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Uit de Jordaankrant:

8 jaar Roze Loper in DeRietvinck!
Het woonzorgcentrum De Rietvinck in de Vinkenstraat is homovriendelijk en organiseert veel roze bijeen
komsten. Daarvoor ontving het onlangs – voor het achtste opeenvolgende jaar - opnieuw een Roze Loper.
Anke Manschot
Op de glazen toegangsdeur van het woonzorgcentrum
De Rietvinck trekt een regenbooglogo de aandacht. In
de hal hangt pontificaal een Roze Loper, een certificaat
voor homovriendelijke zorg. De Rietvinck was acht jaar
geleden het eerste verpleeghuis in Nederland dat een
Roze Loper kreeg. De toenmalige directeur Eric van
der Burg heeft doelbewust de drempel voor Lesbische,
Homo-, Bi- en Transseksuele (LHBT) senioren verlaagd.
Nederlandse verpleeghuizen kunnen er zelf voor kiezen
of ze op homovriendelijkheid worden getoetst. Dat
gebeurt door onafhankelijke bureaus, zoals het instituut
Certificering in de Zorg. Circa honderd van de 2432
verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land hebben nu
een Roze Loper. In Amsterdam zijn de cijfers beduidend
gunstiger: 20 van de 72 hebben er een.
De Rietvinck valt elk jaar weer in de prijzen. “Om dit
certificaat of een verlenging ervan te krijgen is het
echt niet voldoende dat medewerkers zeggen dat
homo’s en lesbiennes welkom zijn”, vertelt Anton
Koolwijk (59), geestelijk verzorger bij De Rietvinck en
medeorganisator van de roze bijeenkomsten in dit huis.
“Het toetsingsinstituut praat ook met LHBT bewoners.
Voelen ze zich veilig en vrij?” Het onderzoekt ook of er
bijeenkomsten worden georganiseerd waarin het thema
homoseksualiteit aan bod komt. “Vroeger beweerden
leidinggevenden dat ze geen homoseksuele bewoners
hadden, terwijl toch acht procent van de bevolking
deze geaardheid heeft.” In De Rietvinck schommelt het
percentage; momenteel is het tien procent. Bovendien
staan er aan de achterkant van dit woonzorgcentrum
zeven aanleunwoningen die exclusief
voor homo’s en lesbiennes zijn. “Zij
maken gebruik van de faciliteiten van
De Rietvinck, zoals het restaurant en de
fysiotherapie. En ze komen ook naar
onze roze bijeenkomsten.”

“Er is hier respect voor ieders leefwijze”, zegt Koolwijk.
Dat wordt beaamd door de 91-jarige bewoner Willem
Durinck, wiens partner Tom acht jaar geleden overleed.
“De homo’s en de andere kerels gaan hier leuk met
elkaar om. En ik kan ook goed overweg met
de dames, hoor. Hetero of lesbisch? Maakt mij niks uit.”
Alle bewoners zijn óók van harte welkom op de roze
bijeenkomsten, en dat geldt ook voor buurtbewoners.
Zo is er elke dinsdag een ontmoetingsochtend van
‘t Roze Hart en op donderdag een roze themamiddag.
Dat kan een lezing zijn van politiewoordvoeder Ellie
Lust over veiligheid, of het levensverhaal van een roze
senior. En zes keer per jaar treden er homoseksuele
performers op, zoals Dolly Bellefleur of Victoria False of
het muzikale duo Luna Lunettes. Eens per maand wordt
er op donderdagavond een roze film gedraaid. “Ik sla de
roze films en de roze bijeenkomsten bijna nooit over”,
zegt meneer Durinck.
Omdat het stadsdeel sinds kort geen subsidie meer
verleent aan ‘culturele diversiteit’, is het lastig een mooi
roze programma voort te zetten. “Met dit geldpotje
konden wij de performers betalen”, verzucht Koolwijk.
“Die trekken het meeste publiek, de helft daarvan komt
dan uit de buurt. Wij zijn nu aan het bekijken of we
misschien subsidie kunnen krijgen voor de bestrijding
van eenzaamheid. Want daar zijn onze bijeenkomsten
ook voor bedoeld. Ze zorgen voor gezelligheid en reuring
in de buurt.”
Op de foto: hr. Durinck en Anton Koolwijk
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De LHBT bewoners mengen zich volgens
Koolwijk goed met de andere bewoners,
die in hun kennismakingsgesprek al te
horen kregen dat dit huis homovriendelijk is.
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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.

Theater in De Rietvinck

‘Elk mens heeft een verhaal wat verteld en gehoord mag worden.’
Leuk nieuws, want De Rietvinck start met een
nieuw project genaamd “Theater in De Rietvinck”:
Een project over het delen, vastleggen, verbinden
en laten zien van verhalen van buurtbewoners.
Iedereen heeft een verhaal wat verteld mag
worden en daarom zijn we op zoek naar vertellers!
(Buurt)bewoners en bezoekers, jong en oud, nodigen
we graag uit om hun verhalen over het leven in de wijk
van vroeger en nu te komen delen onder het genot
van een kopje koffie en een activiteit. Samen met
en onder begeleiding van ervaren theatermaakster
Mariken Bijnen worden de verhalen vastgelegd en
wordt er samen met alle deelnemers van het project
een expositievorm ontwikkeld waarbij de verhalen in

De Rietvinck gepresenteerd zullen worden aan de wijk.
Heeft u een verhaal wat u zou willen delen en vindt u
het leuk om verhalen van leeftijdgenoten te horen en
elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten? Wellicht,
bent u zoon of dochter, kleinkind, buurman/vrouw of
mantelzorger van iemand met een mooi verhaal?
U bent van harte welkom tijdens onze gezellige inloop
genaamd “Het Theatercafé” om aan te schuiven voor
een lekker kopje koffie en om kennis te maken.
Belangstelling of vragen? Geef uw gegevens door
aan oudroze@amstelring.nl of bel met De Rietvinck
T (020) 756 38 02. (Voor deelname hoeft u geen
affiniteit met theater te hebben)

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.

Koffietijd
Op meerdere locaties worden roze koffie-ochtenden verzorgd. Iedere dinsdag
kan men in De Rietvinck (Centrum) terecht bij ’t Roze Hart. En op de woensdag
in de oneven weken bij de Roze Koffie Inloop in Het Schouw (Nieuwendam)
en De Venser (Zuidoost). Op de even weken op woensdag is er immers de
Seniorenmiddag in het DOC op de Stadhouderskade.
Kom langs, even weg uit de dagelijkse sleur om onder het
genot van een kopje koffie en met andere gelijkgestemden
te praten. Vanuit deze ontmoetingen ontstaan er groepjes
mensen die samen op pad gaan naar een tentoonstelling
of een film. Maar ook telefoonkringen, waarbij de een de
ander dagelijks belt om te horen hoe hij/zij het maakt. Dat
contact maakt net dat kleine beetje verschil.

Doen we nog een bakkie? En… een koekje erbij?
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Filmagenda
5 April: Man In An Orange Shirt (GB, 2017)
Twee verhalen zestig jaar uit elkaar. Het eerste vertelt over de obstakels die de
twee veteranen Michael en Thomas ondervinden bij hun liefesrelatie. Na de
oorlog brengen de mannen een gelukkig weekend door weg van alle zorgen,
maar als de bittere realiteit terugkeert besluit Michael met zijn verloofde Flora te
trouwen. Zestig jaar later is Flora weduwe en heeft een kleinzoon Adam die via
internet constant op zoek is naar nieuwe partners. Ondanks Adam’s angst voor
een hechte band, begint hij aan een relatie met Steve. Flora ontdekt de relatie
waardoor haar verzwegen angst en woede ontwaakt. Prachtig Brits drama.
3 mei: Is It Just Me? (VS, 2010)
Een feelgood film voor alle ouderwetse romantici onder ons. Het moderne
daten is niet zo besteed aan Blaine. Hij voelt zich vaak onzeker en voor niemand
goed genoeg. Het lukt hem daarom maar niet om een vriendje te krijgen. Zijn
huisgenoot Cameron snapt er niets van. Hij geniet met volle teugen van het
uitgaansleven. Op een avond heeft Blaine opeens geluk als de knappe Xander
contact zoekt, maar Blaine ontdekt dat Cameron zijn laptop heeft gebruikt
waardoor Xander denkt dat hij eruit ziet als Cameron. Blaine kan geen andere
oplossing bedenken dan dat Cameron in zijn plaats afspreekt met Xander.

Activiteiten agenda Amstelring
Dinsdag 3, 10, 17 en 24 april
De Rietvinck 10.00 uur ’t Roze Hart
Bruisende en gezellige
ontmoetingsochtend
georganiseerd door
de roze vrijwilligers.
Gemiddeld komen er
zo’n 15 mannen, velen
van buiten het huis.
Donderdag 5 april De Rietvinck
12.00 uur Roze damessalon
Verdiepende en inspirerende
ontmoeting onder leiding van vml.
humanistisch raadsvrouw Karen
Joachim.
14.00 uur Café Rose: 30 jaar homo
monument
Op 5 september 1987 schreef
Amsterdam geschiedenis. Aan de voet
van de Westerkerk werd een uniek
en imposant monument onthuld ‘om
homoseksuele mannen en vrouwen te
inspireren en te steunen in hun strijd
tegen ontkenning, onderdrukking en
discriminatie.’
Nu, na dertig jaar, is het monument
dé plek voor de LHBTI-community uit
binnen- en buitenland om er bloemen
te leggen op één van de driehoeken,

hun overleden dierbaren te gedenken,
hun huwelijk te vieren, hun vrienden
en vriendinnen bij één van de feesten
te ontmoeten, protestbijeenkomsten te
houden en actie te voeren. Samen met
Bob van Schijndel, de initiatiefnemer
van het homomonument, bekijken en
bespreken we de documentaire van
Sebas Kes: Monument van Trots, die
hier een impressie over geeft.
19.00 uur Roze Film: Man In An
Orange Shirt (zie blz. 3)
Maandag 9 april Groenelaan
10.30 uur De Verhalenochtend
Hetty Verhaar vertelt roze (levens)
verhalen en gaat met bewoners en
bezoekers in gesprek
Woensdag 11 en 25 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!

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 euro) als bijdrage aan de
kosten gevraagd.
Als u vaker in De Rietvinck aan
activiteiten deelneemt is het handig
gebruik te maken van de Rietvinck
Strippenkaart. Deze kunt u met uw
pinpas bij de receptie voor 10 euro
kopen. Losse consumpties kunnen
met de pinpas bij de receptie worden
afgerekend.
Er kan bij de receptie alleen via pinnen
afgerekend worden.
met de bezoekers over hun vroegere
en huidige helden uit de LHBT
gemeenschap.
Maandag 16 en 30 april Het Schouw
14.00 uur Roze Levenskunst
gespreksgroep
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 naast
de bushalte: IJdoornlaan 755.

Woensdag 11 en 25 april De Venser
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Zie hierboven.
Donderdag 12 april De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
‘Helden’ is dit jaar het thema van de
gay parade. Anton gaat in gesprek
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Donderdag 19 april De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Roze actualiteiten met Ben en Annette
Donderdag 26 april De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
De collegereeks Muziek Cognitie
bestaat uit vier opzichzelfstaande
colleges. Bij de ‘Inleiding in de
muziek cognitie’ bespreken we wat
muziekcognitie inhoud. De term
muzikaliteit staat centraal en we
kijken naar ritme en melodie. Ook
bekijken we het verschil tussen mens
en dier. Kaketoe Snowball laat zien dat
wij niet de enige zijn
met ritmegevoel... De
volgende colleges zijn
op 17, 24 en 31 mei.
Dinsdag 1, 8, 15, 22 en
29 mei
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.
Donderdag 3 mei De Rietvinck
12.00 uur Roze damessalon
Verdiepende en inspirerende
ontmoeting onder leiding van
vml. humanistisch raadsvrouw Karen
Joachim.
14.00 uur Café Rose
met Frans Bloem en
Guus Westdorp
Kleurrijke middag vol
muziek en zang,
19.00 uur Roze Film:
Is It Just Me? (zie
blz. 3)
Woensdag 9 en 23 mei Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Zie 11 april.
Woensdag 9 en 23 mei De Venser
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Zie 11 april.
Donderdag 10 mei De Rietvinck
Geen Roze Salon

Dinsdag 15 mei Groenelaan
14.30 uur De roze verrassingsfilm
Met elkaar gaan we een mooie roze
film bekijken. Aansluitend gaan we
ook met elkaar in gesprek over wat
we hebben gezien, wat ons heeft
verwonderd en geraakt. Begeleiding
door: Hetty Verhaar en Eric de Rooij
Donderdag 17, 24 en 31 mei
De Rietvinck 14.00 uur Roze Salon
Het tweede college van de college
reeks Muziek Cognitie heeft de
titel ‘Evolutie van muziek’. We kijken
naar het ontstaan van muziek bij de
allereerste mensen en de relatie tussen
taal en muziek. Het derde college
‘Wat muziek catchy maakt’ gaat
over liedjes die we niet uit ons hoofd
krijgen! Sleutelwoorden zijn emotie en
verwachting. Het laatste college ‘Het
nut van muziek’ gaat over de positieve
effecten van muziek op bijvoorbeeld
geheugen, pijn bestrijding, intelligentie
en algemene ontwikkeling.
Donderdag 17 mei Het Schouw
17.15 uur Poorters Maaltijd Extra
Naast een lekkere
3-gangen maaltijd
in Het Schouw
te Nieuwendam,
tonen wij na
de maaltijd de
knotsgekke parodie
(T)Raumschiff Surprise. Deze Duitse
film heeft helaas geen ondertitels
maar een ieder zal zich herkennen
in de ‘over the top’ ruimteavonturen.
Inloop vanaf 17.15 uur, maaltijd 18.00
uur. Geef je vóór 14 mei op bij info@
derozepoort.amsterdam, hiervan krijg
je een bevestiging. Je pint het bedrag
van h 9,- in het restaurant, aan het
eind reken je de drankjes contant
af. Neem genoeg kleingeld mee of
stort het restant in de pot van het
Bitterballenfonds.

Dinsdag 5, 12, 19 en 26 juni
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.

Woensdag 6 en 20 juni Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Zie 11 april.
Woensdag 6 en 20 juni De Venser
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Zie 11 april.
Donderdag 7 juni De Rietvinck
12.00 uur Roze damessalon
Verdiepende en inspirerende
ontmoeting onder leiding van vml.
humanistisch raadsvrouw Karen
Joachim.

14.00 uur Café Rose
De nostalgische noot
Nostalgische middag door Aagje,
Cees, Tante Dinie en Ome Jan met
levensliederen uit de Jordaan,
Amsterdam, maar ook van Toon
Hermans en Wim Sonneveld.
Donderdag 14 juni Het Schouw
13.30 uur Harald Veenstra
Harald zingt liederen van Toon
Hermans en Wim Sonneveld.
Donderdag 14, 21 en 28 juni
De Rietvinck 14.00 uur Roze Salon
We bekijken en bespreken de serie
Bij ons in de Jordaan over het
veelbewogen leven van Johnny
Jordaan. De serie begint op het
moment dat deze zingende kelner op
een zangwedstrijd wint en zijn carrière
in een stroomversnelling raakt. Zijn
huwelijk, zijn
relatie met Wim
Sonneveld, pieken
en dalen komen
aan de orde.

Adressen Amstelring Roze Loper Centra
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.
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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

