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Proud Oud
Zelf ben ik 43 jaar oud. Nog niet een leeftijd om na te denken over mijn ‘oude dag’, zou
je denken. Toch spreek ik steeds vaker met vrienden over het ouder worden. Een aantal
van hen vallen, net zoals ikzelf, in het kleurvakje ‘roze’. We willen voor elkaar zorgen,
maar ook onze eigen keuzes kunnen maken. En hoe verschillend we ook zijn - velen
hebben lange relaties, een aantal heeft zelfs kinderen met elkaar, weer een ander is
verstokt vrijgezel - we willen in ieder geval nooit meer ‘terug de kast in’.
Vrijheid, gelijkheid en
verdraagzaamheid - dat zijn
waarden waar het humanisme
van oudsher voor staat. In ons
land is er, gelukkig, sprake van juridische
gelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het openstellen van het
huwelijk voor iedereen. Maar deze gelijkheid leidt niet
automatisch tot sociale gelijkheid. De genoemde waarden
laten zich nu eenmaal nooit helemaal vangen in wetten,
regels of beleidsdocumenten. Ze moeten landen in het
alledaagse leven. In de ruimte die mensen krijgen en
ervaren om zichzelf te zijn. In die sociale ruimte valt er nog
heel wat te winnen in Nederland.
Uitgerekend mensen
die zorgafhankelijk
zijn, bevinden zich in
een kwetsbare positie.
Zij hebben hun eigen,
vertrouwde omgeving
achter zich gelaten
en verliezen dierbare
mensen om zich heen.
Onder hen zitten mensen die homo, lesbisch, biseksueel of
transgender (LHBT) zijn. Onder 75-plussers vormen zij vaak
een onzichtbare groep. Het is niet te verteren dat zij hun
mond zouden moeten houden over hun identiteit, over hun
verleden of hun voorkeuren. Evengoed is het onverteerbaar
als niemand over dit onderwerp durft te beginnen. Ik
zou het zelf erg vernederend vinden als ik op mijn oude
dag niet hardop kan spreken over de mensen van wie ik
gehouden heb.
Dat steeds meer instellingen een Roze Loper hebben,
waarmee ze zijn erkent als ‘LHBT’-vriendelijke instelling,
vind ik daarom een hoopvolle ontwikkeling. Bovendien is
die ontwikkeling niet alleen hoopvol voor róze senioren.
De kernboodschap die er achter steekt is universeel. Ieder
mens moet proud oud kunnen zijn.
De boodschap van de Roze Loper is niet dat mensen in aparte
hokjes geplaatst zouden moeten worden, maar juist dat we

dit soort hokjes moeten opheffen. Om die reden is de Roze
Loper een belangrijke test case voor de realisering van een
omvangrijker ideaal: een zorg waarin niet alleen de cliënt
telt, maar de volledige mens, met zijn of haar verleden en
toekomst, en met eigen waarden en wensen die ertoe doen.
Als ik later ook met mijn partner, vrienden, vriendinnen, zo
oud kan worden dan is mij dat een lief ding waard.
Boris van der Ham
Voorzitter Humanistisch Verbond
Op www.goudenpact.nl staan de
ideeën van het Humanistisch
Verbond over een goede
ouderenzorg
www.humanistischverbond.nl
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10 jaar Roze Ouderenzorg

Van Groenboek tot Roze Loper
Aandacht voor diversiteit in de ouderenzorg. Zo vanzelfsprekend als dat klinkt, zo nieuw
is het denken hierover. Tien jaar roze ouderenzorg in vogelvlucht.
Groenboek
‘Het komt hier niet voor’ was de titel van een van de
eerste onderzoeken die in 1995 werd gedaan naar
de positie van Roze Ouderen in Nederland. “Dit werd
letterlijk gezegd door de zorg- en welzijnswerkers die
voor het onderzoek werden ondervraagd”, herinnert
Josee Rothuizen zich. Rothuizen is van Mokum Roze
dat in 2006 werd opgericht: een platform voor
belangenbehartiging dat in zich eerste instantie
hard maakt voor goede zorg voor roze ouderen in
Amsterdam.
Helemaal vreemd is het niet dat zorginstellingen
dachten dat homoseksualiteit bij hen niet voorkomt.
Rothuizen: “We wilden weten met wat voor vragen,
problemen en zorgwensen roze ouderen zitten. Het
koste ontzettend veel moeite om homo en lesbo
vijftigplussers op te sporen, ze waren onvindbaar.
Laat staan dat ze wilden praten. Deze mensen waren
geboren voor de Tweede Wereldoorlog en beducht voor
de negativiteit over homoseksualiteit. Het kenmerkt
hoe zij erin stonden: je kunt maar beter niet al te
zichtbaar zijn, want we hebben gezien hoe het zich
tegen je kan keren.”
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Een belweek waarbij ouderen en verzorgers
opgeroepen worden om te vertellen over hun
ervaringen vormt in 2006 een kantelpunt. Ditmaal
komen er wel reacties uit het hele land. Het resultaat
wordt gebundeld tot wat uiteindelijk het Groenboek
gaat heten. De boodschap: de situatie van roze ouderen
verschilt wel degelijk van die van niet homoseksuele
senioren. De kans op sociaal isolement is groter,
familiestructuren zijn minder vanzelfsprekend, vaak zijn
er geen kinderen. Daar komt bovenop dat veel ouderen
niet de ruimte ervaren om uitdrukking te geven aan
hun geaardheid binnen de zorginstellingen waar zij
wonen en soms zelfs terug in de kast kruipen.
Op landelijk niveau gaan COC, ANBO, Movisie en de
toenmalige Schorerstichting daarom samenwerken
om de kwaliteit van leven van roze ouderen in kaart
te brengen en om plannen te ontwikkelen om hun
situatie te verbeteren.

Amstelring
“Veel locaties van Amstelring hebben een
vooruitstrevende achtergrond. Zo was er dertig jaar
geleden al aandacht voor LHBT's”, zegt Anton Koolwijk
namens deze zorgorganisatie. “De ‘echtparenkamers’
zoals we die toen noemden, werden omgedoopt tot
‘kamers voor samenwonenden’. Ook LHBT’s waren
immers welkom! Ook in voorlichtingsfolders kwam
er oog voor LHBT’s. Het Groenboek stimuleerden ons
echter om het diversiteitsbeleid nadrukkelijker te
verbreden met seksuele diversiteit. Om er zo voor te
zorgen dat LHBT-bewoners zich daadwerkelijk veilig
voelden in onze huizen.”
Dit resulteerde ertoe dat in 2010 onze locatie De
Rietvinck het eerste zorgcentrum werd dat uit
handen van toenmalig staatssecretaris Bussemaker
het predikaat Roze Loper kreeg uitgereikt. Inmiddels
hebben zes Amstelringlocaties zo'n keurmerk.

Amsta
René Goudsblom was binnen zorgkoepel Amsta
de grote aanjager achter het verkrijgen van Roze
Lopers. De acht grotere locaties binnen Amsta zijn
sindsdien van het keurmerk voorzien, hij hoopt dat de
kleinschalige locaties volgen. Goudsblom: “De Roze
Loper staat voor commitment aan roze ouderen. Vorig
jaar hebben we het diversiteisbeleid binnen Amsta
opnieuw geformuleerd. Behalve culturele diversiteit
richt het zich nu ook op seksuele diversiteit, maar ook
op verschil in levensbeschouwing. Personeel op de
werkvloer moet er nu gevolg aan geven, dat heeft tijd
nodig. De zorgsector is enorm in beweging en dit komt
er nog eens bij. Persoonlijk merk ik dat de sfeer nu al
opener is. Als ik tijdens een workshop stijldansen dans
met een andere man, dan gaat er links en rechts heus
even een wenkbrauw omhoog. Maar vervolgens is het
volle bak en iedereen die erbij is heeft een gezellige
middag.”

Roze Loper
Het idee voor de Roze Loper ontstond naar aanleiding
van het Groenboek. Een groep senioren uit Nijmegen
stelde een vragenlijst op voor zorginstellingen in
hun regio, wat de basis werd voor het keurmerk.
“Aanvankelijk was de Roze Loper bedoeld als
aanmoediging voor organisaties om specifiek aandacht
te schenken aan roze senioren”, zegt Manon Linschoten
van Roze 50+, een samenwerking tussen COC
Nederland en ouderenorganisatie ANBO. Inmiddels is
de Roze Loper een serieus keurmerk.
Linschoten: “Eén van de peilers onder de Roze Loper is
dat zorg en aandacht die is toegespitst op roze senioren
onderdeel wordt van het beleid van de organisatie. We
reiken het management en personeel hiervoor tools
aan. Het mag niet zo zijn de Roze Loper alleen maar
een mooi bordje is dat bij de ingang hangt en verder
steunt op het enthousiasme van een medewerker die
toevallig zelf LHBT is.”

Cordaan
Cordaan is de grootste koepel in Amsterdam. In 2010
ontving het voor zorghuis d'Oude Raai de eerste
Roze Loper, sinds 2016 staat de teller op zeven
gecertificeerde locaties. “Het gaat mij nooit hard
genoeg, het streven is om alle locaties van een Roze
Loper te voorzien”, zegt Menno van Leeuwen die
zich binnen Cordaan hardmaakte voor het keurmerk.
“Wat mij motiveerde was de droefenis van sommige
verhalen die ik hoorde van ouderen, vaak mensen
die op de barricaden hebben gestaan voor LHBTrechten. Afhankelijk en kwetsbaar geworden komen
ze opnieuw in een situatie waarbij ze zich niet veilig
voelen om te zijn wie ze zijn. Als ik daarover nadenk
dan lopen de koude rillingen me over de rug. De
werkelijkheid van Amsterdam is dat we met een
enorme diversiteit aan mensen bij elkaar wonen. Daar
zit spanning. Op één van de locaties waarvoor we
de Roze Loper aanvroegen leidde dat best even tot
zorgen. We zijn met de bewoners in dialoog gegaan
en zijn er vervolgens toch in geslaagd de Roze Loper te
verwerven.”

Van Leeuwen noemt de Roze Loper een dapper en
mooi initiatief dat vruchten afwerpt. “Uiteindelijk
lijkt het me logisch als elke zorginstelling een loper
verwerft die staat voor diversiteit en tolerantie die er
binnen de muren heerst, en waarvan de roze ouderen
een vanzelfsprekend onderdeel zijn.”
Volgens Manon van Linschoten van Roze 50+ gaat
dat effect nu al van de Roze Loper uit: “Het zijn
uiteindelijk niet alleen roze ouderen die profiteren als
het management en personeel anders gaat kijken naar
de diversiteit van hun cliënten. Ook andere bewoners
rapporteren dat ze sinds het invoeren van de Roze
Loper zich meer gezien voelen in hun eigenheid. Dat is
een enorme opsteker.”
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Emancipatie en participatie

Het verhaal van Meneer Sander
Door Jelle Houtsma-Grech, directeur Stichting SOOZ, lid van stadsdeelteam ‘Jezelf kunnen zijn in Zuid’
Kortgeleden ontmoette ik meneer Sander, een 92-jarige man. Hij woont mooi: omringt door boeken, een
prachtige collectie muziek in zijn ruime appartement in Oud Zuid. Een prachtig leven achter de rug. Op het
verdriet over het verlies van zijn geliefde na. Direct na de Tweede Wereldoorlog, nog in de roes van de
bevrijding, werd hij verliefd op een jongen, Arend. Het was wederzijds. Bevrijding en ontlading. Een intens
gevoel van geluk. De relatie verliep in het geheim. Niemand mocht het weten. Homoseksualiteit was een
(psychiatrische) aandoening. Het geluk duurde zes jaar. Omzichtig, maar met z’n tweeën volkomen gelukkig.
Toen kreeg Arend TBC. Na een jaar in een sanatorium
stierf Arend in 1953. Voor de buitenwereld was meneer
Sander slechts een goede vriend. Hun liefde samen
kende niemand. En zou ook door vrijwel niemand
erkent worden. Regelmatig heeft meneer Sander
uit zelfbescherming in die jaren zijn eigen gevoelens
ontkend. Voor zichzelf en voor anderen.
Arend is uit zijn leven weggerukt. Meneer Sander was,
als goede vriend, door de familie uitgenodigd voor de
begrafenis. Meneer Sander heeft meer dan 20 jaar niet
kunnen, durven en mogen praten over zijn geliefde, zijn
verdriet, het gemis. Pas eind jaren zeventig heeft hij
voor het eerst zijn hart uitgestort op een bijeenkomst
van de Amsterdamse homo-organisatie COC. Dankzij
de ontmoetingen bij het COC bouwde hij een kleine
groep homovrienden op. Wij spraken elkaar onlangs
over ‘jezelf zijn in Zuid’ op een terras in het Vondelpark.
Homoseksualiteit was het onderwerp, maar ook bang
zijn, over niet erkend en herkend durven worden.
Meneer Sander heeft nog steeds schroom om openlijk
zijn homoseksualiteit te beleven. Heteroseksuele
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leeftijdgenoten en hijzelf, zijn opgegroeid met
homoseksualiteit als afwijking. Ook nu op het terras zijn
confrontaties het laatste waar hij op wacht. Regelmatig
vermindert hij het volume van zijn stem. Vanuit het
idee dat hij de omgeving niet zomaar zijn verhaal kan
toevertrouwen.
Hij kent het verhaal van Peter van Maanen die zijn plek
in zijn woonbuurt in Zuid verworven heeft door te praten
met zijn buurtgenoten. Meneer Sander vindt het verhaal
prachtig. “Niet meer voor mij, maar voor jongens in Zuid
die nu 18 zijn”.
Meneer Sander weet nog niet dat we in de
Welzijnsinstellingen in Amsterdam Zuid de ‘Roze Loper’,
in gaan voeren. Dit zogenaamde Tolerantie certificaat,
waarmee een instelling de belofte doet: ‘dat je daar als
bewoner of bezoeker kan zijn wie je bent’. ‘Zijn’ Huis van
de Wijk Olympus-SOOZ zal de spits afbijten. Waarmee
Amsterdam Zuid, voorbij de ontkenning wil en verdere
‘acceptatie en emancipatie’ stimuleert op weg naar
‘gelijkheid en inclusiviteit’!

De wens van
Peter van Maaren
Interview door René Goudsblom,
Roze Amsta ambassadeur.
Actief bij ‘Jezelf kunnen zijn in Zuid’
Peter is actief in ‘Jezelf kunnen zijn in Amsterdam
Zuid’. Deze initiatiefgroep werkt aan een open sfeer in
Amsterdam Zuid. Peter van Maaren, mogelijk bekend
van zijn boek: “Mijn meester is een homo” is in zijn
wijk actief voor wel en wee van iedereen. Op zijn
13de nam hij het al op voor de kleineren die door de
groteren werden gepest. Peter: “Onrechtvaardigheid
verdroeg ik niet. Ik merkte echter dat anderen niet voor
mij opkwamen als ik werd gepest, waardoor ik leerde
voor mezelf op te komen.” In de Diamantbuurt kennen
zijn buurtgenoten Peter als de Roze ambassadeur.
Waarom houdt LHBT-thematiek je bezig? “Ik signaleer
dat je als homo of lesbo nog niet overal jezelf kunt zijn.
In een les met havoleerlingen bleek dat 70 % van hen
vindt dat homoseksualiteit is aangeleerd, bijvoorbeeld
door de Gay Pride. Peter prikkelt dan hun gedachten
met de vraag: hoe het komt dat er toch homo’s zijn
in landen waar het verboden is en waar zelfs de
doodstraf wordt opgelegd wanneer je homo bent. Als
de stelling: dat we in principe worden opgevoed tot
hetero vragen oproept, gaat Peter tevreden weg.
Peter maakte mee dat hij niet welkom was in de buurt
waar hij nu al zolang woont, hij vroeg toen, moet ik
dan naar een homowijk? Hij voelt zich er nu veilig
dat kostte hem echter veel moeite. “Zorgelijk hoor
dat je in 2017 soms het advies krijgt om je LHBT-zijn

niet te benoemen. Onze grondwet verankerd allerlei
mensenrechten: Echter liever word ik beschermd door
de plaatselijke jeugd met Marokkaanse achtergrond,
dan door grondwetsartikel 1. Belangrijker voor mij is
dat ik me beschermd voel door de mensen om me
heen.”
Mijn grote wens is dat LHBT-ers leren zich ook buiten
hun eigen groep veilig te voelen! Ik blijf me inzetten
door een zichtbaar Roze buurt Ambassadeurschap en
samen met de initiatiefgroep in Zuid hoop ik anderen
te stimuleren ook open te zijn over wie je bent.
Laten we met elkaar communiceren en onze directe
omgeving voor iederéén veiliger maken.

Partners Werkgroep Roze Ouderen in Zuid:
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Vind de zorg die bij u past

LHBT-vriendelijke (ouderen)zorg
in Amsterdam
Zo’n 8,5% van de bevolking in
Amsterdam is homoseksueel, lesbisch,
biseksueel of transgender. Toch
ligt het percentage LHBT-bewoners
in woonzorgcentra in Amsterdam
lager. Onderzoekt wijst uit dat
homoseksualiteit bij sommige ouderen
nog steeds taboe is. Een deel van
de roze senioren blijkt angstig voor
afwijzing en uitsluiting door bewoners en
medewerkers van een woonzorgcentrum.
Deze senioren blijven daarom thuis
wonen of gaan opnieuw ‘de kast’ in.
De gemeente Amsterdam en de samenwerkende
zorginstellingen willen er alles aan doen om ervoor
te zorgen dat dit niet nodig is. Wij kunnen niet voor
u bepalen waar u zich thuis voelt, maar wij kunnen
wel samen met u naar op zoek gaan naar de zorg
die het beste bij u past. Bijvoorbeeld dagbesteding
of thuiszorg. Of als thuis wonen niet langer mogelijk
is, wordt een van onze zorglocaties uw nieuwe huis.
Misschien past een kleinschalige woonvoorziening
goed bij u of uw familielid. Daar woont u in een kleine
groep van maximaal 8 bewoners, heeft u een eigen
kamer en deelt u bijvoorbeeld de woonkamer. Als u
intensieve zorg nodig heeft, of wellicht revalidatie of
herstel na een operatie, bent u ook van harte welkom.
Wij spannen ons ervoor in om zorg op maat te bieden
en er voor iedere Amsterdammer te zijn, ook voor u.
De Roze Loper
Openlijk uzelf kunnen en mogen zijn. Een huis
waar u veilig bent. Met een sfeer van respect en
verdraagzaamheid. Waar deskundige medewerkers
positief staan tegenover uw geaardheid. In contact
met mensen die uw ervaring delen. De Roze Loper
is het certificaat voor woonzorgcentra die hebben
aangetoond homovriendelijk te zijn. Ze zijn hierop
beoordeeld met een ‘tolerantiescan’.
Met deze tolerantiescan is uitgebreid gekeken naar:
respect en openheid
waarborging van privacy
aandacht en training in omgaan met seksuele 		
diversiteit
gelijke behandeling van partners
zorgvuldigheid in de omgang met seksuele 		
diversiteit

•
•
•
•
•
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Het werkt, uit recent onderzoek van Alliantie Roze
50 + is gebleken dat LTHB’ers die in een Roze Loper
huis wonen zich geaccepteerd, veilig en meer gezien
voelen. Ze ervaren geen discriminatie meer. Ook
voor niet LTHB-ouderen is er een positief effect. Ook
zij geven aan gelukkiger te zijn en voelen zich meer
geaccepteerd. Wilt u weten welke huizen een roze
loper certificaat hebben? Kijk op: www.rozezorg.nl voor
een handig overzicht.

Vind de zorg die bij u

Naar welke zorg bent u op zoek?
Als u niet meer op eigen kracht ‘zelfredzaam’
bent, kunt u uiteenlopende ondersteuning krijgen.
Iedere gemeente organiseert de toegang tot die
ondersteuning op zijn eigen manier. In Amsterdam
beantwoordt de Wmo-helpdesk uw vragen over zorg
en ondersteuning in de buurt. Wmo staat voor Wet
maatschappelijke ondersteuning. De Wmo Helpdesk is
bereikbaar op het telefoonnummer 0800 0643 (gratis).
Mogelijk komt u via de Wmo in aanmerking voor hulp
bij het huishouden of dagbesteding.
Andere vormen van zorg waar u aan kunt denken zijn:
Thuiszorg: Amstelring en Cordaan leveren zorg bij
u thuis. Als u verpleging of verzorging nodig heeft
na ontslag uit het ziekenhuis, na een ongeval
of bij ziekte komt een wijkverpleegkundige
of verzorgende bij u thuis. Zowel Amstelring
als Cordaan hebben wijkteams die zorg en
ondersteuning bij u in de wijk bieden. De zorg
wordt vergoed via uw zorgverzekering. Voor meer
informatie kunt u bellen met de medewerkers
van de Cliëntenservicebureaus van Amstelring of
Cordaan.
Revalidatie/herstel/spoedopname: Onder andere bij
Amsta en Cordaan kunt u terecht voor revalidatie,
herstel na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of
een opname als er een onveilige of acute situatie
is ontstaan. Deze laatste vorm van zorg is er voor
kwetsbare ouderen die in een onveilige situatie
verkeren. Na opname wordt de zorgindicatie
aangevraagd en binnen 48 uur is er een
behandelplan opgesteld. Denkt u dat deze opvang
voor uw familie of naaste nodig is? Neem dan
contact op met uw huisarts.
Verpleeghuis/kleinschalig wonen/woonzorgcentrum:
In het Dr. Sarphatihuis van Amsta is een speciale
afdeling geopend voor LHBT-ouderen: Rozeneiland
(zie blz. 10). Alle drie de organisaties beschikken
over Roze Loper-locaties. Hier is iedereen welkom
die een indicatie van het Centrum indicatiestelling
zorg (CIZ) heeft voor ‘zorg met verblijf’. Deze zorg
wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz),
daarnaast wordt een verplichte eigen bijdrage per
maand van de bewoner gevraagd. De medewerkers
van de cliëntenservicebureaus (CSB’s) van Amsta,
Amstelring en Cordaan kunnen u meer informatie
geven over zorgindicaties en hoe deze aangevraagd
moeten worden.

•

past

Wilt u meer informatie
of
direct hulp of zorg aanv wilt u
rag
Neem dan contact op me en?
t de
Cliëntenservicebureaus
van
bijvoorbeeld Amsta, Am
stelring of
Cordaan. Zij denken gr
aag met u mee
en samen gaat u op zo
ek naar de
zorg die bij u past.
Amsta:
www.amsta.nl
020 589 00 50
adviesenplaatsing@ams
ta.nl
Amstelring:
www.amstelring.nl
088 97 20 200
zorgbemiddeling@ams
telring.nl
Cordaan:
www.cordaan.nl
088 267 32 26
zorgbemiddelingvv@c
ordaan.nl

•

•
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Steun, wonen, belangenbehartiging en informatie
Mokum Roze
Mokum Roze is hét
overlegplatform om de
belangen te behartigen van álle
kwetsbare lesbische vrouwen,
homomannen, biseksuelen en
transgenders in Amsterdam.
Mokum Roze wil - samen met haar platformpartners
- de kwaliteit van wonen, zorg en welzijn voor roze
Amsterdammers handhaven en verbeteren. Dat doen we
door elkaar te informeren, onderling af te stemmen en
door te signaleren waar knelpunten en behoeften zijn
en deze onder de aandacht te brengen bij strategische
partners. Wat deed Mokum Roze afgelopen jaar?
Wethouder van der Burg
Afgelopen september overlegde Mokum Roze met
wethouder Van der Burg. Mokum Roze pleitte voor meer
specifieke en adequate aandacht en bejegening van
LHBTI’s. Daarbij dient de aandacht ook uit te gaan naar de
grotere eenzaamheid van LHBT-ouderen en het trainen
van zorg- en welzijnsprofessionals. Met de wethouder
sprak Mokum Roze ook over ouderen die leven met hiv
en transgenders die –vanwege hun geslachtsaanpassing
- extra aandacht nodig hebben in het medische traject.
We spraken ook over specifieke aandacht voor seksuele
diversiteit bij de zorgcontractering met zorg- en
welzijnsorganisaties en opleidingen.
Wethouder van der Burg zegde toe aandacht voor
seksuele en genderdiversiteit aan de orde te stellen
tijdens zijn reguliere overleggen met managers van
zorg- en welzijnsorganisaties en op andere passende
bijeenkomsten. Dit deed hij onder andere bij de opening
van De Roze Poort een week later. Naar aanleiding van
dit overleg zorgde hij er ook voor dat professionals van
de wijkteams getraind konden worden op het gebied
van seksuele en genderdiversiteit. In februari en maart
namen dan ook ruim 60 professionals uit de wijkteams

deel aan een door de gemeente aangeboden training
‘LHBTI’s in de wijk’.
Roze Agenda
Amsterdam wil ook voor roze bewoners en bezoekers een
open, aantrekkelijke en veilige stad zijn om te wonen,
te werken en te verblijven. In de Roze Agenda 20152018 is de focus voor het Amsterdamse LHBTI-beleid te
lezen. Die focus is uitgewerkt in een uitvoeringsplan met
daarin concrete acties. Mokum Roze volgt de voortgang
en draagt bij aan de evaluatie van Roze Agenda. Daarom
sprak Josee Rothuizen namens Mokum Roze in tijdens de
commissievergadering Jeugd en Cultuur in februari.
Josee sprak complimenten uit voor de Roze Agenda. ‘Er
gebeurt veel goeds in Amsterdam met betrekking tot
LHBT’s’, zei ze. ‘Echter, om de juiste aandacht en aanpak
voor LHBT’s te borgen binnen de reguliere beleidskaders,
moet nog veel werk verricht worden. Daarover zijn zorgen
bij Mokum Roze.’ Essentiele voorwaarden binnen zorg en
welzijn volgens Mokum Roze zijn informatievoorziening,
toegankelijkheid, laagdrempeligheid en een open
positieve houding van de aanbieders ten aanzien van het
LHBTI- zijn.
Mokum Roze markt
In maart organiseerde Mokum Roze voor de eerste keer
een Netwerkbijeenkomst met Informatiemarkt, dit in
samenwerking met COC Amsterdam en gefinancierd
door de Gemeente Amsterdam. Twintig organisaties
en projecten van of voor LHBTI’s namen deel aan de
informatiemarkt en kregen zo de kans om te netwerken
en zich te presenteren aan de bezoekers. Naast deze
markt was er een inhoudelijk programma met een lezing
door Hanneke Felten, een paneldiscussie en muzikaal
intermezzo’s door Merel Moistra en Luna Lunettes. Ruim
150 bezoekers waren aanwezig
Voor meer informatie over Mokum Roze mail naar:
mokumroze@cocamsterdam.nl

deelnemers platformoverleg

Josee Rothuizen
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Herman Boers

Wilma den Uijl

Marten Bos

Bouko Bakker

Steun
ROZE BUDDYZORG
Buddyzorg bestaat
uit vrijwilligers, de
meesten zijn zelf LHBT.
Buddyzorg zorgt voor
de juiste koppeling tussen cliënt en buddy waarbij
een klik belangrijk is. Een buddy krijgt een training en
begeleiding. Een buddy biedt een luisterend oor en is
er als je het moeilijk hebt. Een buddy kan meegaan
naar een afspraak in het ziekenhuis, helpt knopen
doorhakken of steekt een hart onder de riem als dat
nodig is. Met een buddy kun je ook samen op pad.
Meer info: W www.rozebuddyzorg.nl
E info@rozebuddyzorg.nl of T 06-10182761

HVN
Bij de HVN staat iedereen die leeft
met hiv centraal. De vereniging
is er voor belangenbehartiging,
informatievoorziening, preventie,
contact en ondersteuning. De
gids ‘Positief leven’ is jouw
informatiebron over alles wat er
op je af komt. De ‘workshopreeks’ is een mogelijkheid
om jezelf te informeren en anderen te ontmoeten.
Meer info: E servicepunt@hivnet.org
T (020) 689 2577 (ma-di-do 14.00 - 22.00 uur)
of W www.hivnet.org

De Hiv Vereniging
ORPHEUS
Soms ontdek je je
geaardheid op latere
leeftijd. En sta je voor
de keus of je als senior nog uit de kast zult komen. Wat
te doen? Orpheus brengt mensen in een vergelijkbare
situatie met elkaar in contact. Kenmerkend voor deze
ontmoeting is het samen praten over vragen als: Hoe
en aan wie vertel ik het? Hoe reageert mijn omgeving?
Hoe gaan anderen hiermee om? Welke mogelijkheden
binnen onze relatie zijn er?
Meer info: W www.orpheushulpverlening.nl

De vereniging zet zich in
voor gelijke behandeling.
Wij geven informatie,
zorgen voor uitwisseling,
behartigen jouw belangen
en bieden ondersteuning.
Vragen of zorgen over hiv en gezondheid, oud worden,
PrEP, stigma, medicijnen, liefde, seks, de zorgverlening?
Bij ons ben je op de juiste plek. Wij zijn de Hiv
Vereniging, experts in leven met hiv.
Meer info: W www.hivvereniging.nl
T 020-689 2577, ma-di-do van 14.00 - 22.00 uur
E servicepunt@hivvereniging.nl.
Of kijk bij www.pozandproud.nl, dé groep voor
homomannen met hiv.

RAINBOW BUDDY SUPPORT
Rainbow Buddy Support is er voor LHBT-ers wiens
leven (tijdelijk) uit balans is vanwege meervoudige
problematiek en psychische / psychiatrische klachten.
Bijvoorbeeld een man met hiv die in een depressie
raakt en in een isolement terechtkomt. Of een vrouw
die het door problemen niet lukt regelmaat te vinden
of gevoelsgenoten te ontmoeten. Een buddy kan het
verschil maken in iemands leven.
Meer info:
W www.deregenboog.org/rainbow-buddy-support

ROZE IN BLAUW
Roze in Blauw behartigt de
belangen van LHBT-ers binnen en
buiten de politie. Zij staat klaar
voor mensen die melding willen
doen van discriminatie, belediging,
mishandeling of diefstal wegens hun geaardheid. Ze
bieden een luisterend oor, kunnen doorverwijzen of
bemiddelen bij het doen van aangifte. Bel bij spoed
direct 112 of achteraf 0900-8844.
Direct contact met “Roze in Blauw”
T 088 - 169 1234 of
E rozeinblauw.amsterdam@politie.nl
U kunt rekenen op goede opvang en er wordt
zorgvuldig omgegaan met uw privacy.
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Steun en wonen
ProudCare
ProudCare wil een blij
en veelzijdig leven
te behouden, helpt bij
wat niet meer gaat en ontzorgen waar het kan.
ProudCare ondersteunt je maar doet ook samen met
jou leuke dingen. We nemen de tijd voor je, ook als
je liever een spelletje speelt. Ook ontlasten we je
mantelzorger(s). Bij ProudCare krijgt de Gay community
wat ze verdient.

Stichting L.A. Rieshuis
In 1998 werd dit appartementencomplex nabij
het Haarlemmerplein en naast De Rietvinck met
zeven zelfstandige seniorenwoningen voor roze
ouderen geopend. Het beheer wordt verzorgd door
Woonstichting De Key. Stichting L A Ries draagt
kandidaten voor aan de Woonstichting. Tot op de dag
van vandaag overtreft de vraag het aanbod.
Meer info: T (020) 330 7563 of (020) 330 8899
na 18.00 uur of W www.la-ries.nl

Meer info: E info@proudcare.nl

ROZE UITVAART
LHBT-ers gaan net zo gewoon dood als anderen, hun
leven zag er vaak echter wel anders uit. In elke levens
fase– (óók in de laatste) kan een homoseksuele leefstijl
specifieke aandacht behoeven. Het netwerk van
homovriendelijke uitvaartverzorgers is opgericht om u
informatie en tips te geven over vraagstukken rondom
levenseinde, zoals testament, wilsbeschikking en het
regelen van de uitvaart. Een informatief voorgesprek is
kosteloos en vrijblijvend, ook als u elders verzekerd bent.

OUTFOREVER
OutForever wil woningen realiseren in Amsterdam voor
LHBT-ers. Waar het goed wonen is, met elkaar en in de
buurt. Waar allerlei activiteiten en initiatieven kunnen
ontstaan. OutForever is actief voor jong en oud en voor
elke portemonnee. Specifieke aandacht gaat uit naar
comfortabel en veilig wonen voor senioren. Waarbij
roze-vriendelijke zorg- en service beschikbaar zijn.
Out of the closet is outForever!
Meer info: W www.outforever.nl

Meer info: T 06 2679 3077, W www.rozeuitvaart.nl
of E info@rozeuitvaart.nl

Rozeneiland: LHBT-woning Dr. Sarphatihuis

Gay Living
Gay Living ontwikkelt woonprojecten voor
(oudere) LHBT’ers. De huurappartementen zijn
levensloopbestendig zodat bewoners er kunnen
blijven wonen, ook als er zorg nodig is. Met Gay Living
kies je voor een leven in een veilige omgeving met
gelijkgestemden.
We werken samen met belangenorganisaties,
gemeenten en de lokale LHBT-gemeenschap. Help
ons om projecten te realiseren die aansluiten bij jouw
woonwensen.
Lees meer over ons initiatief op www.gay-living.nl
of schrijf je in.
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Eind 2016 opende de eerste LHBT-woning voor ouderen
met een zorgindicatie in Amsterdam haar deuren:
Rozeneiland in het Dr. Sarphatihuis van Amsta.
Op dit moment is er plek voor nieuwe bewoners van
de roze afdeling.
Het zorgteam staat
te popelen om
nieuwe bewoners
te ontvangen. Kent
u mensen die graag
liefdevolle zorg willen
ontvangen in een
kleine groep met
6 bewoners in een
omgeving waar ze
volledig zichzelf kunnen zijn? Of wilt u graag op de
wachtlijst geplaatst worden?
Meer info via het cliëntenservicebureau van Amsta:
adviesenplaatsing@amsta.nl of 020 589 0050.

Belangenbehartiging en informatie
COC Amsterdam
COC Amsterdam maakt
zich sterk voor LHBTI-emancipatie en
belangenbehartiging in de regio Amsterdam. Zij houdt
zich bezig met: emancipatie en acceptatie, veiligheid,
zichtbaarheid en debat, voorlichting, ontmoeting, zorg
en welzijn. Om ontwikkelingen te ondersteunen en
nieuwe initiatieven te ontplooien werkt COC Amsterdam
ook decentraal en wijkgericht. Een prettige leef- en
woonomgeving voor LHBTI betekent dat stadsdelen, wijken
en uiteindelijk elke straat in Amsterdam LHBT-vriendelijk
moet zijn. Daarnaast organiseert COC Amsterdam voor de
hele regio ontmoetings- en empowermentgroepen voor
diverse groepen.
Meer info: W www.cocamsterdam.nl

Roze 50+

Roze 50+ is het samenwerkingsverband van ANBO (de
belangenorganisatie voor
senioren) en COC Nederland. Zij
wil de leefsituatie, de gezondheid
en het welzijn van 50-plus LHBT-ers verbeteren door
bundeling van kennis, ervaring en belangenbehartiging.
Roze 50+ ondersteunt en stimuleert senioren en
hun initiatieven. Door het verbeteren van hun
maatschappelijke positie en door het bespreekbaar
maken van het onderwerp zodat bewustwording ontstaat.
Haar taak is zorgen dat maatschappelijke zorg- en
welzijnsorganisaties zich bewust worden van het bestaan
en de specifieke behoeften van Roze 50-plussers.
De ogen, oren, en handen van Roze 50+ is het netwerk
van ambassadeurs. Zij zitten in de haarvaten van de
maatschappij en zijn het visitekaartje. Ze lobbyen op
lokaal en regionaal niveau en zetten Roze 50-plussers op
de kaart.

Switchboard

Switchboard is de telefonische
advies- en informatiedienst
voor de LHBT-gemeenschap
in Nederland. Vertrouwd en
onbevooroordeeld. Switchboard
wordt gefaciliteerd door COC
Nederland, maar is van, voor en door de gemeenschap.
Geen vraag is ons te gek. Bij Gay & Lesbian Switchboard
Nederland kun je terecht met jouw vragen over homo- en
biseksualiteit en genderidentiteit.
Meer weten? E info@switchboard.nl T (020) 623 6565
of W www.switchboard.nl

IHLIA

IHLIA heeft als erfgoed
organisatie een zeer
waardevolle en unieke
collectie over de LHBTgeschiedenis. Bij IHLIA
vindt men het belangrijk dat de verhalen uit
en over deze gemeenschap bewaard blijven. Zo kunnen ze
niet alleen door de huidige, maar ook voor toekomstige
generaties gelezen, gezien en gehoord worden. De IHLIAcollectie kan door iedereen geraadpleegd worden.
De IHLIA-informatiebalie is open op ma tm do
van 12.00 - 17.00 uur op de 6e etage van de OBA,
tentoonstellingen zijn tot 22.00 uur te bezoeken.
IHLIA, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam.
T (020) 523 0837

Roze Zorg

De ontwikkeling van De Roze Loper is één van de
activiteiten van Roze50+. Het is een certificaat waarmee
de LHBT vriendelijkheid van organisaties in zorg en welzijn
kwalitatief wordt gemeten. De Roze Loper biedt een
traject waarbij de organisaties worden ondersteund in
verbetering van hun aanpak rond seksuele diversiteit en
genderidentiteit, zodat roze cliënten zich thuis kunnen
voelen in zorg en welzijn.
Voor info: W www.rozezorg.nl

De OudRoze Agenda

Wat ooit begon als een PDF Nieuwsbrief is nu een website
met maandelijkse uitgaantips voor roze 50+, waarbij ieder
voor zichzelf beslist hoe oud, of jong van hart, hij/zij is.
De meeste tips hebben een vet roze randje, andere zijn
minder roze, maar daardoor niet minder interessant. De
hoofdzaak speelt zich af op lokaal gebied, maar wij kijken
ook naar het grootstedelijk gebied.
Heeft u nog tips, wij horen ze graag!
E oudroze.agenda@gmail.com of
W www.oudrozeagenda.amsterdam
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Activiteiten en ontmoeting
In Amsterdam bruist het van de activiteiten en van de ontmoetingsmogelijkheden voor roze
senioren. Hieronder een overzicht. Mocht er informatie ontbreken, dan kan deze opgestuurd
worden naar oudroze@amstelring.nl en oudroze.agenda@gmail.com

voor de dames
Roze Dames Salon

Op 3 augustus start ons 7e
seizoen! We komen bijeen op
de 1e (!) donderdag van de
maand, van 12.00 - 14.00 uur in De
Rietvinck onder leiding van Karen
Joachim, voormalig Humanistisch
Raadsvrouw bij Defensie. We
bespreken een vooraf gekozen
thema of nodigen een spreker uit,
bijvoorbeeld iemand die vertelt over feminisme of
over de voor- en nadelen van het ouder worden (zie
de agenda).
Spreekt het thema of het samenzijn met andere
vrouwen je aan, kom dan gerust langs! Kosten zijn
e2,50 euro per keer voor koffie/thee.
Meer weten? contact: E ajosselin@hotmail.com
T 075 - 616 76 23 of E ansbrugman@gmail.com
T 06 22 622 645.

FEMtasticPink

FEMtasticPink is een initiatief
voor en door vrouwen en komt
voort uit de Lesbocode. Doel
is 40+ lesbische vrouwen via activiteiten bij elkaar te
brengen en zo sterk en zichtbaar te maken. Samen
dansen, eten en genieten op diverse locaties.
Femtastic koffie: In Vrouw en Vaart, President
Allendelaan 733. Elke donderdag 10.30 - 12.00 uur.
Femtastic soep: In buurtkamer HoofdKwartier Elke
1e, 2e en 4e donderdag 18.00 - 20.00 uur. €3,50 per
maaltijd. Vooraf opgeven bij Han T 06 231 19 600
Femtastic dans, film, eten: In Huis van Olympus,
Hygieaplein. Elke 3e zondag van de maand,
13.30 - 20.00 uur.

Café Zilver, al bezig aan
haar achtste seizoen!
Dag roze 50+ vrouw. Lijkt het jou aangenaam andere
lhbt-dames te ontmoeten? Dan biedt Café Zilver jou
van augustus tot en met mei elke eerste zondag van
de maand een prettige manier om elkaar te leren
kennen. Tijdens het genot van een drankje en af en
toe een optreden of het vieren van sinterklaas en
oud en nieuw.
Café Zilver is open van 14 tot 17 uur en gevestigd
in Restaurant Szmulewicz; Bakkersstraat 12; 1017
CW Amsterdam (tussen Rembrandtplein en Amstel).
Nadere informatie of voortaan de uitnodiging
voor Zilver per mail ontvangen? Geef dan je
e-mailadres door aan: cafezilver@gmail.com
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voor de heren
COC-senioren, het vertrouwde
ontmoetingscafé
Ruim 45 jaar vindt dit ontmoetingscafé plaats.
Doel: “…een steun te zijn bij het ouder worden,
ervaringen uit te wisselen en gezelligheid te bieden
onder gelijkgezinden. De leeftijd van de deelnemers
varieert omdat ieder zelf bepaalt wanneer hij zich
senior voelt”.
Doven Ontmoetingscentrum (DOC),
Stadhouderskade 89. Iedere 2 weken
in de even weken op woensdag
13.00 - 17.00 uur.
Meer weten?
T 06 120 70 549 (Ton van Steen),
E senioren@cocamsterdam.nl of
W www.senioren.cocamsterdam.nl

Oud Roze Leesclub

Leesclub voor 50+ mannen, die elke 6 weken
samenkomt. Boekenkeuze in overleg. We lezen
boeken die je kunt lenen of goedkoop kunt kopen.
Op donderdag of vrijdag 14.00 - 16.00 uur.
De Rietvinck, Vinkenstraat 185.
Meer weten? Dik Nagtegaal E dnagt@upcmail.nl
of T (020) 623 00 77

De ZÓCIËTEIT,
een manier om
vrienden te maken
De Zóciëteit is een algemene sociaal-culturele
vereniging voor 40+ singles, stellen, werkenden en
gepensioneerden.
Op de 1e, 2e en 3e vrijdagavond van de maand
zijn zij te vinden in de Bilderdijkzaal van Het Open
Huis (HOH), Bilderdijkpark 12a. Zij hebben avonden
met inloop, film, muziek, optreden, debat of lezing.
De Zóciëteit kent verder een borrel, cultureel uitje,
fietstocht, lange afstand wandelen, maar ook een
dinerclub, filmbezoek, bridge, fotoclub en een
leesclub. Je kunt gerust vrijblijvend komen.
Meer weten? W www.zocieteit.nl of
E zocieteit@msn.com

voor dames en heren

De Roze Poort

Buurtborrels

De Roze Poort verzorgt diverse activiteiten. Op
maandagmiddag (even week) is de Roze Levenskunst
gespreksgroep in Het Schouw. Verder wordt op de
3e donderdag van de maand een Poorters Maaltijd
geserveerd en is er eens per kwartaal een Poorters
Maaltijd Extra, met een film, artiest of spreker.
Daarnaast houden wij op diverse locaties een Roze
Koffie Inloop waaronder in Het Schouw, De Venser,
Flesseman, De Poort en in Ontmoetingscentrum De
Keyzer. Kijk op de website voor de juiste data en
adressen.
Meer weten? W www.derozepoort.amsterdam
E info@derozepoort.amsterdam

TransAmsterdam
TransAmsterdam is een
kunst, cultuur en lifestyle
organisatie voor iedereen die de
transgendergemeenschap een warm hart toedraagt. We
bieden een podium aan transgenders, geven informatie
en brengen mensen met elkaar samen. Iedere laatste
vrijdag van de maand organiseren we Café InClusion in
het Manor Hotel, Linnaeusstraat 89, een borrel voor alle
LGBTQ’ers. In een open, ontspannen en veilige sfeer kun
je vragen stellen, elkaar ontmoeten en netwerken.
E transamsterdam@outlook.com of
W www.transamsterdam.blogspot.nl

De buurtborrels zijn een sociaal netwerk voor en door
lesbische, homo-, biseksuele en transgender bewoners
in Amsterdam. Een goede buur is immers beter dan
een verre vriend en daarom willen
deze PINK groepen de LHBTbewoners in de diverse stadsdelen
de gelegenheid bieden elkaar te
ontmoeten via activiteiten. Iedereen
is welkom, tot ziens!
CENTRUM

PINK 1011:
W pink1011.nl
OOST
PINK 1094/1095:
W www.pink1094.nl
PINK IJburg: W www.pinkijburg.nl
WEST
PINK West: W www.pinkwest.nl
PINK Nieuw West: W www.
pinknieuwwest.nl
ZUID
PINK Buitenveldert en Amstelveen:
W www.homogroep.blogspot.nl/
ZUID-OOST PINK Amsterdam Zuidoost:
F facebook.com/rozeamsterdamzuidoost
DIEMEN
PINK Diemen: W www.pinkdiemen.nl
ZAANSTAD Zaandam Roze:
W www.zaandamroze.blogspot.nl

Homosportvereniging
Tijgertje
Tijgertje organiseert voor jong en
oud trainingen: zelfverdediging,
worstelen, badminton, basketbal en
conditietraining. Senioren zijn op alle lessen welkom.
De Senioren Conditietraining vindt elke dinsdag
17.00 - 18.00 uur plaats in de gymzaal van de J.P.
Coenschool, Bankastraat 18. Ook special swim - een soort
gymnastiek in het zwembad - is goed door senioren te
beoefenen. Iedereen kan een gratis proefles volgen.
Meer weten? Contactpersoon seniorengroep:
E gerritbreukers2@gmail.com , E info@tijgertje.nl
of W www.tijgertje.nl

De Kringen
Een kring is een groep LHBTers die ééns per maand
bijeenkomt, meestal bij
een kring lid thuis. Aan de hand van thema’s wordt
over van alles gepraat. Over onderwerpen die direct of
indirect met homo- of biseksualiteit te maken hebben,
maar dat hoeft niet. Verder ondernemen we activiteiten
als wandeling, uit eten gaan of museumbezoek.
Er zijn kringen in heel Nederland. Ben je LHBT-er en
wil je op een laagdrempelige en ongedwongen manier
gelijkgestemden ontmoeten? Dan is De Kringen iets
voor jou!
W www.amsterdam.dekringen.nl

Roze Stadsdorp Amsterdam
Het Roze Stadsdorp is een netwerk voor roze 50+
Amsterdammers. Door elkaar te ontmoeten, samen
iets te ondernemen en elkaar te ondersteunen,
willen we met elkaar gezonder oud worden en
langer zelfstandig en prettig leven. Het motto is:
zorg voor jezelf en voor elkaar.
Het Roze Stadsdorp over de 500 leden. Maandelijks
is er een borrel, geregeld ene lezing. Verder zijn er
een film- en wandelclub en activiteiten als bridge,
fietsen of poolen.
Ieder lid van het Stadsdorp is ook lid van een Roze
Buurtgroep, waar je buurtgenoten kunt ontmoeten
om elkaar beter te leren kennen en zo de ‘roze
nabuurschap’ vorm te geven.
Meer weten? W www.rozestadsdorp.amsterdam
(aanmeldknop in de rechterbovenhoek). Je krijgt
na aanmelding de maandelijkse nieuwsbrief
en een uitnodiging voor de buurtgroep in jouw
buurt. Heb je geen internet, bel dan naar
T (020) 679 99 02.
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voor dames en heren (vervolg)

Homogroep Zuid
Homogroep Zuid organiseert allerlei
activiteiten voor inwoners van Zuid en
Amstelveen. Ook bezoekers van elders zijn van harte
welkom. Het onder de aandacht brengen van homo- en
lesbische onderwerpen en onderlinge ontmoeting staan
bij de activiteiten voorop.
Iedere dinsdag om 20.00 uur op de even weken.
In buurthuis Binnenhof; A.J. Ernststraat 112; 1082 LP
Amsterdam.
T (020) 6422835. E homogroep@gmail.com.
Website: http://homogroep.blogspot.nl

Roze Levenskunst
gespreksgroep
Nieuwe gesprekspartners leeftijd onbelangrijk - zijn van
harte welkom bij ons nieuwe
seizoen. Allerlei onderwerpen,
ervaringen, belevenissen en gedachten van de
enthousiaste deelnemers - vanuit heel Amsterdam worden onder leiding van John Brobbel, humanisticus
en voormalig docent aan de Universiteit voor
Humanistiek, gedeeld. Vanuit een grote betrokkenheid
worden verschillende visies besproken. Waar nodig
ondersteunt men elkaar.
We starten 4 september met als gast Bob van Schijndel.
Wij komen samen op maandag 14.00-16.00 uur (even
week) in Het Schouw, IJdoornlaan 755, AmsterdamNieuwendam. De bijdrage is n 3,00 per keer (voor de
consumpties). De Roze Poort is de gastheer.
Aanmelden of meer weten? E info@derozepoort.
amsterdam ovv RLK of per brief De Roze Poort,
Dijkwater 175, 1025 CW Amsterdam.

Roze Salon
De Roze Salon vindt
wekelijks plaats van
14.00 - 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Met
muziek, een gesprek, een greep uit de oude doos,
actualiteiten, een gast, een verhaal en nog veel meer.
Belangstelling, kom dan langs of meldt u aan via
Email oudroze@amstelring.nl. Kosten 2,50 euro
(incl. koffie en thee).
De Rietvinck; Vinkenstraat 185; T (020) 756 37 07.
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‘t Roze Hart
‘t Roze Hart klopt op dinsdag
10.00 - 12.00 uur in De Rietvinck.
Niet alleen roze buurtbewoners
weten onze gezellige ontmoetingsbijeenkomst te
vinden, maar - samen met de voormalige vrijwilligers
van Gay Care - kunnen wij ook de (roze) bewoners
ondersteunen.
Het is een begin. Iedereen moet nog even aan elkaar
wennen. Daar wordt aan gewerkt. Soms hoor ik
bewoners bijna hardop denken, “Wat is dit nu weer
voor drukte? ”Onze reactie is dan, kom er gezellig bij.
Roze of niet roze, het gaat een gezellige ochtend. Wij
zorgen voor de koekjes! "Tot op de koffie”

D’ Oude
Raai Roze
Thee en
Quiz
Elke 2e dinsdag van de maand staat van 14.30 - 16.00
uur de theetafel in het restaurant klaar voor (buurt)
bewoners. De tafel en quiz zijn er voor gezelligheid,
actualiteiten en om plannen te maken.
D' Oude Raai; Ferdinand Bolstraat 321;
T (020) 348 54 00.

Roze AMSTERDAM Zuidoost
Elke 1e zondag van de maand is er om 14.00 uur een
Roze Borrel! Elke 3e donderdag van de maand vanaf
20.00 uur, organiseert Roze Zuidoost een ontmoetingsen themabijeenkomst. Met als doel mensen met elkaar
in contact brengen, nieuwe mensen te leren kennen
en je netwerk uit te breiden. De
bijeenkomsten worden gehouden
in 'Het Reigersnest' in Reigersbos;
Schonerwoerdstraat 4; 1107GB
Amsterdam.
Meer weten? W www.facebook.
com/rozeamsterdamzuidoost/

Evangelische Roze Vieringen
Iedere laatste zondag van de
maand om 15.00 uur in de
Keizersgrachtkerk;
Keizersgracht 566; Amsterdam.
Informatie: Cees Meynen;
T (020) 699 0850
Email: info@erv-amsterdam.nl
Website: www.erv-amsterdam.nl

Agenda juli en Senior Pride
Tot en met 31 augustus
MA/VR 9.00 - 17.00 UUR
HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS
PRIDE PHOTO AWARD
Fototentoonstelling ‘Dichtbij Huis’
- met ‘gewone’ foto’s in huiselijke
setting die juist daardoor de
seksuele- en gender-diversiteit
bespreekbaar maken. Met o.a.
foto’s van de fotografen Cigdem
Yuksel, Chantal Wienatashasmita en
portretten van Turks-Nederlandse
en Surinaams/Antilliaanse LHBT’s.

Dinsdag 4, 11, 18 en 25 juli
10.00 - 12.00 uur - De Rietvinck
’t Roze Hart koffieochtend

Donderdag 6 juli
14.00 - 16.00 uur - De Rietvinck
CAFÉ ROSE DANS!
Houdt u van een gepassioneerde
tango, een zwierige wals of een
spannende chachacha? Voelt u uw
voeten kriebelen wanneer u naar
dansen kijkt? Kom dan naar de roze
ballroom dansdemonstratie met
workshop tijdens deze dansmiddag.
Dansdocent Robert en René nemen
u mee de dansvloer op, niets moet,
maar u kan wellicht vast meer dan u
denkt.

Vrijdag 21 juli
14.00 uur De Rietvinck
ROZE LEESCLUB
We bespreken
‘Op eenzame hoogte’
van Luc Boudens.

AGENDA SENIOR PRIDE
30 juli - 4 augustus
TRANSPRIDE 2017
Voor de vierde keer
vindt het TransPride
festival plaats. Een
week lang laten
we met trots de
diversiteit van onze
gemeenschap zien. Met o.a. poëzie,
discussie, verschillende optreden en
acts. Iedereen is welkom: trans, cis,
hetero, homo, bi, queer en hoe je
jezelf ook identificeert. We vieren alle
kleuren van de regenboog.
Generator Amsterdam Mauritskade
57/Oosterpark, Amsterdam  

Maandag 17 Juli
11.30 - 13.30 uur - Leo Polak
VRIJE VAART VOOR RUIMDENKENDE
MENSEN
Met de rolstoelboot Ilje vaart de
dagbesteding de route van de Canal
Parade. We leggen bloemen bij
het homomonument, maken een
roze quiz en gebruiken een lunch
met koffie! Meevaren kost n 25.
Contactpersoon is Lonneke Lassing:
llassing@amstelring.nl

Woensdag 19 Juli
11.30 - 13.30 uur - Leo Polak
VRIJE VAART VOOR RUIMDENKENDE
MENSEN Zie 17 juli

Donderdag 20 Juli
14.00 - 16.00 uur - De Rietvinck
DOCUMENTAIRE: CHRIS MESSELAAR
Anton draait en bespreekt een
documentaire over Chris Messelaar
waarin hij vertelt over zijn leven, het
roze wonen en de gay pride.

Donderdag 27 Juli
14.00 - 15.30 uur - De Buitenhof
ROZE HIGH TEA
In de aanloop naar
de Pride wordt in
De Buitenhof een
heerlijke Roze High
Tea geserveerd.
14.00 - 15.30 uur - De Buitenhof
ROZE HIGH TEA
In de aanloop naar de Pride wordt in
De Buitenhof een heerlijke Roze High
Tea geserveerd.

Zaterdag 29 Juli
11.00 uur - Homomonument
START PRIDE WALK
Als opening van Pride Amsterdam
2017 wordt de Pride Walk vanaf het
Homomonument naar het Vondelpark
gelopen.

14 juli t/m 6 augustus 2017
10.00 - 22.00 uur - IHLIA
AMSTERDAM STREETHEARTS
Kleurrijk portret van dragqueens
en LHBT-ers
Deze periode gaat er een vloedgolf
aan kleuren door Amsterdam: lhbters uit de hele wereld strijken in de
stad neer voor de Gay Pride, de Drag
Queen Olympics en Hartjesdagen.
De regenboogvlag gaat uit en
tijdens de botenparade is iedereen
‘pretty in pink’. De feestmaand
is pas voorbij nadat extravagant
uitgedoste dragqueens over de
Zeedijk hebben geparadeerd

tijdens het eeuwenoude volksfeest
Hartjesdag. Deze laatste wordt
in het 3e weekend van augustus
gehouden, op zondag 20 en
maandag 21 augustus.
Fotografe Shirley Agudo raakte
gefascineerd door deze uitbundige
en vrijgevochten manifestaties.
Ze fotografeerde jarenlang de
bezoekers van de festiviteiten en
toont in ‘Amsterdam Streethearts’
hun flamboyante uitdossingen.
Backstage mocht zij ook van dichtbij
het proces van de transformatie
volgen en dat zien we hier voor

het eerst in boekvorm. Shirley
Agudo is een Amerikaanse, in
Nederland woonachtige schrijfster
en fotografe. Eerder publiceerde
ze The Dutch & Their Bikes;
Bicycle Mania Holland, Fodor’s
Holland en Here’s Holland.
IHLIA - Oosterdokskade 143

De adressen van deze activiteiten vindt u op bladzijde 20.
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Agenda juli en Senior Pride (vervolg)
10.00 - 11.00 uur - Dr. Sarphatihuis  
ROZE VIERING VOOR
AMSTERDAMMERS: Over verlangen
naar Vriendschap,
Liefde en Vrijheid
Een Humanistische
Roze levensviering,
in de regenten
zaal: U beluistert
liedjes, gedichten, een interview,
overdenking en verhalen over
Vriendschap en Liefde en Vrijheid.
Met medewerking van diverse
Humanisten, Marjo van Bergen,
Eric de Rooij, René Goudsblom en
pianist Paul Tijink. Na afloop is er
koffie en...
11.00 - 13.30 uur - VG De Gooyer
PRIDE EDITIE BRUNCH
voor mensen met een verstandelijke
beperking die LHBT zijn en iedereen
die hier verwantschap mee heeft.
Gezellig met elkaar een brunch
maken en samen nuttigen. Wij gaan
salades maken, gevulde eieren,
sandwiches, pannenkoekjes en
dergelijke. Jij kan je opgeven bij
onderstaande personen. Geef je snel
op want wij hebben een beperkte
ruimte voor maximaal 20 personen.
Deelname kost 3,60 pp, te betalen bij
aanvang.
T 020-4626724 en vraag naar Linda
Pitters of Hans Fransen.

15.00 - 16.00 uur - Vondelstede
SPORT VOOR JONG EN OUD
Ouderen en jongeren doen
samen mee aan sportactiviteiten tijdens Pride in the
Park, oftewel het Vondelpark.

20.00 uur - Dam
PRIDE OPENINGSFEEST
Swingen op live muziek

Zondag 30 Juli
12.00 - 15.00 uur - Flesseman
ROZE BRUNCH/HIGH TEA voor bewoners en bezoekers van de roze koffie
inloop. Naast een smakelijke maaltijd
ook een muzikale omlijsting en om
14.00 uur start het optreden van het
Zeedijkkoor. Bezoekers moeten zich
vooraf aanmelden via info@derozepoort.amsterdam, zij ontvangen een
bevestiging, maar vol = vol!
13.30 - 15.30 uur - De Drie Hoven
ROZE DANSPALEIS
Een feestelijk dansmiddag in de stijl
van de jaren ’50. De platendraaier
gaat los, er kan gedanst worden, er
zijn hapjes en drankjes. Van meezingers tot tranentrekker en van polonaise tot ouderwets rock en rollen.
Toegang vrij.

12.00 uur - Kraaipan en
Transvaalkade
Aan de Transvaalkade aan het water
staat een ‘roze’ kraampje met lekkers
en leuks, in de locatie Kraaipan aan
de Hofmeyerstraat 125 klinkt muziek,
worden spelletjes gespeeld, vindt een
Roze Loper kleurwedstrijd plaats, zijn
roze hapjes en worden alle nagels
roze gelakt.
13.00 uur - Vondelpark
‘Rainbowmarkt’ waar van alles
gekocht kan worden of waar
bezoekers zich kunnen informeren
over allerlei LHBTI-organisaties en
verenigingen.
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14.00 - 15.30 uur
Vreugdehof
VROLIJK ROZE
Harald Veenstra
vertelt en zingt
over allerlei aspecten die met seksuele diversiteit te
maken hebben. Hoe
het vroeger was en hoe het nu is.

15.00 uur - Keizersgrachtkerk
PRIDE EDITIE EVANGELISCHE ROZE
VIERING
De Viering vindt elke laatste zondag
van de maand plaats. De dienst vindt
plaats in de Keizersgrachtkerk en
begint om 15.00 uur. Vanaf 14.00 uur
kun je al binnenkomen om de sfeer
te snuiven en om een kopje koffie &
thee te drinken. Ook na de Viering is
er volop ruimte voor ontmoeting met
een drankje. De vieringen zijn een
mix van de protestantse en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking,
Evangelisch Liedbundel maar ook Taizé
liederen staan maandelijks op het
programma. Keizersgracht 566,
1017 EM Amsterdam
14.00 - 17.00 uur - Het Open Huis
PINK TEA DANCE
Dansmiddag met stijldansen en los
dansen voor 50+ homo mannen
en lesbische vrouwen. Elke laatste
zondag van de maand. Ook op 27
augustus, 24 september.
Het Open Huis; Bilderdijkpark 12A.

Maandag 31 Juli
14.00 - 17.00 uur - Dr. Sarphatihuis
OPENING SENIOR PRIDE DOOR ROZE 50+
OP 3E NATIONALE ROZE OUDERENDAG
Het nieuwe duo Alice Wessels en Rolf
van Rijsbergen brengen een spetterende
liedjesshow. Zij zingen (roze) liedjes van
vroeger en nu, van Nederlandse mee
zingers tot Franse chansons. Ook zal er
een mystery guest optreden waarvan we
nu nog niet verklappen wie dat zal zijn...
Dit alles onder de bezielende
begeleiding van Maurice Rugebregt
met zijn gelegenheidscombo!
De toegang is gratis, aanmelden is
verplicht en kan via info@roze50plus.nl.
Deze middag wordt georganiseerd door
Roze 50+, het samenwerkingsverband
van ANBO en COC Nederland.

Dinsdag 1 Augustus
10.30 - 12.00 uur - Groenelaan
OUD EN ROZE
Onder begeleiding van Hetty Zeeman
en Eric de Rooij praten ouderen over
seksuele diversiteit. Hoe was dat
vroeger? Hoe is het nu? Kun je zijn
wie je bent?

Agenda augustus en Senior Pride
Dinsdag 1,8,15,22
en 29 augustus
10.00 - 12.00 - De Rietvinck
’T ROZE HART
Koffieochtend

13.30 - 15.30 uur - Leo Polak
MOEDER’S ON TOUR
Wat was het een feest vorig jaar, de
optredens van Victoria False en haar
dochters in enkele van onze huizen.
Het enthousiasme was enorm; het
resulteerde in een ere-vermelding tijdens de Amsterdammer Van Het Jaar
verkiezing. Vol enthousiasme en met
hoofdsponsor Café Queers zullen de
"dames" ook dit jaar alles uit de kast
halen om de (roze) ouderen en in onze
huizen in het zonnetje te zetten. Daarbij zijn natuurlijk alle bewoners en hun
familieleden van harte welkom om
deze vrolijke muzikale middag mee te
vieren.

14.30 - 16.30 uur - d’Oude Raai
ROZE FILM In filmzaal De Kleine Tafel
wordt de roze film ‘Der Kreis’ vertoond. Deze film speelt in Zwitserland
in de jaren ’50 en vertelt het liefdesverhaal van de jonge verlegen leraar
Ernst Ostertag en Röbi. Zij ontmoeten
elkaar binnen de ondergrondse gay
organisatie Der Kreis, hét symbool
van homo-emancipatie in Zürich. De
film won diverse prijzen op het Filmfestival in Berlijn.
15.00 - 16.30 uur - Vondelstede
ONTDEK HET AMSTERDAM VAN
RAMSES SHAFFY
Zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen. Ramses
Shaffy deed dat het liefst in Amsterdam. Kleinkunstkenner Daan Bartels
neemt u denkbeeldig mee langs
kroegen en kathedralen, woonhuizen
en theaters. Komt u genieten van de
wonderlijke verhalen met fotopresentatie en een aantal van de mooiste
liedteksten

Woensdag 2 Augustus
14.00 - 17.30 uur - Huis
van de Wijk Olympus
ROLF VAN RIJSBERGEN
IN CONCERT
Rolf van Rijsbergen
brengt met ‘Leve de
Vrijheid. Vier de
herinnering’, een heerlijk liedjesprogramma uit vele musicals. Toegang
n 3,50 (met stadspas gratis)

10.30 - 12.00 uur - Van ’t Hofflaan
HET ROZE RIJKS
We bezoeken (denkbeeldig) het Rijksmuseum, en krijgen daarbij een roze
bril aangereikt door Cor Boots, kunst
en architectuurminnaar. Met beeldmateriaal en toelichting maken we er
‘een uitje’ van. Wedden? Zo heeft u
de schatten van het ‘Rijks’ nog nooit
bekeken!

14.30 - 16.00 uur - Groenelaan
TOPPERS VAN TANTE!
Tante Wies is beroemd van Vladiwostok tot Tuitjenhorn. De oud-revuester
heeft een stempel gezet op de carrière van veel artiesten. Daarom hebben fans gevraagd om een compilatie
van haar grootste
successen. Wij
presenteren daarom
Tante’s vrolijkste
en meest spraak
makende nummers,
uiteraard wordt
zij aan de piano
begeleid door haar
muzikale neefje
Harald.

14.00 - 16.00 uur - Dr. Sarphatihuis
MOEDER’S ON TOUR doen het Dr.
Sarphatihuis aan en zetten daar de
boel op stelten.
Zie 1 augustus
14.00 - 15.30 uur - Vreugdehof
DOLLY BELLEFLEUR - THOSE WERE
THE GAYS Dolly Bellefleur is het alter
ego van cabaretier en tekstdichter
Ruud Douma. Al 27 jaar staat 'Frau
Antje van het Verkeerde Kantje' op de
planken en op de barricades. In het
liedjesprogramma 'Those
were the gays' brengt
Dolly een hommage
aan de roze pioniers.

14.00 - 15.30 uur - De Schutse
EEN SWINGENDE ROZE DANSMIDDAG
Onder het genot van koffie met een
roze traktatie gaan we die middag
naar een stijldansdemo kijken door
Robert Bogaart en
René Goudsblom,
u kent ze nog wel
van vroeger…
de welbekende
Foxtrot maar ook
de Engelse wals.
14.00 - 16.00 uur - De Poort
ROZE BINGO Alles Roze: de cadeautjes,
aankleding én de versnaperingen!
14.00 - 17.00 uur - Café Duycker
NOSTALGISCH CULTUURCAFÉ
De gezellige cultuurmiddag voor
senioren heeft opnieuw een live-act
en muziek. Dit keer staat de Senior
Pride centraal. Het wordt een middag
voor iedereen, vol cultuur, plezier,
gelijkwaardigheid en respect. Het
Nostalgisch Cultuurcafé is een initiatief
van Amstelring Dagbesteding, Pier K
en Poppodium Duycker. Iedere eerste
woensdag van de maand is iedereen
welkom. De toegang is gratis,
gebruik van een consumptie wordt
gewaardeerd.
Café Duycker in Cultuurgebouw Raadhuisplein 5, 2132 TZ Hoofddorp
14.30 - 16.00 uur - D’Oude Raai
ALLEMAAL ANDERS
In restaurant/brasserie Bol treedt
Harald Veenstra op. Hij maakt al jaren
cabareteske liedjesprogramma’s voor
senioren met beroemde liedjes of
juist de wat minder bekende pareltjes
uit het repertoire van de beste
Nederlandse artiesten. Kosten n 5,00.
15.30 - 16.00 uur - Groenelaan
ROZE NETWERKBORREL
Voor alle medewerkers van Groenelaan. Ben je roze en medewerk(st)
er van Amstelring? Kom dan gerust
langs! Er wordt live op de piano
gespeeld en iedereen wordt uitgenodigd mee te zingen bij roze evergreens.

Donderdag 3 Augustus
13.30 - 15.30 uur - Het Schouw
MOEDER’S ON TOUR doen Het
Schouw aan en zetten daar de boel
op stelten.Zie 1 augustus

FOTO PIEK

De adressen van deze activiteiten vindt u op bladzijde 20.
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Agenda augustus en Senior Pride (vervolg)
14.00 - 16.00 uur De Rietvinck
DOLLY BELLEFLEUR
- DE JUKEBOX VAN
MIJN JEUGD
Dolly Bellefleur is het
alter ego van cabaretier en tekstdichter
Ruud Douma. Al 27
jaar staat 'Frau Antje
van het Verkeerde
Kantje' op de planken en op de barricades. Op de piano begeleid door
Kees van Zantwijk zingt Dolly liedjes
uit haar jeugd die haar voor het leven
hebben gevormd.

zogenaamde stadswandeling, langs
woon- en werkplekken van een van
Nederlands meest gewaardeerde
theatermakers.
17.30 uur - d’ Oude Raai
ROZE MAALTIJD
In restaurant/brasserie Bol wordt een
Roze Maaltijd geserveerd. De kosten
van dit speciale feestmenu bedragen
n 7,50.
Sven Ratzke - foto Erwin Olaf

14.00 - 16.00 uur - Jan Bonga
ROZE FEEST
In de binnentuin met onze gezellige
Roze Dames. Komt u ook gezellig
een dansje maken onder het genot van een hapje en een drankje?
14.15 - 15:45 uur - Nellestein
ROZE FILM
‘Ja zuster, nee zuster’ met o.a. Paul
de Leeuw en Loes Luca. De film is losjes op de televisieserie gebaseerd, en
bevat eveneens een groot aantal van
de oorspronkelijke liedjes. Met roze
traktaties maar ook roze en regenboog aankleding.

14.30 - 16.00 uur - De Werf
HET AMSTERDAM VAN WIM SONNE
VELD Aan de Amsterdamse grachten, verpande Wim Sonneveld heel
zijn hart en voor altijd. Sonneveld
woonde en werkte lang in Amsterdam. Voor de liefde gekomen en hij
ontwikkelde zich hier tot artiest. Zijn
conferences en liedjes wie kent ze
niet? Met een fotopresentatie, mooie
verhalen en archiefmateriaal neemt
kenner Daan Bartels ons mee op een

18

14.30 uur - Erasmushuis
“EEN ROZE GELUID”,
VERTELD DOOR KAREL BARACS
Aan de hand van de levens
geschiedenissen van Hanna (1939)
en Frank (1954) wordt duidelijk dat
tolerantie naar homo’s en lesbo’s ook
vandaag de dag nog bevochten dient
te moeten worden. Bezoekers n 3,50.
14.00 - 15.30 uur - Vreugdehof
ROZE QUIZ CAFÉ (wellicht in de tuin)

18.00 - 23.00 uur - Paleis van de
THIS IS MY PRIDE
SeniorPride brengt dit jaar een
geheel eigen alfabet van LGBTIQ+
en vraagt aan elke letter wat Pride
voor hen betekent en om dit in een
lied te vertolken. Verder treedt op
meidengroep BB Bootleg en meester entertainer en wereldster Sven
Ratzke is de hoofdact. Het Bienvenue Festival verwelkomt de bezoekers van dit intieme grachtenconcert. Dj Ronnie Retro sluit de avond
met dansklassiekers.
Paleis van de Weemoed; Oudezijds
Voorburgwal 15-17

Vrijdag 4 Augustus
14.30 - 16.00 uur - d’ Oude Raai
MUZIKALE BINGO Cabaretier Kees
Bos vrolijkt restaurant/brasserie Bol
op met zijn Muzikale Bingo. Deze
liedjesbingo met liedjes van vroeger
gaat nét iets anders dan de bingo die
iedereen gewend is te spelen.
Kosten n 3,00.

14.00 uur - De Venser
WIM SONNEVELD 100 JAAR
Daan Bartels is kenner van
het Nederlandstalige lied
en weet veel over Wim Sonneveld en
zijn liefde voor Amsterdam. Tijdens
de fotopresentatie ‘Het Amsterdam
van Wim Sonneveld’ toont Daan
prachtige beelden en haalt hij
herinneringen op aan de artiest en
zijn liederen. Vrij toegang.

10.30 - 12.00 uur - Vreugdehof
ROZE FILM
11.30 uur - Dr. Sarphatihuis
ROZE BRUNCH Voor de 10e keer een
verrassende brunch met optredens
van artiesten en een quiz. Een politicus van naam zal kort spreken over
LHBT-zaken. Er kunnen maximaal
85 mensen aanschuiven, snel intekenen is dus verstandig, via
mokumroze@cocamsterdam.nl
COC Amsterdam, Amsterdam Pride
en Mokum Roze maken de brunch
mogelijk. Toegang 10 euro, te betalen bij binnenkomst. Deze locatie
is bereikbaar met metro 51, 53, 54
halte Weesperplein, en tram 9 halte
Plantage Middenlaan (Artis).

14.00 - 15.30 uur - De Keyzer
ROZE BINGO De spanning bij het
vallen van de nummers is natuurlijk:
krijgt u een volle Bingokaart! Er zijn
deze middag leuke Regenboogprijsjes
te winnen!
14.30 - 16.00 uur - d’ Oude Raai
MOEDER’S ON TOUR doen d’Oude
Raai aan en zetten daar de boel op
stelten. Kosten n 5,00 - Zie 1 augustus
14.30 - 16.00 uur - Groenelaan
WIM SONNEVELD Terug in de tijd en
geniet van Wim Sonneveld. Meeneuriën bij ‘Het dorp’, en lachen om
de vele sketches en verhalen. Natuurlijk wordt tijdens Happy Hour een
advocaatje geschonken.
15.00 - 16.00 uur - De Open Hof
ROZE BINGO met Kees Bos
Een muzikale middag
met een roze tintje
Fahrenheitstraat 115,
1097 PP Amsterdam
15.00 - 17.00 uur Huis van de Wijk Olympus
LEVE DE VRIJHEID. VIER DE
DIVERSITEIT VOOR ROZE OUDEREN EN
LHBT VLUCHTELINGEN
LHBT vluchtelingen ontmoeten Roze
ouderen. “Hun strijd is onze vrijheid”
Met buikdans optredens en de favoriete hapjes van vluchtelingen
Toegang: vrijwillige bijdrage. De
totale opbrengst gaat naar stichting
Secret Garden
informatie bij Huis van de Wijk
Olympus , Hygieaplein 10,
T 020 6796825

De adressen van deze activiteiten vindt u op bladzijde 20.

Agenda augustus en september
Zaterdag 5 Augustus
11.00 - 12.00 uur + 12.00 - 13.00
uur Rijksmuseum Deze rondleiding
vertelt aan de hand van kunstwerken in het Rijks over de geschiedenis
van homoseksualiteit in Nederland:
een wandeling door de eeuwen,
van Sodom en Gomorra tot de roze
driehoek. Deze rondleiding wordt ook
gegeven in het Engelsverhalen.
Zie 26 juli
14.00 uur Canal Parade
Met de Roze 75+ boot vieren Amsta,
Amstelring, Evean en Roze 50+ dat
roze ouderenzorg in 10 jaar tijd veel
bereikt heeft. Er is veel meer oog
voor roze senioren en er zijn heel
wat zorgcentra die homovriendelijk
zijn. Ook Cordaan vaart met een
eigen boot mee om te wijzen op
de homovriendelijkheid bij deze
organisatie.

Zondag 6 Augustus
12.00 - 13.00 uur - Rijksmuseum
RONDLEIDING: HET ROZE RIJKS
Zie 5 augustus
14.00 - 16.00 uur - Flesseman
ROZE BINGO Iedere eerste zondag
van de maand is er een bingo voor
de bewoners van de Flesseman en
buurtbewoners. Tijdens de Senior
Pride hebben we een Roze Bingo met
uw favoriete roze gastvrouwen. Komt
u zoveel mogelijk in het roze gekleed.
Voor wie geen roze heeft, liggen
er accessoires klaar om Flesseman
tijdens de bingo roze te kleuren.
Iedereen is van harte welkom. Bingokaarten, maar ook de loterijkaarten, kosten 50 cent per kaart.
14.00 - 15.30 uur - De Buitenhof
ROZE TUINMIDDAG Harald Veenstra
treedt op tijdens de Roze Tuinmiddag
in De Buitenhof. Hij maakt al jaren
cabareteske liedjesprogramma’s voor
senioren met beroemde liedjes of
juist de wat minder bekende pareltjes uit het repertoire van de beste
Nederlandse artiesten.
14.00 - 17.00 uur - Szmulewicz
CAFÉ ZILVER Voor de 50+ vrouw,
biedt Café Zilver jou van augustus tot
en met mei elke eerste zondag van
de maand een prettige manier om
elkaar te leren kennen. Tijdens het
genot van een drankje en af en toe
een optreden. Bakkerstraat 12

14.00 - 22.00 uur - Dam

SLUITINGSFEEST

Een groots afsluitfeest op de Dam
voor het paleis.

Donderdag 14 en 28 september
10.00 - 2.00 uur - De Keyzer
ROZE KOFFIE INLOOP

Donderdag 14 september
Donderdag 17 augustus
14.00 - 16.00 uur - De Rietvinck
ROZE ACTUALITEITEN met Annette

Zondag 3 september
14.00 - 16.00 uur - De Buitenhof
Rolf van Rijsbergen en Angelique
Wardenier slaan op humoristische en
speelse wijze een brug tussen opera
en musical met hun programma
“Buffo & Oubrette in de Operette”.

Maandag 4 en 18 september
14.00 - 16.00 uur - Het Schouw
ROZE LEVENSKUNST zie blz. 14
Gast op 4 sept is Bob
van Schijndel, een
Amsterdamse pacifistisch-socialist, homoactivist en voormalig
gemeenteraadslid.

Dinsdag 5, 12, 19 en 26 september
10.00 - 12.00 uur - De Rietvinck
’T ROZE HART koffieochtend

Donderdag 7 september
14.00 - 16.00 uur De Rietvinck
CAFÉ ROSÉ ANNIE M.G. SCHMIDT
In De musical van haar leven vertelt
Franje over Nederlands meest geliefde schrijfster. Annie's werk blijkt
verrassend autobiografisch en vertelt
veel over haar leven als moeder,
echtgenote en schrijfster. Eigenzinnig
en met een altijd
jeugdige blik op haar
omgeving, creëerde
ze een universum dat
al vele generaties
wordt gekoesterd.

Woensdag 13 en 27 september
10.00 - 12.00 uur - Het Schouw
ROZE KOFFIE INLOOP

13.00 - 14.00 uur - De Rietvinck
ROZE DAMESSALON Zie blz. 12
14.00 - 16.00 uur - De Rietvinck
ROZE SALON: FEMINISME
Joke Peppels, sociologe, vml. wethouder en stadsdeelvoorzitter, vertelt over
de emancipatiestrijd aan de hand van
voorvrouwen die de eerste en tweede
feministische golf teweegbrachten.

Donderdag 21 september
10.00 - 12.00 uur - De Poort
ROZE KOFFIE INLOOP OUD WEST
14.00 - 16.00 uur - De Rietvinck
ROZE UITVAART
Riet Willems en Ron Bosman (Osiris
Uitvaart) zien dat mensen nadenken
over hun wensen met betrekking tot
hun eigen uitvaart. Via een workshop
gaan zij op een interactieve, luchtige
manier met ons in gesprek. Want wat
zijn uw (roze) wensen?
17.00 - 20.00 uur - De Keyzer
POORTERS MAALTIJD aanmelden voor
19 september via info@derozepoort.
amsterdam ovv PM-2109

Vrijdag 22 september
14.00 - 16.00 uur - Flesseman
ROZE KOFFIE INLOOP

Dinsdag 26 september
10.00 - 12.00 uur - De Venser
ROZE KOFFIE INLOOP

Donderdag 28 september
14.00 - 16.00 uur - De Rietvinck
REGIE BIJ HET LEVENSEINDE
We houden graag regie. Dat kan
ook bij het levenseinde. Jaap van
Riemsdijk, vrijwilliger van de presentatiedienst van de NVVE, praat ons bij
over nieuwe ontwikkelingen, de wetgeving en de betekenis
van een wilsverklaring.

19

NIEUW!

vanaf maandag 14 augustus, 15.00 uur, Erasmushuis: DE REGENBOOG SALON
Elke 2e maandag van de maand voor iedere oudere die jong van hart is en open staat voor
anderen, straight of LHBT. Om 16.30 uur gaat de bar open. Bezoekers van buiten betalen geen
entree, alle drankjes zijn voor eigen rekening.

Adressen
Hieronder vindt u de adressen van woonzorgcentra en organisaties die meedoen met de Senior Pride.
De centra met een * beschikken over een Roze Loper. ** betekent dat De Gooyer over 2 Roze Lopers beschikt:
een voor haar roze zorg voor ouderen, en één voor de begeleiding aan mensen met een (lichte) verstandelijke
beperking

Colofon

© Amstelring
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De Poort*
De Schutse*
De Werf*
Dr. Sarphatihuis*
Flesseman*
Jan Bonga*
Nellestein*
Vondelstede*
De Keyzer
Van ’t Hofflaan

Hugo de Grootkade 18-28,
1052 LS Amsterdam
Comeniusstraat 20,
1065 BH Amsterdam
van Reigersbergenstraat 829,
1052 WN Amsterdam
Roetersstraat 2,
1018 WC Amsterdam
Nieuwmarkt 77,
1011 MA Amsterdam
Jan Bongastraat 5,
1067 HZ Amsterdam
Lopikhof 1,
1108 GH Amsterdam
Anna van den Vondelstraat 30,
1054 GZ Amsterdam
Czaar Peterstraat 12,
1018 PR Amsterdam
Van ’t Hofflaan 51 / 51A,		1097 EM Amsterdam

De Drie Hoven*
De Klinker*
De Makroon
De Rietvinck*
De Venser*
Het Schouw*
Groenelaan*
Leo Polak
Vreugdehof

Louis Bouwmeesterstraat 377,
1065 NS Amsterdam
Borgerstraat 45,
1053 PB Amsterdam
Nieuwe Passeerdersstraat 6,		1016 XP Amsterdam
Vinkenstraat 185,
1013 JR Amsterdam
Berthold Brechtstraat 1,
1102 RA Amsterdam
Dollardplein 2,
1025 XJ Amsterdam
De Helpende Hand 9,
1186 AB Amstelveen
Saaftingestraat 8,
1069 BW Amsterdam
De Klencke 111,
1083 HH Amsterdam

De Buitenhof*
De Gooijer**
D’ Oude Raai*
Buitenveldert*
Kraaipan*
Nieuw Vredenburgh*
Olympisch Kwartier*
Havengebouw*

Nieuw Herlaer 2,
1083 BD Amsterdam
Von Zesenstraat 298,
1093 BJ Amsterdam
Ferdinand Bolstraat 321,
1072 MA Amsterdam
Doornburg 2,
1081 JB Amsterdam
Hofmeyrstraat 125,
1091 LX Amsterdam
Postjesweg 125,
1057 DZ Amsterdam
Amstelveenseweg 308,
1076 CS Amsterdam
De Ruyterkade 7, 		1013 AA Amsterdam

Erasmushuis*

Noorderven 79,

Huis vd Wijk Olympus

Hygiëaplein 10,		1076 RT Amsterdam

Open Hof

Fahrenheitstraat 115,

Redactie:
René Goudsblom
Anton Koolwijk
Peter Schröder

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

1504 AL Zaandam

1097 PP Amsterdam

Lay-out en druk
Aranea Grafimedia, Zaandam

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

