien als je 
het doorhebt” aldus Cruijff.

3. Het zichtbaar worden van verschil zowel kwetsbaar  
als vitaal maakt.

4. Het onzichtbaar en onvrij zijn, de kwaliteit van leven 
ondermijnt. Pas als je open kunt zijn over de betekenis 
van je geaardheid, leefstijl en achtergrond kan je jezelf 
zijn, je verhaal laten klinken en je vitaal voelen. 

5. Ieder mens in zijn eigenheid erkend wil worden en zich 
tegelijk niet tot een hokje wil laten reduceren.  

Mensen zijn unieke individuen, zijn meer dan 
een labeltje: de LHBT-er, de Amsterdammer of de 
Surinamer bestaan niet.

6. De eigenheid van het individu versterkt wordt, door 
aandacht te besteden aan de grotere groep waartoe 
deze behoort. Door aandacht voor b.v het thema 
homoseksualiteit, hindoeïsme of de Antillen, ervaren 
individuele LHBT-ers, Hindoestanen of Antillianen, 
dat achtergrond, leefstijl en seksuele geaardheid, 
openlijk zichtbaar worden binnen de setting van het 
verpleeghuis. Dit draagt bij aan je thuis en welkom 
voelen.

7. Weerstand erbij hoort. Zowel binnen de belichte groep 
zelf, als daarbuiten. Het oog hebben voor deze weer-
stand, deze benoemen en bespreekbaar maken, werkt.

8. Het benoemen van de overeenkomsten tussen 
mensen, behulpzaam is bij het naar voren halen van 
verschillen.

 



Zorgbemiddeling Amstelring 
Bij vragen over wonen, zorg en welzijn kunt u terecht bij Zorgbemiddeling 
Amstelring. Medewerkers geven informatie en advies. Tevens bemiddelen zij  
voor allerhande vormen van zorg wanneer zelfstandig wonen niet langer  
mogelijk is. U kunt er terecht met vragen over: thuiszorg, revalidatie, 
dagverzorging, dagbehandeling, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en 
terminale zorg. Bel tussen 8.30 - 18.00 uur T 088 - 97 20 200

Enkele voorbeelden over seksuele diversiteit ter illustratie 
van het voorgaande.
 
De LHBT activiteit wordt aangekondigd: “Een ballroom 
dansmiddag, met een mannen koppel”. Die ochtend 
meldt een homoseksueel echtpaar zich. “Moet dit nou, al 
die aandacht. Wij komen niet”. Expliciete aandacht voor 
seksuele geaardheid, nee toch? De heren zijn getrouwd en 
bekend als stel. Maar dit is hen teveel. Ze zijn bang voor 
stigmatisering.
Maar het komt goed. Die middag gaat het over dans 
en samenzijn en ja, ook over homoseksualiteit. Het 
danskoppel heeft een gesprek met de zaal hierover. Even 
was er die vrees, maar de conclusie van het getrouwde 
stel is: “Wat een mooie middag”!
 
Panelen met Roze Levensverhalen in de gang. Een 
gastenboek. Naast positieve reacties, een paar anonieme, 
ronduit vijandige. We zijn “blij” dat mensen zich ook op 
deze wijze laten kennen. Het is een illusie te denken dat 
deze geluiden er helemaal niet zijn. De mogelijkheid 

geven deze te uiten, vinden we belangrijk. Laat dit ook 
zichtbaar worden, er ontstaat gesprek en uitwisseling.

Een zorgteam bespreekt hoe een psychisch kwetsbare 
mijnheer, toch in zijn jurk in het restaurant kan gaan 
eten. Niet zozeer de jurk blijkt het probleem, maar wel of 
mijnheer er verzorgd uitziet. Vlekken op zijn jurk, of een 
gescheurde panty, zo willen ze niet dat hij gaat.
 
Een openlijk lesbische mevrouw geeft aan zichzelf s 
morgens te verzorgen. Het stoort haar dat zij wel de 
medewerkers op de gang hoort, maar deze niet ziet. 
“Ze lopen mijn deur voorbij”. Mevrouw heeft veel met 
uitsluiting te maken gehad en ervaart dat op dit soort 
momenten opnieuw. In het MDO wordt dit besproken. 
Afgesproken wordt dat er elke ochtend iemand bij 
mevrouw aanklopt en haar groet. Voor mevrouw is dit 
“een wereld van verschil”. 

Ellen Loomans
Humanistisch geestelijk verzorger.
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Sharing stories
Locatie: Amsterdam Museum 
Datum: donderdag 25 april, zaterdag 25 mei en 29 juni
Kalverstraat 92 | Sint Luciënsteeg 27
14.00 - 15.00 uur SHARING STORIES: LHBTQ+ RONDLEIDING
15.00 - 16.00 uur SHARING STORIES: QUEER HISTORY TALKS

Deelname is gratis, maar wel vooraf aanmelden via:  
web.prioticket.com/webscripts/amsterdam_museum/event_nl.html

Ga voor meer informatie naar: www.amsterdammuseum.nl/activiteiten

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

Impressie van de diversiteit in De Venser

Zorgbemiddeling
Amstelring 

088 - 97 20 200



Maandag 1, 15 en 29 april Het Schouw
14.00 uur Roze Levenskunst 

Gezellige en verdiepende 
bijeen komsten over 
wisselende thema’s o.l.v. 
John Brobbel, voormalig 
docent aan de Universiteit 
voor Humanistiek. De Roze 
Poort faciliteert het geheel. 

We komen bijeen in Het Schouw IJdoorn 
naast de bushalte: IJdoornlaan 755.

Maandag 1 april Vreugdehof
14.00 - 15.30 uur Homohuwelijk
De gespreksgroep bespreekt het homo-
huwelijk, dat op 1 april 2001 voor het 
eerst werd gesloten, onder leiding van 
geestelijk verzorger Annelies den Dulk. 

Dinsdag 2, 9, 17, 24 en 30 april  
De Rietvinck 10.00 uur ‘t Roze Hart 
Bruisende en gezellige ontmoetings-
ochtend georganiseerd door de roze 
vrijwilligers. Gemiddeld komen er zo’n  
15 mensen, velen van buiten het huis.

Donderdag 4 april De Rietvinck
12.00 uur Roze Damessalon
Verdiepende en inspirerende ontmoeting 
onder leiding van vml. humanistisch 
raadsvrouw Karen Joachim.
14.00 uur Café Rosé Pride Amsterdam 
Een kijkje achter de schermen
De Pride is het grootste evenement van 
Amsterdam. Motor achter de Pride is de 
organisatie Amsterdam Gay Pride. Anita 

Beek, office manager, vertelt 
wat er komt kijken om zo’n 
evenement te organiseren. 

Activiteiten agenda Amstelring
Ook wordt ingezoomd op wat er voor 
senioren wordt georganiseerd.
19.00 uur Roze Filmclub: Call me by 
your name Zie bladzijde 3

Donderdag 4 april De Venser
14.00 uur Het Roze Geluid

Karel Baracs, de 
verhalen verteller van 
Amsterdam, vertelt 
het Roze Amsterdamse 
geluid. Bewoners en 
buurtbewoners zijn van 
harte welkom.

Woensdag 10 en 24 april Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
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 
Inloop. Alle leeftijden zijn 
welkom! 

Donderdag 11 april Het Hoge Heem
14.00 uur De Regenboog 
Gespreksgroep waar iedereen zichzelf 
kan zijn. Thema is ‘anders zijn’. We 
bespreken seksuele-, culturele- en 
levensbeschouwelijke diversiteit. 
Deelname buurtbewoners € 2,00.  
Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29 - 
Uithoorn 

Donderdag 11 april De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon Victoria False 

Victoria is dit jaar 
Pride Ambassadeur. 
De Rietvinck heeft 
een bijzonder plekje 
in Victoria’s hart. 
Natuurlijk zal zij 
voor u zingen maar 
bovenal mag u haar 
het hemd van het 

Filmagenda

lijf vragen. Voor AGP Nieuws worden 
filmbeelden gemaakt. Bewoners en 
bezoekers kunnen aangeven of ze met 
Victoria gefilmd willen worden of niet.

Donderdag 18 april De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon  
Speeddate geneeskundestudenten
Gezellige ontmoeting met toekomstige 

artsen. Zij willen 
graag meer weten 
over het leven en 
welzijn van roze 
ouderen.

Vrijdag 19 april De Rietvinck
14.00 uur Roze Leesclub 
We bespreken dan “Paris-Austerlitz” van 
Rafael Chirbes.

Vrijdag 19 april Vreugdehof
14.00 uur Regenboog Café
Een laagdrempelige gezellige 
middag in het thema van 
diversiteit en verbinding. 
Onderdeel van deze middag 
is de mogelijkheid om met elkaar in 
gesprek te gaan onder genot van een 
hapje een drankje. Deelname € 2,00.

4 April Call me by your name (I 2017) - romantisch drama
Het is de zomer van 1983 in Italië. De vroegrijpe 17 jarige Elio brengt zijn dagen door in de 
villa van zijn ouders met het transcriberen en spelen van klassieke muziek, lezen en het 
flirten met zijn vriendin Marzia. Op een dag arriveert Oliver, een charmante Amerikaanse 
student die Elio’s vader, een vooraanstaande professor, als stagiair komt helpen. Elio en 
Oliver ontdekken die zomer de onstuimige pracht van een ontwakend verlangen dat hun 
leven voorgoed zal veranderen.

2 mei Ideal home (VS 2018) - comedy
De excentrieke televisiekok Erasmus en zijn man Paul leiden een gelukkig en egocentrisch 
leventje. Hun perfecte bestaan wordt tijdens een van hun vele extravagante dinner party’s 
echter ruw verstoord als daar plotseling de tienjarige kleinzoon van Erasmus opduikt.  
Het enige wat hij bij zich heeft is een bijbel. Met een vader in de gevangenis kan de  
jongen nergens heen. Na lang wikken en wegen nemen Erasmus en Paul hem maar op. 
Maar Erasmus en Paul kunnen elkaar al niet uitstaan, laat staan hun bijdehante kleinzoon. 

Kleine bijdrage per activiteit
U bent van harte welkom bij de roze 
activiteiten die in onze zorgcentra 
worden georganiseerd. Om deze 
activiteiten mogelijk te maken wordt 
bij veel activiteiten een kleine bijdrage 
(€ 2,50 - 4,00) als bijdrage aan de 
kosten gevraagd. 
Als u vaker in De Rietvinck aan 
activiteiten deelneemt is het handig 
gebruik te maken van de Rietvinck 
Strippen kaart. Deze kunt u met uw 
pin pas bij de receptie voor 10 euro 
kopen. Losse consumpties kunnen 
met de pin pas bij de receptie worden 
afgerekend. 

Er kan bij de receptie alleen via pinnen 
afgerekend worden. 

We komen van oktober t/m mei elke eerste donderdag van de maand om 
19.00 uur in huiselijke sfeer in De Rietvinck bijeen. Kosten € 4,00 per keer. 
Meer weten? Mail naar: Filmclub.Rietvinck@gmail.com 
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 Adressen Amstelring Roze Loper Centra 
Groenelaan: De Helpende Hand 9, 1186 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)
Vreugdehof: De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam, T (020) 541 61 11 (bij station RAI)

Colofon 
© Amstelring 
Redactie:  
Anton Koolwijk.

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
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Donderdag 25 april De Rietvinck  
14.00 uur Roze Salon Peter Dankmeijer 

Peter is directeur van 
EduDivers (Kenniscentrum, 
onderwijs en seksuele diver-
siteit), oprichter en voorzitter 
van de internationale 
niet-gouvernementele 
organisatie GALE (de wereld-
wijde alliantie voor LHBT-
onderwijs) die opkomt 

voor homorechten. Hij vertelt over zijn 
jeugd en zijn ervaring met de LHBTI 
gemeenschap in het onderwijs.

Donderdag 25 april Het Schouw
17.30 – 22.00 uur Poorters Maaltijd 
Xtra International 
In samenwerking met de conferentie 
voor LHBTIQ+ senioren, organiseren  

wij een Burghers Meal  
Xtra International.  
Waarbij Burgher staat 
voor Poorter en niet voor 
hamburger, behalve voor 
inwoners van Hamburg…
Na de maaltijd tonen wij  
een film. De inloop is vanaf 

17.30 uur, de maaltijd start om 18.00 uur. 
Geef je vóór maandag 21 april op bij  
info@derozepoort.amsterdam, hiervan 
krijg je een bevestiging. Op de dag zelf 
PIN je éérst € 10,00 voor de maaltijd, aan 
het eind reken je CONTANT de drankjes 
af (hele redelijke prijzen!) Neem genoeg 
kleingeld mee of stort het restant in de 
pot van het Bitterballenfonds.

Donderdag 2 mei De Rietvinck
12.00 uur Roze Damessalon
14.00 uur: Café Rosé Frans Bloem

Internationaal cabaret 
chansonier Frans Bloem 
zingt bekende en 
onbekende liederen in 
meerdere talen uit zijn 
show “GRENZENLOOS”.

19.00 uur Roze Filmclub: Ideal home 
Zie bladzijde 3

Dinsdag 7, 14 21 en 28 mei De Rietvinck 
10.00 uur ‘t Roze Hart (zie 2 april)

Woensdag 8 en 22 mei Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop

Donderdag 9 mei Het Hoge Heem
14.00 uur De Regenboog (zie 11 april)

Donderdag 9 mei De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon Beeldarchief

Martien Sleutjes (IHLIA) 
toont filmbeelden uit 
Berlijn met daarop 
Magnus Hirschfeld en 
filmbeelden van het 
COC van vlak na de 
oorlog. We bespreken 

de betekenis van Hirschfeld en het COC.

Maandag 13 mei Het Schouw  
14.00 uur Roze Levenskunst 

Donderdag 16 mei De Rietvinck
14.00 uur: Roze Salon 
Op late leeftijd uit de kast
Sommigen groeiden op in een omgeving 
waar het idee was dat homoseksuele 
gevoelens van tijdelijke aard zijn. De 
vruchten van een 
heterohuwelijk zouden 
die gevoelens doen 
verdwijnen. Dat dit niet 
zo was, veroorzaakte 
een groot moreel dilemma. Luister je 
naar je eigen gevoelens en verlangens? 
Blijf je trouw aan je huwelijksgeloften? 
Hoe vertel je het je partner en je 
kinderen? Anton gaat met de bezoekers 
in gesprek over deze moeilijke vragen. 

Vrijdag 17 mei Vreugdehof
14.00 uur Regenboog Café (zie 19 april)

Donderdag 23 mei De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon 
Wielie Elhorst
Wielie is dominee in 
Amsterdam en Bussum 
en activist die opkomt 
voor homorechten. Hij 
is voorzitter van de 
Europese organisatie voor 

christelijke LGBTI-ers. Hij vertelt over zijn 
jeugd, zijn keus voor de studie theologie 
en zijn ervaring met de christelijke LHBTI 
gemeenschap.

Donderdag 30 mei De Rietvinck
14.00 uur geen Roze Salon vanwege 
Hemelvaartsdag

Dinsdag 4, 11 18 en 25 juni De Rietvinck 
10.00 uur ‘t Roze Hart (zie 2 april)

Woensdag 5 en 19 juni Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop

Donderdag 6 juni Het Schouw
13.30 uur Monique Zingt… 
Songfestival!
Monique neemt u mee naar het 
Songfestival. U hoort ‘Net als Toen’, 
‘Een Beetje’ en de liedjes van Sandra 
Reemer, Mouth & MacNeal en Lenny 
Kuhr. Daarnaast klinken successen zoals 
Waterloo van Abba en ‘Hallelujah’. 
Kortom, een gezellige meezingmiddag! 

Donderdag 6 juni De Rietvinck
12.00 uur Roze Damessalon
14.00 uur Café Rosé Dansmiddag 
Genieten met het danspaar Robert 
Bogaart en René Goudsblom. 

Donderdag 13 juni Het Hoge Heem
14.00 uur De Regenboog (zie 11 april)

Donderdag 13 juni De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon Dennis Boutkan

Dennis was lang voorzitter 
van COC Amsterdam, lid 
van de Gemeenteraad 
voor de PVDA, voorheen 
mede organisator van de 
Roze Filmdagen en nu 
voorzitter van het Blauwe 

Fonds. Dit fonds steunt LHBTI projecten 
in Nederland. Hij vertelt over zijn 
jeugd en zijn activiteiten voor de LHBTI 
gemeenschap.

Vrijdag 14 juni Vreugdehof
14.00 uur Regenboog Café (zie 19 april)

Donderdag 20 juni De Rietvinck  
14.00 uur Roze Salon  
Ruben (Coming out) 
Wij bekijken en analyseren 
deze korte film over hoe 
moeilijk of makkelijk het is 
voor jonge mensen zichzelf 
te accepteren. Daarna 
bespreken we en delen 
we met elkaar onze eigen 
ervaringen. 

Donderdag 27 juni De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon 
Vandaag verplaatsen wij ons met 
Christian Sandoval naar Latijns Amerika. 
Wij spreken over de Peruaanse 
samenleving en cultuur, en over de 
acceptatie en de 
ontwikkeling van de 
LHBTI gemeenschap 
in hoofdstad Lima.
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