
De Driehoven, De Kinker, De Rietvinck, Het Schouw 
en De Venser staan door hun Roze Loper garant 
voor LHBT-vriendelijkheid. Deze centra bieden 
naast de mogelijkheid tot verzorgd wonen ook 
ontmoetingsmogelijkheden en voorzieningen voor 
buurtbewoners. Zo kunnen buurtbewoners deelnemen 
aan (roze) activiteiten, deelnemen aan de dagopvang, 
mee eten in het restaurant en van voorzieningen zoals 
de fysiotherapie en de kapper gebruik maken. Wilt u 
weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact 
op met het huis. De gegevens daarvan staan op 
bladzijde 4.
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Nieuwsbrief OudRoze
Nieuws en informatie over ‘roze’ wonen, zorg en welzijn

okt/nov/dec 2017

Monique Groenendaal en Gerard Tjin over Huis van de Buurt De Klinker

Voor een gezonde en stabiele buurt

Lunchcafé, pubquiz, salsa-avond. Kaartclub, rollator-
loop, Roze Loper. In Huis van de Buurt De Klinker wordt 
alles uit de kast gehaald om mensen te verbinden.

Het gonzen begint zodra de deuren openschuiven. Alles 
beweegt en maakt geluid op de benedenverdieping 
van De Klinker. De geur van koffie en gebakken ei: er is 
weer lunchcafé! Bewoners en mensen uit de buurt zitten 
samen aan tafel. Oud en wat jonger, jasje dasje of vol met 
goud. Hetero, homo, mobiel of in de rolstoel. Hollanders, 
Turken, Italianen... Meer illustratie is eigenlijk niet 
nodig. ‘Dit is precies waar het om gaat,’ zegt Monique 
Groenendaal, teamleider Huis van de Buurt De Klinker. 
‘Samen zijn, je veilig en verbonden voelen.’ Monique 
vormt een duo met Gerard Tjin, sociaal cultureel werker 
van welzijnskoepel ABC Alliantie. Samen zijn zij de spil 
van deze plek vol warmte en vitaliteit.

Betrokken buurtbewoners
Huis van de Buurt is de naam die Amstelring geeft 
aan locaties waar zorgtaken samengaan met een 
welzijnsfunctie voor de wijk. Gezelligheid is gezond, is de 
overtuiging. Gezamenlijke activiteiten brengen bewoners, 
vrijwilligers en gasten bij elkaar. Dat is goed voor de 
bewoners, maar zorgt bovendien dat mensen uit de buurt 
langer thuis kunnen wonen. Voor vrijwilligers, zonder wie 
het huis niet kan draaien, geeft het gevoel van nuttig zijn 
voldoening.
Toen het toenmalige Fontis in 2006 de welzijnsfunctie 
van De Klinker wilde afstoten, kwam de buurt in opstand. 
Kom niet aan ons biljart, onze kaartavond en uitjes! Het 
protest werkte, en zorgde ervoor dat buurtbewoners nóg 
meer betrokken raakten.
In De Klinker wonen 61 mensen. Er zijn dagelijks 20 tot 
25 mensen in de dagopvang en in het Huis van de Buurt 
dagelijks 60 - 65. Veel mensen eten in het restaurant.

Wederkerigheid
Er zijn 115 vrijwilligers, die goeddeels zelfstandig werken. 
‘Als mensen met ideeën komen, zeggen wij in principe 
altijd ja,’ zegt Monique. ‘Heel nuttig is bijvoorbeeld dat 
leerlingen van het Huygens College komen om mensen 
te helpen met hun tablets en telefoontjes. Er is een 
spreekuur van Woningnet, een Alzheimercafé, fitness. 
Studenten bakken cakejes met kwetsbare vrouwen. Als 
het kan qua financiën en ruimte, dan doen we het.’
‘Wel leggen we nadruk op wederkerigheid,’ zegt Gerard. 
‘Veel buurtbewoners die eerst als gast komen, worden 
later vrijwilliger. Soms is een beetje ondersteuning nodig. 
We kijken samen met het sociaal wijkteam dat hier ook in 
huis zit wat nodig is om mensen weer op de rit te krijgen. 
Dat zie ik als onze grootste taak.’

Vrolijkheid en afleiding
In het restaurant zijn de 
voorbereidingen voor 
de wekelijkse pubquiz 
begonnen, een mooie mix 
van mannen zit luidruchtig 
te kaarten. Maria de Jager, 
een energieke vrouw met 
een schort en een prachtige wrong, brengt de laatste 
bordjes naar de bar. Ze runt al vijftien jaar met een 
groepje het lunchcafé en kookt op feestdagen rustig voor 
80 man. ‘Ik doe het voor de mensen,’ zegt ze, ‘maar ook 
voor mezelf. Mijn man is thuis, is niet mobiel en kan niet 
goed praten. Ik zorg graag voor hem, maar heb ook wat 
vrolijkheid en afleiding nodig.’
Hetzelfde voor Emmy Pechuan, die meehelpt op 
kleinschalig wonen en de dagopvang, waar haar man zit. 
Zolang je elkaar ontmoet, verpieter je niet, denkt zij. ‘Mijn 
moeder sleet haar laatste maanden in een verpleeghuis 
waar niemand naar haar omkeek,’ zegt ze. ‘Wat een 
verschrikking. En wat een verschil met hier.’
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Cashless
In de zorgcentra van Amstelring kan niet meer met contant geld betaald 
worden. Betaling van consumpties en eten kan alleen via pinnen.

De succesvolle filmavonden zijn een kleinschalige 
activiteit en worden door een vrijwilliger georganiseerd 
voor (buurt)bewoners. Ze vinden plaats in de huiskamer, 
de roze salon. Een deel van de bezoekers maakt gebruik 
van het Filmdiner arrangement: ze komen ’s middags al 
naar Café Rosé, blijven gezellig met z’n allen eten in de 
Rietvinck, om de avond af te sluiten met een film. Het is 
een dagje uit geworden. 

Door het kleinschalige en intieme karakter kunnen 
mensen zichzelf zijn. Zo vanzelfsprekend is dat niet 
voor senioren. Ook niet dat de gordijnen openblijven. 
Een bezoeker vertelde dat hij niet zou willen dat zijn 
– als die nog geleefd had – moeder langs zou lopen. 
Heteroseksuele intimiteit in reclame en TV zijn volledig 
geaccepteerd. Homoseksuele intimiteit tonen blijkt nog 
vaak een politieke daad. Bij de filmavond blijven de 
gordijnen echter open, en al die moeders die langslopen, 
storen zich helemaal niet aan intieme scenes.  
Leuk is dat in de loop der jaren geregeld (heteroseksuele) 
dames en heren uit De Rietvinck de filmavonden trouw 

Uitgelicht: Het plezier van de Roze Film
In oktober start het zevende seizoen van de roze filmavonden in De Rietvinck. Vanuit haar diversiteitbeleid 
heeft het huis haar deuren opengezet voor roze senioren. De Rietvinck vindt dat als je ouder wordt en je wereld 
wordt kleiner, het belangrijk blijft om je seksuele gerichtheid erkend te zien, te beleven en gelijkgestemden te 
ontmoeten. Het huis organiseert daarom tal van roze activiteiten. 

Filmagenda De Rietvinck

bezochten. Onvergetelijk 
blijft een zeer gelovige 
Surinaamse dame die de harten 
van de mannen veroverde 
met lieve opmerkingen en 
ruimdenkendheid. Het was 
haar eerste kennismaking met 
homoseksualiteit bleek uit de 
gesprekken. Zij is blijven komen 
tot ze door ziekte niet meer kon. Onvergetelijk ook het 
intieme heterostel (bewoners) dat samen op de bank 
naast een al even intiem homostel een roze film bekijkt 
en helemaal opgaan in het verhaal. Integratie gebeurt 
gewoon in de huiskamer als je het de kans geeft. 
 
Het aanbod aan roze films is enorm. Er zijn de grote 
kaskrakers en Oscar of ander prijzen winnende films  
of acteurs, dus ook in het zevende seizoen komen  
weer kwalitatief hoogstaande films aan bod.  
Voor informatie kan je per email contact opnemen met: 
filmclub.rietvinck@gmail.com

5 oktober Moonlight (VS 2016) 
Drieluik waarin Chiron in verschillende levensfasen wordt geportretteerd. Chiron 
worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele gerichtheid en plaats in een 
gewelddadige omgeving in Miami. Als kind wordt hij gepest en noemen ze hem 
Little. Zijn rolmodel is de drugsdealer Juan, een klant van zijn drugsverslaafde 
moeder. Als tiener raakt Chiron bevriend met Kevin, zijn enige troost. De twee 
worden gedwongen om hun liefde voor elkaar op drastische wijze te verbergen. Als 
volwassen man lijkt Chiron stoer en compleet veranderd. Kevin doorziet de schijn.

2 november The Danish Girl (VS 2015) 
Gebaseerd op een bijzonder en waargebeurd liefdesverhaal. Wanneer kunstenares 
Gerda haar man Elinar vraagt om voor haar in vrouwenkleding model te staan, 
komen Elinars onderdrukte gevoelens boven. Elinar ontdekt dat hij verder wil 
leven als vrouw. Elinar begint een baanbrekende reis die alleen mogelijk is door 
de onvoorwaardelijke liefde van zijn vrouw. Elinar vecht om te worden wie hij 
eigenlijk is: de transgender pionier Lili Elbe.

7 december Holding the man (Australië, 2015) 
Wanneer Timothy op vijftienjarige leeftijd rugbyspeler John ontmoet, is het 
liefde op het eerste gezicht. Vechtend tegen vooroordelen, zowel thuis als op 
school, vormt het paar een hechte band die al gauw overgaat in een relatie. Ze 
beleven goede en slechte tijden, maar worden geconfronteerd met hun grootste 
uitdaging wanneer een van het onverwacht ziek blijkt. Mooie verfilming van de 
gelijknamige autobiografische bestseller van Thimothy Conigrave uit 1995. 



Centrale OBA, 6de verdieping, 
Oosterdokskade 143,  
1011 DL Amsterdam

Dagelijks, vanaf 10.00 uur,  
t/m 12 november
Terug naar de roerige jaren van de 
Rooie Flikkers (1975-1980)
In 1975 waren in Nijmegen homo-
activisten de straat opgegaan die 
provocerend in jurken rondliepen en 
zichzelf Rooie Flikkers noemden. Rooie 
omdat ze links waren en omdat ook 
links moest veranderen. Flikkers omdat 
ze genoeg hadden van de ‘homo die 
het wel mocht zijn, maar vooral niet 
mocht doen’.
De acties van de Rooie Flikkers haalden 
de landelijke kranten. In de homoscene 
zelf wist men er niet goed raad mee. 
“Dat verwijfde… dat doe je toch niet… 
we proberen net te laten zien dat 
homo’s helemaal niet verwijfd hoeven 
te zijn! … maar hun acties, ja daar zit 
toch wel wat in.”

In hun eerste stuk in het (enige) 
landelijke homoblad Sek verklaarden ze 
juist niet ‘normaal’ te willen zijn. “Niks 
geen aanpassingen aan de hetero’s. 
We zijn niet fout. Nichterigheid is geen 
abnormaliteit”.

IHLIA schets in haar nieuwe tentoon-
stelling een beeld van de kleine 
actiegroep en haar resultaten. Hun 
zoektocht naar een eigen identiteit, 
naar bewustwording, naar het 
vorm geven van de noodzaak tot 
verandering. 
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Activiteiten agenda Amstelring

Maandag 2, 16 en 30 oktober  
Het Schouw, 14.00 uur 
Roze Levenskunst gespreksgroep
Gezellige en verdiepende 
bijeenkomsten over wisselende 
thema’s olv John Brobbel, voormalig 
docent aan de Universiteit voor 
Humanistiek. De Roze Poort faciliteert 
het geheel. Aanmelden om deel te 
nemen of bij een sessie aanwezig 
te zijn, stuur een email naar: info@
derozepoort.amsterdam onder 
vermelding van: RLK

Dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 
De Rietvinck, 10.00 uur ’t Roze Hart 
Bruisende en gezellige ontmoetings-
ochtend georga niseerd door de roze 
vrijwilligers. Gemiddeld komen er zo’n 
15 mannen, velen van buiten het huis.

Donderdag 5 oktober, De Rietvinck 
12.00 uur Roze damessalon
Verdiepende en inspirerende 
ontmoeting onder leiding van vml. 
humanistisch raadsvrouw Karen 
Joachim.
14.00 uur Café Rose 
Het 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 roze 
meezingers tot tranentrekker en van 
polonaise tot ouderwets rock en rollen.
19.00 uur Roze Film 
Moonlight (zie blz. 2)

Dinsdag 10 en 24 oktober
De Venser, 10.00 uur 
Roze Koffie Inloop
Houdt u van roze gezelligheid? Vindt 
u het prettig gevoelsgenoten uit uw 

Filmdiner arrangement  
De Rietvinck!

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

eigen stadsdeel en (wijde) omgeving 
te ontmoeten? Wilt u uw kennissen-
kring uitbreiden? Dan bent u welkom 
bij de Roze Koffie Inloop. Alle leef-
tijden zijn welkom! Bij Amstelring 
hebben wij twee locaties, Het Schouw 
in Nieuwendam en De Venser in 
Zuidoost.

Woensdag 11 en 25 oktober  
Het Schouw, 10.00 uur  
Roze Koffie Inloop

Donderdag 12, 19 en 26 oktober  
De Rietvinck, 14.00 uur Roze salon
College Culturele Antropologie

Oud Geleerd Jong Gedaan presenteert 
een vierdelige, op zichzelf staande, 
colleges. Het eerste college (12 
oktober) heeft de titel ‘Wat is Culturele 
Antropologie?’ We zullen tijdens deze 
eerste les de Nederlandse cultuur 
onder de loep nemen. Wat is echt 
Nederlands en waarom? Waarom is het 
onderzoeken van culturen belangrijk? 
Als voorbeeld zal ik mijn eigen 
onderzoek in Zuid-Afrika toelichten. 
Het tweede college (19 oktober), 
‘Het Barbaarse Oosten’, zal gaan over 
hoe wij kijken naar andere culturen. 
Klopt dit met de werkelijkheid? En 
hoe is dit verandert in vergelijking tot 
vroeger? Het derde college genaamd 
‘Geloven’ (26 oktober), richt zich op 
religie en geloven in verschillende 
culturen. Denk aan predikers op de 
televisie en hekserij in Afrika. Tijdens 
de laatste lezing ‘Mannen en Vrouwen’ 
(9 november), bespreken we de 
verschillen en relaties tussen mannen 
en vrouwen. Wat is typisch vrouwelijk 
en wat mannelijk? En wat gebeurd 
er als een man zich verkleed als een 
vrouw? In Nederland is dit een beetje 
gek, maar in sommige culturen heel 
normaal. 

Bijdrage Roze Activiteiten
Om de organisatie en catering van 
activiteiten mogelijk te maken wordt 
in veel centra een bijdrage van h 2,50 
tot h 3,00 per activiteit gevraagd. 
Afrekenen kan alleen met een pinpas. 
Deelname aan Café Rosé in  
De Rietvinck is gratis.



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

Colofon 
© Amstelring 
Redactie:  
Anton Koolwijk.

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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Zondag 15 oktober De Drie Hoven
14.00 uur Golden Oldies Cafe 
Met Harald Veenstra. Toegang vrij 
(vrijwillige bijdrage welkom)

Donderdag 2 november De Rietvinck
12.00 uur Roze damessalon
Verdiepende en inspirerende ont moeting 
onder leiding van vml. huma nistisch 
raadsvrouw Karen Joachim.

14.00 uur Café Rose 
Victoria False en 
haar dochters 
Een moeder en haar 
dochters halen vol 
enthousiasme alles 
uit de kast.

19.00 uur Roze Film
The Danish Girl (zie blz. 2)

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 november 
De Rietvinck, 10.00 uur ’t Roze Hart 
Bruisende en gezellige ontmoetings-
ochtend georganiseerd door de roze 
vrijwilligers. Gemiddeld komen er zo’n 
15 mannen, velen van buiten het huis.

Dinsdag 7 en 21 november  
De Venser, 10.00 uur  
Roze Koffie Inloop

Woensdag 8 en 22 november  
Het Schouw, 10.00 uur  
Roze Koffie Inloop

Donderdag 9 november  
De Rietvinck, 14.00 uur Roze salon 
College Culturele Antrologie: Mannen 
en vrouwen

Maandag 13 en 27 november  
Het Schouw, 14.00 uur  
Roze Levenskunst gespreksgroep

Donderdag 16 november 
De Rietvinck, 14.00 uur Roze salon 
Oproer en opstand in Nederland, 

door de eeuwen heen.
Oud geschiedenis docent 
Carlo Truffino vertelt over 
verschillende oorzaken voor 
onrust en oproer. Wie waren 
de onruststokers en tegen 
wie waren zij gericht, hoe 

ging het er aan toe en wat wisten al 

die ontevreden mensen al dan niet te 
bereiken.

Donderdag 23 november  
De Rietvinck, 14.00 uur Roze Salon 
Moeder vertelt…

Victoria False, een bekende verschijning 
in de roze wereld en moeder van veel 
dochters, vertelt haar levensverhaal.

Donderdag 23 november The Manor
20.00 uur Lezing roze stadsdorp
The Manor op de Linnaeusstraat. Vanaf 
19.30 inloop met koffie/thee. h 5,-.  
Zie: www.rozestadsdorp.amsterdam

Vrijdag 24 november Groenelaan
14.30 uur Rolf van Rijsbergen

Wie éénmaal Rolf van 
Rijsbergen heeft horen 
zingen, is voor altijd 
verkocht. Met zijn 
warme stem weet hij 
iedereen te raken. Rolf 

brengt een heerlijk liedjesprogramma 
waar jong en oud van geniet.

Zondag 26 november Westerliefde 
Het Rozenkoor gaat vreemd
Het Rozenkoor bestaat 25 jaar en 
dat moet groots gevierd worden. 
De onlangs ingeslagen weg om 
muziektheater te maken bevalt de 
dames en heren goed. U belandt in 
een maatschappij met eigen normen 
en waarden, maar is het individu daar 
wel zo gelukkig? Hun leven en hun 
confrontaties zorgen voor onverwachte 
ontwikkelingen en het individu ziet 
kans om zijn eigen ruimte in te nemen. 
Laat u verrassen door een ongekende 
diversiteit aan liedjes, stijlen, talen én 
persoonlijkheden die ervoor zorgen dat 
u deze show niet snel vergeet.
Adres: Klönneplein, 4-6, 1014 DD 
Amsterdam. Entree prijs: h 15,-.  
Kaartjes reserveren: 
rozenkoorvreemd@gmail.com

Donderdag 30 november De Rievinck
14.00 uur Roze salon
Actualiteiten door Ben en Annette 

Dinsdag 5, 12 en 19 december  
De Rietvinck, 10.00 uur ’t Roze Hart 
Bruisende en gezellige ontmoetings-
ochtend georganiseerd door de roze 
vrijwilligers. Gemiddeld komen er zo’n 
15 mannen, velen van buiten het huis.

Dinsdag 5 en 19 december De Venser
10.00 uur Roze Koffie Inloop

Woensdag 6 en 20 december  
Het Schouw, 10.00 uur  
Roze Koffie Inloop

Woensdag 6 december Groenelaan 
14.30 uur Groenelaan danst roze
Tango, wals of chachacha, iedereen 
danst mee met het aanstekelijke 
dansduo Robert en René. Voetjes van 
de vloer en dansen maar.

 
Donderdag 7 december De Rietvinck
12.00 uur Roze damessalon
Verdiepende, inspirerende ontmoeting 
onder leiding van vml. humanistisch 
raadsvrouw Karen Joachim.
14.00 uur Café Rosé 
Duo Wilde Orchidee
Paul Tijink en Irene Hemelaar nemen 
hun publiek mee naar hun leukste 
liedrepertoire. In deze cabareteske 

voorstelling houden zij u een vrolijke 
(roze) spiegel voor. Een tikje brutaal, 
warm en innemend. Toegang gratis.
19.00 uur Roze Film
Holding the man (zie blz. 2) 

Maandag 11 en 18 december 
Het Schouw, 14.00 uur  
Roze Levenskunst gespreksgroep

Donderdag 14 december  
De Rietvinck, 14.00 uur  
Roze salon Documentaire


