
OOST
PINKIJBURG 
Op IJburg komen we onregelmatig 
bij elkaar. Wij ontmoeten elkaar bij 
CAÑA (v/h Krijn) Krijn Taconiskade 
404-406, IJburg. W facebook.com/
groups/pinkijburg/Roze 

Stadsdorp Amsterdam Buurtgroep 
Oostelijke Eilanden (1018/1019) 
Iedere laatste donderdag van de 
maand vanaf 19.30 uur in buurtcafé 
Java-Blend op het Java-eiland. Je 
kan sjoelen en gezellig ideeën uit 
te wisselen onder het genot van 
een drankje! Daaraan voor kun je 
aanschuiven bij een avondmaaltijd.  
E info@rozestadsdorp.amsterdam

PINKOOST (Indische Buurt, 
Dapperbuurt, Watergraafsmeer en 
Oostelijke eilanden)
Lesbo’s, homo’s, bi’s en trans gender 
en intersekse personen – jong 
en oud - zijn vaak onzicht baar in 
een wijk voor anderen, maar ook 
onderling. Door elkaar te leren 
kennen, kan je iets voor elkaar 
betekenen. Wij komen op de  
1e donderdag van de oneven maand 
bijeen in Bar Joost, Molukkenstraat 
33. Bijvoorbeeld op woensdag 1 
november vanaf 20.30 uur.  
W facebook.com/groups/pinkoost/

PINKDIEMEN 
Vanaf 20.00 uur ben je welkom op 
de laatste woensdag van de maand 
in Grand Café Blauw (in Theater 
De Omval), Ouddiemerlaan 104, 
Diemen. Er is regelmatig een thema-
avond. W facebook.com/groups/
pinkdiemen/ROZE 

De Venser 
De Roze Koffie Inloop is op woensdag 
vanaf 10.00 uur in de oneven weken. 
Buurtbewoners zijn van harte 
welkom. Bertold Brechtstraat 1.  
W derozepoort.amsterdam

AMSTERDAM ZUIDOOST 
Iedere eerste zondag van de 
maand vanaf 13.30 uur is er een 
ontmoetingsbijeenkomst voor  
LGBT-ers. Gezelligheid, jezelf 
zijn, anderen ontmoeten en een 
lekker drankje. Het Reigersnest, 
Schonerwoerdstraat 4. 
W facebook.com/groups/
rozeamsterdamzuidoost/
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Nieuwsbrief OudRoze
Nieuws en informatie over ‘roze’ wonen, zorg en welzijn

okt/nov/dec 2018

Een goede buur is beter dan een verre vriend

Roze buurtbijeenkomsten in en om Amsterdam
Ben je ho-he-bi-ltbqstvuw..., het maakt de organisatoren van diverse buurtborrels 
helemaal niets uit. Iedereen is welkom op de ontmoetingsbijeenkomsten die 
verspreid door de stad georganiseerd worden. Doel van deze borrels is om gelijk-
gestemde buurtbewoners te leren kennen. En zo je sociale netwerk te helpen 
ontwikkelen en versterken. Naast de postcodeborrels in de avond zijn er, overdag 
ontmoetingsbijeenkomsten in de zorgcentra en organiseert Roze Stadsdorp op  
allerlei plaatsen ontmoetingsbijeenkomsten. Voor meer ontmoetingsplekken kijk  
op W oudrozeagenda.amsterdam.

Zo is de maandelijkse ontmoeting van Roze Stadsdorp Amsterdam, op de 3e dinsdag van de maand vanaf 17.30 uur.  
De locatie wisselt een paar maal per jaar. W rozestadsdorp.amsterdam. Wil je geïnformeerd worden over alle 
activiteiten van het Roze Stadsdorp Amsterdam en uitnodigingen ontvangen van de buurtgroepen?  
Meld je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief via de website: W rozestadsdorp.amsterdam/nieuwsbrief

CENTRUM
De Rietvinck (1013)
‘t Roze Hart klopt elke dinsdag 
vanaf 10.00 uur in De Rietvinck. 
Roze (buurt)bewoners en 
vrijwilligers ontmoeten elkaar op 
de gezellige bijeenkomsten. Roze 
of niet roze, het gaat een gezellige 
ochtend worden.  
Wij zorgen voor de koekjes!  
“Tot op de koffie!”
De Rietvinck; Vinkenstraat 185, 
hoek Haarlemmerplein.  
E Oudroze@amstelring.nl

Flesseman (1011)
De Roze Koffie Inloop is op vrijdag 
vanaf 14.00 uur in de even 
weken. Buurtbewoners zijn van 
harte welkom. Nieuwmarkt 77. W 
derozepoort.amsterdam

Cashless
In de zorgcentra van Amstelring kan 
niet meer met contant geld betaald 
worden. Betaling van consumpties en 
eten kan alleen via pinnen.
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Opening 8 november 2018 Expozaal OBA Oosterdok 

In een golf van activisme ontstonden tussen 1978 
en 1982 de voorlopers van IHLIA. Er dreigde gevaar 
voor de emancipatie in binnen- en buitenland. 
We moeten zelf actief worden als we verandering 
willen. Iedereen. Lesbian Nation stak in 1977 het 
vuur aan met de demonstratie tegen Anita Bryant. 
Internationale solidariteit was vereist. 
Maar ook op universiteiten en hogescholen werd 
het tijd voor ons roze geluid. Ook hier moesten 
we onze mond maar eens open doen. Lesbische 
en Homostudies werden opgezet. Er volgden 
tijdschriften, een documentatiecentrum en lesbische 
archieven. 

Nu 40 jaar later wil IHLIA terugkijken op 
thema’s uit die strijd. Gericht op een breed 
publiek. Geen tentoonstelling waarin we 
ons kunnen vergapen aan hoe knap we 
vroeger waren of juist vaststellen dat de 
tijd mild voor ons was. 
IHLIA wil proberen het activisme van 
toen duidelijk te maken in een serie van 

tentoonstellingen in het hele land. In de OBA Oosterdok, 
de thuisbasis van IHLIA, starten we op 1 november in de 
Expozaal (ingang begane grond). Tot het eind van het 
jaar scheppen we daar het gevoel van activisme, protest, 
strijd, maar ook vermaak. Het begin van de beweging, 
de coming out, het gevecht rond gelijkberechtiging, de 
aids crisis en het uitgaansleven worden op een bijzondere 
manier belicht. 
Kleinere tentoonstellingen met andere thema’s volgen 
eind 2018 en in het begin van 2019 elders in het land. We 
proberen ook daar plekken te vinden waar we een breed 
publiek kunnen bereiken. Op alle plekken nodigen we 
het publiek uit mee te denken over de bedreigingen en 
uitdagingen van de toekomst van seksuele minderheden 
en wat hun rol als meerderheid daarin kan zijn. 

We gingen destijds de straat op met spandoeken die 
opriepen tot solidariteit. We droegen droegen buttons 
met “heterosexueel, nee bedankt”, en met verwijzing 
naar de geschiedenis droegen we de roze driehoek met 
trots. Die roze driehoek, het symbool van het activisme, 
en de kleur roze gaan we opnieuw op de voorgrond 
zetten. We hebben een geschiedenis waar we trots op 
zijn: IHLIA With Pride.

Noord
Het Schouw (1025)
De Roze Koffie Inloop is op 
woensdag vanaf 10.00 uur in de 
even weken. Buurtbewoners zijn 
van harte welkom. Dollardplein 2. 
W derozepoort.amsterdam 
Roze Stadsdorp 

Buurtgroep Noord (1020/1037)
Om elkaar regelmatig te ontmoeten 
houden wij, elke 1e maandag  van 
de maand vanaf 17.00 uur een 
borrel. Dit doen wij bij Stork - een 
gezellige locatie, met restaurant 
en terras aan het IJ - Gedempt 
Hamerkanaal 201, Amsterdam.  
E info@rozestadsdorp.amsterdam

Pink1011 (Centrum – Nieuwmarkt, 
Lastage, Oosterdok en Plantage)
Geniet samen met je LHBTIQ-
buren, vrienden, vriendinnen en 
kennissen van een goed gesprek, 
een lekker drankje, een hapje. Je 
kan je inschrijven voor de Pink1011 
nieuwsbrief. 
Pink1011 komt vanaf 20.00 uur 
bijeen op de 2e donderdag  van 
de maand in Proeflokaal de Druif, 
Rapenburgerplein 83, Amsterdam. 
W pink1011.nl

WEST
De Poort (1052)
De Roze Koffie Inloop is op dinsdag 
vanaf 14.00 uur in de even weken. 
Buurtbewoners zijn van harte 
welkom. Hugo de Grootkade 20. W 
derozepoort.amsterdam

PINKWEST  
(Bos & Lommer en Oud-West)
Wij komen op onregelmatige tijden 
bij elkaar. W facebook.com/groups/
pinkwest/

Roze Stadsdorp Buurtgroep Oud 
West / Bos & Lommer (1058/1059) 
Elke 1e donderdag van de maand 
komen wij bijeen tijdens een 
gezellige en smakelijke maaltijd 
bij een eetclub in Augustinushof, 

Erasmusgracht 26. Deelname kost 
slechts 5 euro.  
E info@rozestadsdorp.amsterdam

PINKNIEUWWEST 
Staat open voor iedereen vanuit het 
motto “Beter een goede buur dan 
een verre vriend”. Het zou mooi 
zijn als inwoners van het stadsdeel 
door de borrels eenvoudiger ‘uit de 
kast’ kunnen komen en mensen 
die openlijk homoseksueel zijn een 
netwerk binnen hun eigen stadsdeel 
kunnen opbouwen. Sympathisanten 
die zelf niet tot de directe doelgroep 
behoren zijn daarbij uiteraard van 
harte welkom! Je kan ze vinden op 
de 1e donderdag van de maand in 
Westside Slotermeer,  
Burgemeester de Vlugtlaan 125 vanaf 
20.00 uur. W facebook.com/groups/
pinknieuwwest/

ZUID
D’ OUDE RAAI (1072)
Elke 2e dinsdag van de maand 
staat vanaf 14.30 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;  
W cordaan.nl/locatie/doude-raai

PIPIRIBO (Pijp en Rivierenbuurt)
De naam klinkt als een exotische 
vogel, maar de letters staan voor 
Pink de Pijp en Rivierenbuurt Borrel. 
Op de laatste donderdag van de 

maand vanaf 20.30 uur bij Broers, 
Rooseveltlaan 67.  
W facebook.com/groups/pipiribo/

Homogroep Buitenveldert 
(Buitenveldert en Amstelveen)
Waar je ook vandaan komt, iedereen 
is welkom! Als je komt, neem dan 
vooral jouw LHBTIQAPC-buren, 
vrienden, vriendinnen en kennissen 
mee. Tijdens de caféavonden 
wordt geregeld een thema avond 
(boekpresentatie, lezing, optreden 
etc.) gehouden. Vanaf 20.00 uur in 
het Huis van de Wijk Het Binnenhof, 
A.J. Ernststraat 112.  
W homogroep.blogspot.nl

IHLIA 
With Pride



 
Maandag 1, 15 en 29 oktober Het 
Schouw 14.00 uur Roze levenskunst 
Gezellige en verdiepende bijeen-

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

bijeen in Het Schouw naast de 
bushalte: IJdoornlaan 755.

 
Dinsdag 2, 9, 16, 23 en 31 oktober 
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 4 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 Roze Danspaleis 
Een feestelijk dansmiddag in de stijl 
van de jaren ’50. De platendraaier 

Activiteiten agenda Amstelring
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: The cakemaker 
(Israël/Duitsland 2017) Zie bladzijde 3

 

Zondag 7 oktober Huize Lydia
Roelof Hartplein 2a, Amsterdam 
14.30 uur Roze Stadsdorp 
Lezing: Winst en verlies bij rouw 
Wij hebben op allerlei momenten in 
het leven met verliezen te maken, 
zoals verlies door overlijden, door 
(echt)scheiding, verlies van gezond-
heid, van toekomstperspectief, van 
werk etc. Soms in combinatie met een 
gevoel van winst. Op verlies volgt een 
vorm van rouw. Hoe ga je daarmee om? 
Verzorgd door Joke Schippers van het 
Centrum voor steun bij Rouw en Verlies

 
Woensdag 10 en 24 oktober  
Het Schouw & De Venser
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! 

Filmagenda

 
Donderdag 11, 18 en 25 oktober  
De Rietvinck 14.00 uur Roze Salon
Mijn roze levensverhaal 
‘Ik zou een boek over mijn leven 
kunnen schrijven’. Dat doen echter 
weinig mensen. Terugblikken op het 
leven is echter boeiend. Vooral samen 
met gevoelsgenoten. Hoe was je jeugd, 
de ontdekking van je homoseksualiteit, 
hoe sprak de omgeving daarover, hoe 
ging je er zelf mee om? Anton start 
een 5 delige gesprek serie over roze 
levensverhalen. Een boeiende manier 
elkaar beter te leren kennen! Vooraf 
opgeven via: akoolwijk@amstelring.nl

4 oktober 2018: The cakemaker (Israël/Duitsland 2017)
Thomas is een talentvolle banketbakker die in Berlijn woont. Zijn koekjes en taartjes zijn 
zo lekker dat Oren, een getrouwde zakenman uit Israël, daar speciaal voor langskomt.  
Er ontstaat een relatie, maar op een dag verneemt Thomas dat Oren is omgekomen.  
Hij maakt kennis met Anat, de weduwe van Oren, maar vertelt haar niets. Hij gaat in  
haar lunchroom werken maar komt toch steeds meer in conflict met zijn leugens.

1 november: God’s own country (GB 2017)
De jonge Johnny runt de boerderij van zijn zieke vader in Yorkshire, Engeland, maar de 
verhouding tussen vader en zoon is slecht. Een gefrustreerde Johnny ondergaat zijn zware 
dagelijkse routine. In het voorjaar wordt de Roemeense Gheorghe aangeworven als 
seizoenskracht. Gheorghe is eerst argwanend, maar de initiële spanning tussen de twee 
mannen ebt echter snel weg en de twee krijgen een intense verhouding die een grote 
invloed heeft op Johnny.
 
6 december 2018: Test  (VS 2013)
San Francisco, 1985. Een tijd waarin de eerste tests op HIV beschikbaar komen. De jonge 
Frankie sluit zich aan bij de beste dansgroep van de stad. Maar zijn onzekerheid staat 
succes in de weg. Constant is hij het middelpunt van spot. Todd, die openlijk gay is, doet 
daar niet aan mee en Frankie en hij raken bevriend. Test speelt zich af in de tijd dat het 
aidsvirus om zich heen greep. Het is een teder verhaal over vriendschap, liefde, hoop en 
geluk in een tijdperk van grote onrust. 

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. 

De filmclub start weer! We komen elke eerste donderdag van de maand om 
19.00 uur in huiselijke sfeer bijeen. Kosten 4,00 euro per keer. Meer weten? 
Mail naar: Filmclub.Rietvinck@gmail.com Het programma is als volgt: 
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 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)
Vreugdehof: De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam, T (020) 541 61 11 (bij station RAI)

Colofon 
© Amstelring 
Redactie:  
Anton Koolwijk.

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

Lay-out en druk
Aranea Grafimedia, Zaandam

De nieuwsbrief OudRoze wordt op initiatief van De Rietvinck elk kwartaal uitgegeven
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Donderdag 25 oktober Het Hoge 
Heem 14.00 uur Regenboogcafé 
Het Regenboogcafé is een 

gespreksgroep 
voor bewoners en 
buurtbewoners 
rondom het thema 
‘anders zijn’. Want 
we zijn immers 
allemaal anders. We 
zijn geïnteresseerd 

in elkaar en willen van elkaar leren. 
We bespreken allerlei thema’s die 
te maken hebben met diversiteit, 
zoals seksuele-, culturele- en 
levensbeschouwelijke diversiteit. 
Iedereen is welkom om aan te 
schuiven en zichzelf te kunnen 
zijn. Deelname bewoners gratis, 
bezoekers 2 euro. Het Hoge Heem, 
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB, Uithoorn 

 
Donderdag 1 november De Rietvinck 
12.00 uur Roze damessalon
Verdiepende en inspirerende 
ont moeting onder leiding van vml. 
humanistisch raadsvrouw Karen 
Joachim.
14.00 uur Café Rose Roze Vlinders
Victoria False en Ashley Knight komen 
met een speciaal liedjesprogramma. 
Een jonge dame die moet revalideren 
wil graag met de “dames” meedoen, 
maar ja Victoria en Ashley doen alles 
omgekeerd. Dan zegt de dame wat 
ze werkelijk wil en is het nog maar de 
vraag of iedereen dat zal accepteren. 
Een middag met hilarische momenten 
en mooie muziek. 
19.00 uur Roze Film God’s own 
country (GB 2017) Zie bladzijde 3

 
Zondag 4 november Het Schouw
13.30 uur Rozenkoor
Met ongeveer 25 leden zingen zij 
liederen variërend van klassiek tot pop, 
van droevig tot vrolijk, van ingetogen 
tot uitbundig, van Nederlands tot 
Russisch. Met visuele aspecten. De 
koorleden houden van zingen én van 

gezelligheid. Dat betekent dat zowel 
de muziek als het sociale aspect voor 
onze koorleden belangrijk is. O.l.v. van 
dirigent, Evert van Malkenhorst, die het 
beste uit het koor weet te halen. 
Dit optreden komt tot stand met 
finan ciële ondersteuning van Stichting 
De Roze Poort, bekend van de twee-
wekelijkse koffie ontmoetingen op 
woensdagochtend in Het Schouw en 
De Venser.

 
Dinsdag 6, 13, 20 en 27 
november De Rietvinck 
10.00 uur ‘t Roze Hart 

 
Woensdag 7 en 21 
november  
Het Schouw & De Venser
10.00 uur Roze Koffie Inloop

 
Vanaf 8 november 2018 
Tentoonstelling IHLIA With Pride
Expozaal OBA Oosterdok 

 
Donderdag 8, 15, 22 en 29 
november De Rietvinck 14.00 uur 
Roze salon:
Colleges Roze Kunstenaars
Kevin Powers studeerde aan de 
Rietveld Academie. Als modeontwerper 
ontdekte hij dat maar weinig mensen 

weten dat veel 
beroemde kunstenaars 
homoseksueel 
zijn. De openlijke 
homoseksualiteit van 
Jacob Israël de Haan, 
Oscar Wilde en Andy 
Warhol gaf problemen. 
Michelangelo, 
Shakespeare, Vivaldi 
en Tsjaikovski leidden 

een dubbelleven. Kevin laat u 
kennismaken met ‘roze’’ kunstenaars.

 
Maandag 12 en 26 november  
Het Schouw 14.00 uur  
Roze levenskunst 

 
Donderdag  
15 november  
Het Schouw
17.00 uur  
Poorters Maaltijd 

 
Vrijdag 16 november NPO 2 
KRO-NCRV 21.05 uur How to be Gay
Start documentaireserie 

 
Donderdag 22 november  
Het hoge Heem
14.00 uur Regenboogcafé 
Zie 25 oktober.

 
Dinsdag 4, 11 en 18 december  
De Rietvinck 10.00 uur ‘t Roze Hart 

 
Woensdag 5 en 19 december  
Het Schouw & De Venser
10.00 uur Roze Koffie Inloop

 
Donderdag 6 december De Rietvinck
12.00 uur Roze damessalon
Verdiepende en inspirerende 
ont moeting onder leiding van  
vml. humanistisch raadsvrouw  
Karen Joachim.
14.00 uur Café Rose: 
Roze Amsterdammer 
Jip van Leeuwen
Jip van Leeuwen was 
afgelopen zomer Pride 
ambassadeur. En werd 
gehuldigd tot Roze 
Amsterdammertje. Hij 
gaat in gesprek over zijn jeugd, de 
ontdekking van zijn homo seksualiteit, 
het leven met een geheim, zijn sport-
prestaties, de moei zame combinatie 
van homo seksualiteit en sport toen 
en nu, de gay games, zijn inzet als 
buddy en voor de John Blankenstein 
Foundation. 
19.00 uur Roze Film Test (VS 2013)  
Zie bladzijde 3

 
Zondag 9 december Huize Lydia, 
Roelof Hartplein 2a, Amsterdam
14.30 uur Roze Stadsdorp Lezing
De toekomst van het Stadsdorp. 
Wat hebben we al bereikt en hoe gaan 
we verder?

 
Donderdag 13 december  
De Rietvinck 14.00 uur Roze salon
Roze actualiteiten

 
Donderdag 20 december  
De Rietvinck 14.00 uur Kerstviering


