Nieuwsbrief OudRoze
Nieuws en informatie over ‘roze’ wonen, zorg en welzijn
Een uitgave van AGP, Amsta, Amstelring, COC Amsterdam,
Cordaan, Roze 50+ en de Werkgroep Roze Ouderen Amsterdam Zuid

jul/aug/sept 2019

‘Remember the past, create the future’ is het thema van Pride Amsterdam 2019.
Het is een eerbetoon aan de generatie die 50 jaar geleden openlijk de strijd
aanging voor gelijke rechten en acceptatie van de LHBTI-community. Deze
generatie verdient een diepe buiging. De emancipatiestrijd die in de afgelopen
halve eeuw werd gevoerd, vormt het fundament van een tolerant Amsterdam,
de hoofdstad van Nederland zoals wij die nu kennen. En zoals de rest van de
wereld onze stad kent: aantrekkelijk, inspirerend en vooruitstrevend.
De mensen die
vroeger in Nederland
gestreden hebben voor
vrijheid, gelijkheid en
verdraagzaamheid,
zijn de zogenaamde
‘roze ouderen’ van
tegenwoordig. Zij
zijn senior nu, en misschien wederom extra kwetsbaar.
Kwetsbaar vanwege hun hoge leeftijd, door verlies van
partner en vrienden, door een ziekte of een zwakker
wordend lichaam of verlies van zelfredzaamheid.
Maar, ik hoop van ganser harte dat zij in hun hart en
geest trots zijn op wat er in die 50 jaar is bereikt.
Redenen om trots te zijn!
En er is volop reden om trots te zijn! Door de strijd van de
roze ouderen is bijvoorbeeld in 1971 artikel 248bis uit het
Wetboek van Strafrecht afgeschaft. Dat artikel bepaalde
dat seksueel contact tussen homoseksuelen in de leeftijd
van 16 tot 21 jaar strafbaar was. En, in 2001 was Nederland
het eerste land ter wereld waar in de wet werd vastgelegd
dat homo's en lesbiennes mochten trouwen. Ook een
mooie mijlpaal vind ik, dat sinds 2012 elke basisschool
en middelbare school aandacht moet besteden aan
homoseksualiteit en de acceptatie daarvan.
Create the future
Maar kijken we naar de nabije toekomst, dan blijft er werk
aan de winkel. LHBTI is bespreekbaar en steeds meer
mensen zijn oprecht onbevooroordeeld. Toch staat ons land
op de twaalfde plek van de landenranglijst van ILGA-Europe
wat betreft gelijkheid, non-discriminatie, familierecht,
haatspraak-wetgeving en wettelijke gender-erkenning. Het
thema Remember the past, create the future is daarom ook
een oproep aan ons allemaal om alert en actief te blijven
op dit gebied. Het is belangrijk om oog te hebben voor het
verleden én met elkaar de toekomst te creëren.
Roze Loper huizen
Als inwoner van Amsterdam en als burgemeester ben
ik trots op wat wij hebben bereikt, niet alleen voor de
jonge generatie, ook voor ouderen, gehandicapten en
andere - wat meer kwetsbare - mensen. In woonzorgcentra
bijvoorbeeld, verdient het LHBTI-bewustzijn extra aandacht.
Het is belangrijk dat roze ouderen zich veilig en vertrouwd

kunnen voelen in het huis waar zij hun laatste levensjaren
doorbrengen. Het keurmerk Roze Loper bevordert bewust
LHBTI-vriendelijk gedrag. Ik ben blij dat er elk jaar weer
meer woonzorgcentra zijn die de Roze Loper krijgen
uitgereikt. Want bezig zijn met de Roze Loper is ook een
manier om medebewoners, medewerkers en vrijwilligers
bewust te maken van hun gedrag en te helpen bij het in de
praktijk brengen van een genderneutrale bejegening.
De Roze Loper huizen zijn vaak ook een trekpleister voor de
oudere roze buurtbewoners. LHBTI-buurtbewoners treffen
elkaar daar, bijvoorbeeld voor een themabijeenkomst en
activiteiten. Niet alleen met gezelligheid als doel, ook ter
versterking van het sociaal netwerk en het bevorderen van
empowerment.
Omdat deze nieuwsbrief de roze senioren in Amsterdam
bereikt, zeg ik: respect voor de weg die u gebaand heeft
voor gelijke rechten en acceptatie van de LHBTI-community!
En, extra aandacht voor roze senioren tijdens de Pride
Amsterdam 2019, zodat we niet vergeten wat zij betekend
hebben voor de homo-emancipatie. Laten we er een
groot en gezellig feest van maken!
Femke Halsema
Burgemeester Amsterdam
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Bij Amsta is iedereen welkom
Amsta is een zorgorganisatie voor alle Amsterdammers,
ongeacht culturele achtergrond, geloofsovertuiging,
politieke keuzes of seksuele voorkeur. Onze cliënten en
medewerkers zijn divers. Qua achtergrond, leefstijl, geloof
of cultuur. Eigenlijk net zo divers als de stad zelf. Toch
betekent diversiteit ook dat je er aan moet blijven werken.
Daarom heeft Amsta een actieve groep medewerkers
die samen de Commissie Diversiteit vormen. Zij geven
praktisch inhoud aan het jaarplan Diversiteit met dit jaar
als thema: ‘Evenwaardigheid’.
Verschillen met dezelfde waarden
Evenwaardigheid gaat ervan uit dat er verschillen zijn
tussen mensen. Mensen die bij Amsta wonen of thuis
ondersteuning ontvangen, alsook mensen die bij Amsta
werken; deze verschillen maken iedereen uniek en
authentiek. Evenwaardigheid betekent voor Amsta dat
mensen die heel verschillend kunnen zijn, toch dezelfde
waarden kunnen hebben. Het is belangrijk de verschillen
te erkennen, erover te praten, maar niemand te dwingen
om gelijk aan een ander te zijn. Het gaat er juist om de
ander te begrijpen, en de ruimte te zoeken om hem of
haar de kans te geven jou te begrijpen. Vanuit wederzijds
begrip kunnen nieuwe inzichten ontstaan en stappen
vooruit gezet.
Veel aandacht voor roze ouderenzorg
Er is binnen Amsta veel aandacht voor seksuele diversiteit.
De meerderheid van onze verpleeghuizen draagt het
certificaat Roze Loper - Dr. Sarphatihuis, Nellestein, De
Poort, De Schutse, De Werf, Jan Bonga, Flesseman en
Vondelstede. Bovendien werken we er hard aan om ook
voor onze andere locaties die felbegeerde Roze Loper
behalen. Zo hebben we afgelopen december een 9e Roze
Loper verdiend voor onze nieuwe locatie in Oost, Ritzema
Bos.
Een zorglocatie moet voldoendes scoren op basis
van de door Kiwa en COC ontwikkelde Roze Loper
Tolerantiescan, om het certificaat te ontvangen. Het
gaat er daarbij niet alleen om dat er vrolijke activiteiten
worden georganiseerd voor onze bewoners tijdens Pride
Amsterdam. Al doen we dat binnen Amsta natuurlijk
ook! Op alle locaties worden eind juli en begin augustus
feesten, optredens, roze bingo’s en roze koffiemomenten
georganiseerd.

Blijven werken aan openheid en acceptatie
Om voortdurend te blijven werken aan openheid en
acceptatie van seksuele diversiteit organiseren we het
hele jaar door gespreksgroepen, lezingen, exposities.
Ook realiseren we filmdagen of ontmoetingen met
jonge mensen met een LHBTI-achtergrond. En werken
we aan het bevorderen van de deskundigheid van
onze medewerkers en vrijwilligers over diversiteit en
ondersteuning LHBTI-ers. Bijvoorbeeld met trainingen
en informatiesessies.
Het is belangrijk om met oude en nieuwe bewoners,
roze en niet-roze bewoners en medewerkers van
gedachten te blijven wisselen over diversiteit.
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, en blijven.
Rozeneiland: helemaal jezelf zijn
Amsta is nog verder gegaan in de behoefte om
plekken te creëren waar roze ouderen volledig
zichzelf kunnen zijn. In het Dr. Sarphatihuis is in
2016 Rozeneiland geopend voor LHBTI-ouderen uit
Amsterdam: Rozeneiland. Hier kunnen ouderen
wonen en leven op een manier die past bij hun
verleden, gewoontes, thuissituatie en geaardheid. De
medewerkers van Rozeneiland hebben allemaal een
open mind en voelen zich sterk verbonden met de
LHBTI-gemeenschap. Dat maakt het makkelijk om met
elkaar het gesprek aan te gaan, over vroeger en over
nu en over de wensen op het gebied van zorg.
Wilt u meer weten over wonen bij Amsta, bijvoorbeeld
bij Rozeneiland of een locatie met een Roze Loper?
Kijk dan op W www.amsta.nl, of bel of mail ons
T 020 - 589 00 50, E adviesenplaatsing@amsta.nl.
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Veel animo voor Roze Salon in De Rietvinck
Homoseksualiteit, genderbender, travestie… het hoort er allemaal bij vinden de meesten. Anders zijn
mag. Toch vinden roze ouderen het prettig om af en toe onder elkaar te zijn. De Roze Salon is er voor hen!
In de kast, uit de kast? Henk, een laat-zestiger uit een
vissersdorp aan het IJsselmeer, vindt het lastig. Henk
was een kwarteeuw getrouwd. Hij denkt met zachtheid en liefde terug aan zijn vrouw. Maar de exotische,
intense wereld die hij na haar overlijden ontdekte,
heeft iets ontketent dat hij nooit meer kwijt wil. Ervoor
uitkomen is iets anders. ‘Als ik in de gayscene iemand
uit mijn dorp zou tegenkomen,’ zegt hij, ‘zou ik hem
hartelijk begroeten als een van de club. Maar in mijn
woonplaats zelf heb ik het nooit iemand verteld. De
vragen die ik zou krijgen… ik kan er niet overheen
zien.’
Weesgegroetjes
Zoals Henk zijn er velen. Mannen en vrouwen. Ze
groeiden op in een tijd vol ongeschreven regels over
het burgerlijk bestaan. Bescheiden zijn, hard werken,
en vooral: in het gareel! De 78-jarige Bob zat in de
assurantiën, samen met een hoop andere opvallend
elegante seksegenoten. ‘Je herkende elkaar wel,’ zegt
hij, ‘maar je sprak er niet over. Ik heb vijftig jaar toneel
gespeeld.’ Laat uit de kast, is het onderwerp van de
Roze Salon deze donderdag. Gevoelens waren bij Gods
gratie nog net toegestaan, maar o wee als je van plan
was daar openlijk iets mee te doen! Voor je het wist
zat je bij de psychiater of meneer pastoor. Bid maar
tien Weesgegroetjes, zei de laatste doodleuk. Of: ga
maar snel trouwen, dan gaat het wel over. Zelfs de
Evangelische Hulpdienst voor Homofielen kon weinig
doen.
Roze programma
Oog voor kwetsbaarheid door het ‘anders zijn’ is een
belangrijke motivatie voor geestelijk verzorger Anton
Koolwijk. In De Rietvinck spant hij zich in voor de
zichtbaarheid van oudere LGBTI-ers. Mede dankzij hem
werd het huis in 2010 het eerste met het predicaat
Roze Loper. Samen met activiteitencoach Annette
Visser startte Anton de Roze Salon, een wekelijkse roze
ontmoetingsmiddag, waar allerlei onderwerpen aan
de orde komen. En waar ontmoetingen plaats vinden,
zoals met jongeren, vluchtelingen, of roze consultants
van Deloitte. Er zijn optredens van Victoria False en Dolly
Bellefleur. Roze films. En excursies, zoals in juli naar
Artis, waar een bioloog vertelt over gelijkgeslachtelijke
liefde in het dierenrijk. Want die bestaat. Natuurlijk!

Christian: 'Trots op onszelf durven zijn,
dat is wat we willen met de Roze Salon'
Nieuw: inloop
De Roze Salon kreeg onlangs een nieuwe impuls door
een subsidie van de Wmo. Hiermee kon Christian
Ademir Sandoval Taco worden aangetrokken. Deze
neemt vol elan de organisatie en begeleiding op zich.
Bij de inloop zijn juist senioren van buiten De Rietvinck
welkom. De Wmo steunt dergelijke initiatieven met het
doel het netwerk van senioren te versterken en hun
weerbaarheid en vitaliteit te ondersteunen. Christian,
die ook als activiteitenbegeleider in Het Schouw werkt,
is blij met de animo. Wekelijks weten zo’n vijftien tot
dertig deelnemers De Rietvinck te vinden. Zelf groeide
Christian op in de Peruaanse hoofdstad Lima, waar hij
na zijn studie ger`ontologie het lot van vereenzaamde
ouderen wilde helpen verlichten. Tussen droom en
daad bleek een oceaan te zitten. Vanwege de liefde zei
hij in 2013 Lima en de goudgele pampa vaarwel.
Beslotenheid
De gesprekken van de Roze Salon vinden plaats in een
kleinere zaal. Omdat de beslotenheid ruimte biedt om
vrijuit te praten. Het gevoel er niet te mogen zijn kan
diep gaan. Zo ook bij de vluchtelingen die kortgeleden
in de Salon te gast waren. Christian: ‘Toen ze vertelden
dat ze in hun eigen land hun leven niet zeker waren
werd het heel stil. Iedereen was onder de indruk. Als
afsluiting hebben we de sprekers allemaal een persoonlijke, warme en troostvolle boodschap meegegeven. Een mooie start, hoopten we, van een leven
zonder angst en schaamte. Want dat is wat we willen
met de Roze Salon. Herkenning, gezelligheid, maar
vooral versterking. Dat we trots op onszelf durven zijn.’
Meer informatie: kom langs, bel T 088 - 97 20 200 of
mail E oudroze@amstelring.nl.
Tekst: Yvonne van Osch | Foto’s: Lionne Hietberg

Vaste bezoekers Paul en Bob (rechts):
'Ik heb vijftig jaar toneelgespeeld'
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Europees congres LHBTI+ seniors
Op 25 en 26 april 2019 vond in Amsterdam het
Europese congres Focus on LGBTIQ+ Seniors:
information and inspiration for more inclusion
plaats. Deelnemers vanuit de hele wereld waren
aanwezig om kennis met elkaar te delen over
sociale inclusie van ‘roze’ senioren. Dit met als
doel om de positie van deze, vaak kwetsbare,
ouderen te verbeteren. Thema’s als (preventie
van) eenzaamheid, acceptatie in zorg en welzijn,
verbinding van jong en oud binnen de lhbti+
community en de rol van de overheid stonden
centraal.
Cordaan heeft voor en tijdens dit congres 3
inspiratiessessies (‘From intention to inclusion’)
georganiseerd op rondevaartboot Ilje. Remco de Vries
en Hanneke Heim kozen voor deze setting, omdat de
achtergrond van de boot een mooi voorbeeld is van
hoe Cordaan omgaat met seksuele diversiteit. Naast
cliëntervaringen lieten Remco de Vries en Hanneke
Heim zien hoe Cordaan door een duidelijke
visie en een goed ingebed beleid, vorm
geeft aan diversiteitsbeleid. Zij gingen in
gesprek met internationale gasten uit
Duitsland, Oostenrijk, Canada, UK, Malta,
Griekenland, België en Nederland en
ondertussen genoten de gasten van het
varen over de grachten van Amsterdam.

De boot is vernoemd naar Ilje. Ilje had een
verstandelijke beperking, maar dat belemmerde haar
niet om op te komen voor de belangen van kwetsbare
mensen. Zowel als voorzitter van de cliëntenraad van
Cordaan als privé, zette zij zich hier actief voor in. Ilje
begreep dat als je iets wil bereiken, je daar 100% voor
moet gaan. Hoewel Ilje als man was geboren, kwam
ze er al snel achter dat ze zich anders voelde en liever
een vrouw wilde zijn. Ilje was vastberaden en werd
uiteindelijk wie ze was.
Tijdens de Gay Pride van 2007 vertelde ze: ‘Mensen
met een beperking hebben ook seksuele gevoelens,
dat vergeten veel mensen. Mensen begrijpen al
helemaal niet dat deze gevoelens ook homoseksueel
kunnen zijn. Het was goed dat we erbij waren.’ In 2013
zou Ilje zelf een boot, een vergunning en geld regelen
voor de botenparade van 2013. Ze was hard op weg om
dat te realiseren. Helaas overleed Ilje op 10 juni 2013
op 30-jarige leeftijd in haar slaap.

Miriam vertelt
haar verhaal
Vanuit de revalidatieafdeling waar Miriam
herstelt na een ongeluk neemt zij de moeite
om mij iets te vertellen over haar ‘roze’ leven.
Miriam is een extramurale cliënt van Cordaan
GGZ-locatie Stadionbuurt. Deze locatie hoopt dit
jaar de roze loper binnen te slepen.
‘Ooit zei ik in een interview met de zij aan zij (blad
vrouwen die van vrouwen houden), “Ik ben Miriam
en ben lesbisch, nu 47 jaar, joods, linkshandig en heb
borderline problematiek.” Het zijn hokjes, maar die
hokjes heb ik nodig om mezelf in banen te leiden. Veel
mensen hebben een oordeel over hokjes. Maar ik ben
wie ik ben, dat ik lesbisch ben is geen keuze. Ik ben zo
geboren.
Toen ik naar Amsterdam verhuisde was ik nog niet
bewust ‘roze’. Ik had een vriendje en werd toen
straalverliefd op mijn lievelingsvriendin. Pas na 5 jaar
durfde ik dat tegen haar te zeggen. De eerste zoen had
ik met een vriendinnetje uit mijn oude dorp, dat vond
ik toen te gek. Het voelde gelijk goed. Elke vrouw die
ik zag kon mij wel raken. Ik heb gevochten om hetero
te blijven, maar nu ben ik zo blij dat ik gay ben. Eén
van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt was
de 30+ avond in het COC. Ik had kippenvel van top tot
teen met al die vrouwen om mij heen, het raakte mij.
Ik voelde mij echt thuis.
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De medewerkers van locatie stadionbuurt geven
mij ritme en structuur. Vanaf dag een bieden zij mij
een warm bad. Veiligheid is heel belangrijk voor mij.
Vertrouwen moet ontstaan met heel veel geduld van
de medewerkers. Ik noem ze mijn ‘hulpvrienden’. Ik
kan heel goed praten met hen over mijn ‘roze leven’.
Ze staan open voor iedereen, er is geen drempel om
te zijn wie ik ben. Voor alle mensen die dit gevoel niet
kennen en ook voor de medewerkers is het belangrijk
dat ze het roze loper certificaat binnen slepen. Zij
dragen diversiteit uit en steken daar erg hun nek voor uit.
Ze hoeven niets te bewijzen, ze zijn.’
Miriam is nog vrijgezel en zoekt een bondgenoot om
weer te kunnen vlinderen.
Informatie over Cordaan: bel T 088 - 267 32 26.

Roze ouderen in Zuid
‘In stadsdeel Zuid is al jarenlang veel aandacht voor de
positie van LHBTI+ ouderen. Dankzij dit stadsdeel kan de
Werkgroep Roze Ouderen jaarlijks een serie activiteiten
voor hen ontwikkelen. En kan er voortdurend gewerkt
worden aan bewustwording van de (te vaak) nog
kwetsbare positie van veel van deze ouderen.
In september is er aandacht voor de ontmoeting van
jongeren met ouderen (Jong Ontmoet Oud), op Coming
Out Day (11 oktober) wordt op het Roelof Hartplein
een grote ‘ROZE MARKT’ georganiseerd en jaarlijks
verschijnt er een magazine met bijzondere verhalen en
portretten van LHBTI+ ouderen.
De activiteiten van deze werkgroep dragen bij aan het
motto van onze participatiemaatschappij: ‘Oud worden
in én met je buurt’. Prachtig. Echt waar. Het werk
van deze werkgroep is goud waard. Het zou eigenlijk
overal in Amsterdam navolging moeten krijgen, want
het is ook hoog tijd om echt het verschil te maken in
Amsterdam. Om echt door te pakken.
Zorginstellingen en twee maatschappelijke buurtvoorzieningen maken concreet werk van het zichtbaar
maken van roze ouderen. Ze maken in woord en daad
duidelijk dat zij in onze prachtige stad zonder angst,
zonder afwijzing altijd en overal mee kunnen doen in
hun eigen buurt en in hun eigen zorginstelling. Deze
instellingen zijn herkenbaar aan hun keurmerk ‘Roze
Loper’.
Amsterdam kan een grote stap vooruit zetten als álle
maatschappelijke buurtvoorzieningen gaan werken en
handelen volgens de ‘Roze Loper’. Ik beloof je dat de
buurten dan een grote stap vooruit maken als het gaat
om tolerantie en inclusiviteit in de buurten en in de
lokale participatiemaatschappij.’
Jelle Houtsma-Grech
voorzitter werkgroep Roze Ouderen stadsdeel Zuid
Aan de werkgroep Roze Ouderen stadsdeel Zuid
werken mee: Amsta, Cordaan, Puur Zuid, Combiwel,
Dynamo en Stichting SOOZ.

Pride at the beach

De wereldberoemde Pride Amsterdam maakt een
uitstapje naar Zandvoort, ‘The Beach from Amsterdam’.
Er is de hele week een geweldig programma voor
de LHBTI+ gemeenschap met op maandag 29 juli de
kleurige Parade. En dat alles met uitzicht op zee. Wie
wil daar nou niet van genieten?
Een hele dag feesten bij Pride at the beach? Wij
vertrekken om 10 uur vanaf Huis van de wijk Lydia,
Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam. Bestemming:
boulevard Zandvoort. Vanaf deze bestemming
vertrekken we weer terug naar Lydia om 18.00 uur.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact
opnemen met Silvia Spong: s.spong@combiwel.nl
of met Anny Sodeike: annysodeike@hotmail.com.
Wees er snel bij want vol = vol. Eigen bijdrage € 5,-,
betalen bij de bus.
Deze activiteit is niet geschikt voor rolstoelen en
mensen die heel slecht ter been zijn.

Victoria False

Senior Pride Ambassadeur
De liefde bracht Victoria van Amsterdam naar Parijs en weer terug. Uit liefde
voor het leven is zij nu ambassadeur van Pride 2019. Victoria False, ook wel
de ‘oma van de drag queens’, zet zich met hart en ziel in voor oudere LHBTIers, want ‘… zij hebben op de barricades gestaan om de vrijheid van vandaag
te kunnen vieren’. Een brug slaan tussen twee generaties is haar persoonlijke
doel als ambassadeur. Niet alleen wil ze ouderen meer betrekken bij het
feest van vrijheid, ook wil ze dat ouderen ongeacht leeftijd of woonsituatie
zichzelf moeten kunnen zijn. Want uitsluiten mag nooit, toen niet, nu niet en
in de toekomst niet.
Tekst: Paul Hofman | Foto: Prisma Compositional
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Roze ouderen in Amsterdam. Hoe staan we ervoor?

50+ en LHBTI+, twee groepen met ieder hun eigen
behoeftes. Maar wat als je tot beiden behoort? Het is
niet moeilijk voor te stellen dat je als roze oudere – net
als andere leeftijdsgenoten – behoefte hebt aan zowel
een veilige sfeer met respect voor jouw leefstijl en
identiteit, als gezelschap van gelijkgezinden.
Senioren Café
Als COC Amsterdam e.o. proberen wij bij te dragen
aan het welzijn van ouderen door het organiseren
van activiteiten en ontmoetingsplekken. Zo is er
sinds 10 september 1970 al een Senioren Café op
woensdagmiddag in de even weken. Kijk vooral even
in de agenda, want er staat ook een aantal speciale
activiteiten gepland!
AmsterdamPinkPanel
Daarnaast houden we ook in de gaten waar de behoeftes
liggen van onze doelgroepen. Het AmsterdamPinkPanel,
een samenwerking tussen COC Amsterdam en de
Universiteit van Amsterdam, heeft met de GGD in februari
een onderzoek gehouden naar het welbevinden van

LHBTI+ senioren ouder dan
50 jaar. Binnen deze groep
gaven de 174 respondenten
van 65 jaar en ouder
gemiddeld aan tevreden
te zijn over hun psychologisch welzijn, met gemiddeld
een 4,45 op een schaal van 1 tot 5. Echter, 4,7% van de
respondenten geeft aan in de afgelopen 12 maanden
verbale mishandeling mee te hebben gemaakt. Wel
zijn ze tevreden over hun sociale interacties, gemiddeld
geven ze hiervoor een 4,02 op een schaal van 1 tot 5.
Zorgwekkend is dat ongeveer een derde van de ouderen
aangeeft niet te weten wat zij moeten doen wanneer zij
zorg wensen te ontvangen, maar deze nog niet krijgen.
Switchboard, het informatie- en adviespunt van COC
Nederland, beschikt over een lijst van roze hulpverleners
en zorginstellingen, en kan in die gevallen uitkomst
bieden. Al met al gaat het goed met de roze ouderen in
Amsterdam, maar er valt ook nog werk te verzetten.
Shakespeare Club
Ook dit jaar strijkt de Shakespeare Club, mede
georganiseerd door het Amsterdam Museum, neer
tijdens Pride Amsterdam. Gedurende de hele week kun
je op de binnenplaats van het Amsterdam Museum
genieten van een gezonde dosis cultuur, muziek en
gezelschap. (Leuk feitje: de Shakespeareclub was de
schuilnaam van het COC bij diens oprichting in 1946 tot
1949!). De voorbereidingen zijn ook alweer in volle gang
en net zoals vorig jaar zal er een speciaal evenement
voor ouderen zijn. Meer informatie volgt nog, dus houd
onze kanalen in de gaten!
Tekst: Calvin Gu (COC Amsterdam) | Onderzoek: Hannah Babetti
(AmsterdamPinkPanel) | Foto: Marc McClain

Ook de oudste ouderen varen mee
Pride Amsterdam is een feest voor homo én hetero
en jong én oud. Roze 50+ (het samenwerkings
verband van ANBO en COC) zorgt er elk jaar voor dat
de oudste ouderen op deze dag niet ontbreken.

daarbij gebaat. Aandacht voor diversiteit zorgt ervoor
dat iedereen zich op zijn gemak kan voelen. Zo wordt
het ook makkelijker voor ouderen met een LHBTI-kind
of kleinkind om daarover te vertellen.

Op de Roze 75+ boot in 2018 voer een aantal oude
ouderen mee, overladen met liefde vanaf de wal.
‘Wat doet dat me goed, zoveel lieve reacties, mensen
gooien ijsjes, snoep, kettingen, rozen en luchtzoentjes’,
zegt de heer Lenders, die afgelopen jaar meevoer
tijdens het spektakel. Mijnheer Arends was ook van de
partij: ‘Ik heb na de oorlog de Amerikanen onthaald
zien worden, maar dit slaat alles! Dat ik dit nog mee
mag maken.’

De 75+boot draagt bij aan de zichtbaarheid van roze
ouderen en zal ook dit jaar meevaren tijdens de
botenparade. Linschoten: ‘Juist voor de ouderen die door
hun beperkingen niet vaak meer de deur uitkomen is
dit een geweldig dagje uit.’ Voor de heer Lenders was
het de tweede keer dat hij met de boot meevoer. In een
onderwerp op tv vertelt hij hierover: ‘75 jaar geleden
was een boottocht als deze ondenkbaar!’ Mevrouw van
Berkel, eveneens op de boot aanwezig, beaamt dat:
‘Ik heb heel mijn leven overal voor moeten vechten
maar als je tijdens de botenparade zo om je heen kijkt,
was dat vechten niet voor niets!’

Op de 75+ boot varen ouderen vanaf 75 jaar mee,
samen met begeleiders. Het organiseren ervan is ieder
jaar weer een hele klus, maar wel één die alle inzet
waard is. ‘Ondanks alle veranderingen in de zorg zijn
er binnen de zorginstellingen nog altijd voorlopers die
heel erg hun best doen voor LHBTI-ouderen’, vertelt
Manon Linschoten van Roze50+, initiatiefnemer van de
boot. ‘Ze maken budget vrij voor de Roze 75+boot en
zorgen ervoor dat het een onvergetelijke dag wordt
voor de ouderen.’ Met de Roze Loper stimuleert Roze
50+ dat LHBTI-ouderen veilig zichzelf kunnen zijn
binnen zorginstellingen. Niet alleen roze ouderen zijn
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Activiteiten en ontmoetingen
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 E oudroze@amstelring.nl en E oudroze.agenda@gmail.com

ROZE DAMES SALON

In september start ons 9e seizoen. Elke 1e
donderdag van de maand, van 12.00 – 14.00 uur
komen we in De Rietvinck bijeen, onder leiding
van Karen Joachim, voormalig
Humanistisch Raadsvrouw
bij Defensie. We bespreken
actualiteiten uit ons leven en
uit de LHBTI-wereld. Spreekt
het samenzijn met 10 andere
vrouwen je aan, kom dan langs!
Kosten € 2,50 per keer voor
koffie/thee.
Meer weten? E ajosselin@hotmail.com
T (075)616 7623 of E ansbrugman@gmail.com
T 06 22 622 645

FEMTASTICPINK

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. Zoals 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. Femtastic dans,
film, eten: In Huis van Olympus, Hygieaplein. Elke
3e zondag van de maand, 13.30 - 20.00 uur.
Meer informatie: W femtasticpink.nl

CAFÉ ZILVER!

In september start het elfde seizoen. We zijn gericht
op de LBT 50+ vrouw. Lijkt het jou aangenaam
andere dames te ontmoeten? Dan biedt Café Zilver
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 14.00 tot 17.00 uur. Wij komen bij elkaar
in Restaurant Szmulewicz, Bakkersstraat 12, 1017
CW Amsterdam (tussen Rembrandtplein en Amstel).
Meer informatie
of voortaan de
uitnodiging voor
Zilver per mail
ontvangen? Geef
dan je emailadres
door aan:
E cafezilver@gmail.com

COC-SENIOREN

Al meer dan 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. In de even weken op
woensdag 13.00 - 17.00 uur. Meer weten?
Meer weten? T 06 1207 0549 (Ton van Steen),
E senioren@cocamsterdam.nl of
W senioren.cocamsterdam.nl

ROZE LEESCLUB

Deze leesclub is voor 50+
mannen, die ongeveer elke
6 weken samenkomen. De
boekenkeuze is in gezamenlijk
overleg. Wij lezen boeken die
je kunt lenen bij de OBA of
goedkoop kunt kopen. Men
ontmoet elkaar in De Rietvinck.
Meestal op een vrijdag om
14.00 uur.
Meer informatie: Dik Nagtegaal
E dnagt@upcmail.nl of T (020) 623 0077

De ZÓCIËTEIT

De Zóciëteit is een
sociaal-culturele
gezelligheidsvereniging
voor homomannen
50-plus. Op de 1e, 3e
en e.v. 5e vrijdagavond
zijn er bijeenkomsten
in Het Open Huis
(HOH), Bilderdijkpark 12a. Er zijn avonden met
o.a. muziekoptredens, films en lezingen. Verder
zijn er activiteitengroepen die borrels, culturele
uitjes, diners, fiets- en wandeltochten organiseren.
Daarnaast zijn er clubs die zich richten op filmbezoek,
fotograferen, lezen en toneel. De Zóciëteit is met
recht een veelzijdige Vereniging en de aangewezen
club om vrienden voor het leven te maken. Kom
gerust vrijblijvend langs!
Meer weten? E zocieteit@zocieteit.nl
of W zocieteit.nl
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DE ROZE POORT

De Roze Poort verzorgt diverse
activiteiten. Zoals in Het Schouw
de Roze Levenskunst gespreksgroep en de Poorters
Maaltijden Xtra (gezellig eten met daarna een film, artiest
of spreker). Daarnaast organiseren wij gezellige Roze
Koffie Inlopen waaronder in Het Schouw, de Flesseman
en in Nieuw Vredenburgh. Kijk op de website voor de
data en adressen.
Meer weten? E info@derozepoort.amsterdam of
W derozepoort.amsterdam

ROZE LEVENSKUNST

Nieuwe gesprekspartners - leeftijd
onbelangrijk - zijn welkom bij ons
nieuwe seizoen in Het Schouw.
Allerlei onderwerpen, ervaringen,
belevenissen, visies en gedachten van
de enthousiaste deelnemers - vanuit
heel Amsterdam - worden gedeeld.
Waar nodig ondersteunt men elkaar. Voor de data vanaf
september: zie de agenda in deze nieuwsbrief. De
bijdrage is € 3,- per keer (voor de consumpties).
Aanmelden of meer weten?
E info@derozepoort.amsterdam ovv RLK +
NAW-gegevens, of per brief De Roze Poort, Dijkwater
175, 1025 CW Amsterdam.

’T ROZE HART

‘t Roze Hart klopt op dinsdag tussen 10.00
en 12.00 uur in De Rietvinck. Vooral roze
buurtbewoners en bewoners weten
onze gezellige ontmoetingsbijeenkomst
te vinden. De vele vrijwilligers brengen
levendigheid. Soms hoor je bewoners bijna
hardop denken: ‘Wat is dit nu weer voor
drukte?’ Onze reactie: kom er gezellig bij, roze of niet
roze! Wij zorgen voor de koekjes! ‘Tot op de koffie!’
W amstelring.nl/verpleeghuis-de-rietvinck

ROZE SALON

De Roze Salon vindt wekelijks plaats van
14.00 – 16.00 uur in De Rietvinck. Iedereen
is van harte welkom. Met sprekers, muziek,
films, actualiteiten, verhalen en goede
ontmoetingen. Belangstelling? Kom dan
langs of meld je aan via E oudroze@amstelring.nl Kosten
€ 2,50 (incl. koffie en thee). Zie het artikel op bladzijde 3.
W amstelring.nl/verpleeghuis-de-rietvinck

TRANS AMSTERDAM

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.
Meer informatie: E transamsterdam@outlook.com of
W transamsterdam.blogspot.nl
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ROZE STADSDORP AMSTERDAM

Het Roze Stadsdorp is een
netwerk voor roze 50+
Amsterdammers. Door
ontmoeting, activiteiten en
ondersteuning worden we
samen gezonder oud worden
en blijven we langer zelfstandig en
prettig leven. Het motto is: zorg voor jezelf en voor elkaar.
Het Roze Stadsdorp telt zo’n 800 deelnemers. Er wordt
van alles georganiseerd. Daarnaast ontmoeten we elkaar
op diverse plekken om zo het ‘roze nabuurschap’ vorm te
geven. Geen internet? bel T 020 676 9902.
Meer weten? E info@rozestadsdorp.amsterdam of
W rozestadsdorp.amsterdam

BUURTBORRELS

De buurtborrels zijn een sociaal netwerk
voor en door lesbische, homo-, biseksuele,
transgender, intersekse, queer, aseksuele,
panseksuele en cisgender bewoners
in Amsterdam. Onder het motto ‘Een
goede buur is beter dan een verre vriend’
willen de PINK POSTCODE BORRELS de
LHBTI-bewoners van hun stadsdeel de
gelegenheid bieden elkaar te leren kennen. Laat je niet
weerhouden doordat je in een andere postcode woont,
iedereen is welkom.
• OOST – pink1094.nl
• WEST – pinkwest.nl
• ZUID – homogroep.blogspot.nl
• ZUIDOOST – facebook.com/rozeamsterdamzuidoost/
• DIEMEN – facebook.com/pinkdiemen/
• ZAANSTAD – facebook.com/dezaanseregenboog/

EVANGELISCHE ROZE VIERINGEN

De Viering vindt elke laatste zondag van de maand
plaats. De dienst vindt plaats in de
Keizersgrachtkerk en begint om 15 uur.
Vanaf 14 uur kun je al binnenkomen
om de sfeer te snuiven en om een
kopje koffie of 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.
Meer informatie: E info@erv.amsterdam of
W erv.amsterdam

ORPHEUS

Soms ontdek je je geaardheid op latere leeftijd. En sta
je voor de keus of je nog uit de kast zult komen. Wat
te doen? Orpheus brengt mensen in een vergelijkbare
situatie met elkaar in contact. Kenmerkend 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 informatie:
W orpheushulpverlening.nl

Presenteert

Programma SeniorPride Concert 2019
Presentatie: Mario Magic
Dans: Dumas Dancers
18.00u - 19.00u (Inloop en Bienvenue Festival)
DJ Bo Monde
19.00u - 20.00u
Merel Moistra
Mieke Stemerdink + Jan Robijns (piano)
Jan Rot
Mariska van Kolck & Jordy van Loon
De Poppers
20.00u - 20.30u (Pauze)
DJ Ronnie Retro
20.30u - 22.00u
Lenny Kuhr + Reinier Voet (gitaar) en Mischa Kool (basgitaar)
Ria Valk
BB Bootleg
22.00u - 23.00u
DJ Ronnie Retro

Donderdag 1 augustus 2019 van 18.00u tot 23.00u
Restaurant - Café In de Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
seniorpride.amsterdam
GRATIS ENTREE
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Agenda en Senior Pride programma
JUNI

Donderdag 4 juli
12.00 UUR DE RIETVINCK
ROZE DAMESSALON

Maandag 29 juni
13.30 UUR DE VENSER
Inloop met koffie en thee. Vanaf 14
uur vertelt Hannah van Herk over de
expositie ‘Nooit meer in de kast’.

14.00 UUR DE RIETVINCK
CAFÉ ROSÉ OUDT & NIEUW
Ontmoeting - geïnspireerd door
het motto 'Remember the past,
Create the future’ - van Youth
Pride (Justin Hermsen en allerlei
jongeren) en Senior Pride (Victoria
False en vele roze senioren). Met
zang, verhalen, tentoonstelling,
cupcakes en veel meer. Speciale
gast Jeffrey Wammes (Sport
Pride).

JULI

HET HOGE HEEM
14.30 uur HET HOGE HEEM
In restaurant Heemplaza gaan we
in gesprek over wat het betekent
om ‘uit de kast’ te komen. We
hebben een quiz met interessante
vragen en antwoorden. Deelname
buurtbewoners €2,-.

Donderdag 27 juni tot en met 21 augustus
Homoseksualiteit wordt niet overal
geaccepteerd. Zo kunnen roze senioren
niet altijd zichzelf zijn en in openheid
leven. Soms gaan zij hierdoor ‘de
kast in’. Deze tentoonstelling geeft
een inkijkje in de levens van een
aantal roze senioren. Elke week staan

Dinsdag 2, 9, 16, 23 + 30 juli
10.00 uur DE RIETVINCK
‘T ROZE HART
Bruisende en gezellige ontmoetings
ochtend georganiseerd door de roze
vrijwilligers. Gemiddeld komen er zo’n
15 mensen, velen van buiten het huis.

Woensdag 3, 17 + 31 juli
10.00 uur HET SCHOUW
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
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er 2 nieuwe levensverhalen van
deze tentoonstelling in de volgende
Amstelring centra: De Bogt, De Klinker,
Het Leo Polakhuis, De Rietvinck,
De Venser, Vreugdehof, Bornholm,
Eijkenhove, Floriande, Groenelaan,
Het Hoge Heem en Rozenholm.
welkom bij de Roze Koffie Inloop.
Alle leeftijden zijn welkom!

Woensdag 3 juli
14.00 uur VREUGDEHOF
OPENING TENTOONSTELLING
‘NOOIT MEER IN DE KAST’
Met een inleiding over de levensverhalen van roze ouderen, het
levensverhaal van een roze
medewerker en een quiz.
Bezoekers €2,50 (kaartjes
verkrijgbaar in het restaurant).

Donderdag 11 juli
14.00 uur DE RIETVINCK
LHBTI-ERS VAN DELOITTE
Een leuke en spannende ontmoeting
met zo’n 15 LHBTI-ers van Deloitte. Ze
vertellen over hun roze netwerk. En
ze organiseren - onder het genot van
hapjes en drankjes - een quiz met
vragen over toen en nu. En… er valt
een prijs te winnen!
14.00 uur HET HOGE HEEM
DE REGENBOOG
Bijeenkomst waar iedereen zichzelf
kan zijn en waar we verschillen
vieren. We bespreken seksuele -,
culturele - en levensbeschouwelijke
diversiteit. Buurtbewoners € 2,-.

Donderdag 18 juli
14.00 UUR DE RIETVINCK
AMSTERDAMSE SCHOLIEREN
Scholieren vertellen over hun coming
out. Wat is tegenwoordig de reactie
van ouders, vrienden en klasgenoten?
Wat doet de school om LHBTI-ers te
steunen? Hoe hou je je staande in
een kleurrijke omgeving?

PRIDE

PRE-PRIDE
Een week is soms te kort…
Donderdag 25 juli
10.00 uur DE RIETVINCK
HOMOSEKSUALITEIT IN HET
DIERENRIJK
Homoseksueel gedrag in het
dierenrijk is alleen al onder 1.500
vogels en zoogdieren waargenomen.
Mannetjes en vrouwtjes besnuffelen,
bespringen en likken elkaar.
Excursie vanuit De Rietvinck met
medewerkers van het roze JOY
netwerk van Randstad Nederland
naar ARTIS. Informatie en opgeven bij
Annette: avisser@amstelring.nl.

13.30 uur HET SCHOUW
DOLLY BELLEFLEUR
Dolly staat inmiddels 30 jaar op de
barricades. Dat viert ze Dubbel &
Dwars op 1 november in het De La
Mar met Theater. Vandaag geeft Pride
Ambassadeur Bellefleur alvast een
voorproefje. Ze wordt op de piano
begeleid door Kees van Zantwijk.

Vrijdag 26 juli
14.30 uur GROENELAAN
ROLF VAN RIJSBERGEN
Rolf van Rijnsbergen brengt de
zaal weer in extase met prachtige
uitvoeringen van liedjes van Benny
Neyman, Ramses Shaffy en vele
anderen. Groenelaan kleurt roze met
deze rasartiest.

16.00 uur DE GOOYER
MINI MILKSHAKE FESTIVAL
Aanmelden via
E hhendriks@cordaan.nl of bij je
eigen Cordaan begeleider.
Deelname € 7,50 p.p.

eelname €7,50
p.p. 27 juli
Zaterdag
11.00-13.30 uur PRIDE WALK
Tot 12.00 uur vindt er een
manifestatie plaats op het
Homomonument met sprekers
en optredens van verschillende
artiesten. Aansluitend lopen
we met zijn allen vanaf het
Homomonument via de
Dam – Rokin – Vijzelstraat –
Weteringschans – Stadhouderskade
naar het Vondelpark waar we
ongeveer om 13.30 uur
verwachten aan te komen.
11.00 uur
DE GOOYER
PRIDE WALK
De wandeling
gaat via de
Westermarkt naar
het Vondelpark.
Opgeven via E hfransen@cordaan.nl
of E lpitters@cordaan.nl.
Deelname is gratis en verzamelen
om 10.45 uur achter het
Wil Graanstra friteshuis.

Zondag 28 juli
12.00 uur FLESSEMAN
ROZE HIGH TEA
Wegens succes ook dit jaar weer
een Roze High Tea voor bewoners
van Flesseman en vaste bezoekers
van de Roze Koffie Inloop, die eens
om de twee weken hier wordt
gehouden. Lekkere hartige hapjes,
zoete lekkernijen, entertainment en
veel gezelligheid. De inschrijving voor
bezoekers start op 1 juli, echter…
vol is vol.

14.00 uur VREUGDEHOF
ALS HET OM DE LIEFDE GAAT
Optreden van zanger en acteur
Rolf van Rijsbergen. Bezoekers
€2,50 (kaartjes verkrijgbaar in
het restaurant).
14.00 uur DE KLINKER
KOOR MANOEUVRE
Gay Men’s Chorus Manoeuvre heeft
in de afgelopen ruim 25 jaar een
uitgebreid repertoire opgebouwd.
Naast Nederlands, Engels, Duits en
Frans wordt ook een uitdaging als
Zweeds niet uit de weg gegaan. Het
gevarieerde aanbod maakt dat Gay
Men’s Chorus Manoeuvre telkens een
breed publiek weet te trekken.
15.00 uur KEIZERSGRACHTKERK
EVANGELISCHE ROZE VIERING
Vanaf 14.00 uur ben je welkom om
de sfeer te proeven
en om een kopje
koffie of thee te
drinken. Ook na de
Viering is er ruimte
voor ontmoeting
met een drankje. De viering is
een mix van de protestantse en
evangelische traditie. Psalmen,
opwekking, Evangelisch liedbundel
maar ook taizé liederen staan op
het programma. Keizersgrachtkerk,
Keizersgracht 566.

Maandag 29 juli
MAANDAG 29 JULI TOT VRIJDAG
3 AUGUSTUS OSDORPERHOF
TENTOONSTELLING NOOIT MEER
IN DE KAST!
De tentoonstelling wil de
zichtbaarheid van roze ouderen
vergroten door een inkijkje te
geven in de levens van oudere
homoseksuele vrouwen en mannen.
Met foto’s en verhalen van gewone
én ongewone levens van mensen
waarin homoseksualiteit een
belangrijk, maar niet het enige
aspect is. Ook mensen die níet
homoseksueel zijn, zullen elementen
herkennen. Gratis entree.

De adressen van deze activiteiten vindt u op bladzijde 16.
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Agenda en Senior Pride programma (vervolg)
Maandag 29 juli (vervolg)
10.00 uur HUIS VAN DE WIJK LYDIA
PRIDE AT THE BEACH
Met de bus naar de Pride at the
Beach in Zandvoort. Vertrek vanaf
Huis van de wijk Lydia, terug naar
Amsterdam om 18.00 uur. Informatie
Silvia Spong E s.spong@combiwel.nl
of Anny Sodeike E annysodeike@
hotmail.com Vol is vol! Eigen
bijdrage €5,-, betalen bij de bus.
Deze activiteit is niet geschikt voor
mensen in rolstoelen en zij die heel
slecht ter been zijn.
10.30 uur NIEUW VREDENBURGH
ROZE KOFFIE INLOOP - PRIDE EDITIE
Houdt u van roze gezelligheid?
Vindt u het prettig
gevoelsgenoten uit
uw eigen stadsdeel
en omgeving te
ontmoeten? Wilt u
uw kennissenkring
uitbreiden? Dan bent
u welkom bij de Roze
Koffie Inloop. Wij vragen geen geld
voor de koffie, maar een bijdrage in
de bus van het ‘Bitterballenfonds’
wordt altijd op prijs gesteld.

Dinsdag 30 juli
10.30 uur DE VENSER
DIVERSITEITS QUIZ
Inloop met koffie of thee, vanaf 11
uur De Diversiteitsquiz.
11.00 uur DR. SARPHATIHUIS
ROZE ZANG
In het Atrium van het Sarphatihuis
worden gezellige roze liedjes gezongen.
14.00 uur NIEUW VREDENBURGH
GESCHIEDENIS ROZE AMSTERDAM
DOOR ANGELIQUE VAN DER POL
De eerste Roze Zaterdag werd in
1978 georganiseerd en groeide uit tot
een jaarlijkse LHBTI+ demonstratie/
manifestatie in Nederland. Vanaf 1981
groeide de dag uit tot een Roze Week.
Maar waarom is dit nodig? Daar kom
je tijdens deze presentatie achter!

14.00 uur DR. SARPHATIHUIS
ROZE CREATIEVE MIDDAG
We spelen roze spelletjes en er is een
teken- en schildermiddag.
14.00 uur DE DIE
ROZE MODESHOW
Een modeshow van diversiteit, die
wordt gepresenteerd en muzikaal
omlijst door ‘De Roze Vlinders’.
Gratis entree.

14.00 uur DE SCHUTSE
ROZE BINGO
(zie 31 juli)
14.15 uur VREUGDEHOF
REGENBOOG GESPREKSGROEP
Wanneer ben je normaal? Wanneer
voel je je 'anders’? Mag en kan je
jezelf zijn? Word je geaccepteerd?!
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10.00 uur HET SCHOUW
ROZE KOFFIE INLOOP - PRIDE EDITIE
(zie 29 juli)
10.30 uur DR. SARPHATIHUIS
ROZE SPORT EN SPEL
In het Atrium hebben wij een roze
sport- en spel ochtend.
10.30 uur VONDELSTEDE
ROZE WANDELING
De paden op, de lanen in… een fijne
roze wandeling door het Vondelpark.
12.30 uur DE DIE
ROZE LUNCH
Bewoners, buurtbewoners en mede
werkers kunnen deelnemen aan
de lunch van roze producten, onder
het genot van een Amsterdams
melodietje. Reserveren bij de
receptie, €3,50 p.p.
13.30 uur HET SCHOUW
ROZE BINGO
Bingo is een echt gezelligheids- spel
dat al eeuwenlang wordt gespeeld
over de hele wereld. Het doel?
Uiteraard winnen! Maar vooral ook
een heel gezellige tijd beleven.

11.00 uur GROENELAAN
ROZE LEVENSVERHALEN
De wekelijkse Verhalengroep focust
vandaag op roze levensverhalen.
De Verhalengroep is een plek waar
iedereen zich thuis voelt.
14.00 uur WILLEM DREESOOSTPOORT ROLF VAN RIJSBERGEN
Liefde is de inspiratiebron voor
alle grote dichters, schilders en
zangers over de hele wereld. Rolf
van Rijsbergen bezingt dit tijdloze
onderwerp in alle talen. De liefde
voor muziek, voor leven, voor het
vaderland, maar bovenal de (roze)
liefde voor elkaar! Een programma
om bij weg te dromen, mee te
klappen, maar vooral om verliefd op
te worden!

Woensdag 31 juli

14.30 uur GROENELAAN
ROZE FILM
We zijn druk op zoek naar een mooie
roze film. Welke het gaat worden is
nog een verrassing, maar het is zeker
dat het een film is dat u recht in het
hart zult raken!

13.30 uur DE VENSER
DE VERHALENVERTELLER
Inloop met koffie en
thee, vanaf 14 uur
vertelt Karel Baracs - de
verhalenverteller van
Amsterdam - over het
ontstaan van het COC, gevolgd door
uitwisseling in en met de zaal.
13.30 uur OSDORPERHOF
ROZE QUIZ
Quiz met kennisvragen over de
tentoonstelling ‘Nooit meer in de
kast’. Gratis entree.
14.00 uur HOF VAN SLOTEN
HARALD VEENSTRA
Een feestelijke voorstelling in het
kader van de PRIDE 2019! Harald
neemt u mee in een roze wereld
en laat u door middel van liedjes
kennismaken met aspecten rond
homoseksualiteit toen en nu.
Gratis entree.

14.00 uur VREUGDEHOF
ROZE BINGO
Bewoners en bezoekers.
Deelname €2,50 per bordje.
14.00 uur DE POORT
PINK POFFERTJES MIDDAG
Naast poffertjes ook
dit jaar weer een
loterij en… karaoke!
Dus zoek alvast een
lied uit dat je wilt
zingen.
16.45 uur HET SCHOUW
THEMA MAALTIJD: DINER ROSÉ
Opnieuw halen chef Peter en
Helen alles uit de kast voor dit
terugkerende spektakel. Tot vrijdag
26 juli kunt u zich – zolang er plek
is - opgeven bij restaurant De
Heemtuin of via E info@derozepoort.
amsterdam. Deelname €15,-, vooraf
te betalen met PIN.

AUGUSTUS
Donderdag 1 augustus
11.00 uur DE BEUSEMAEKER
(JUTTERIJ) FILM / DOCUMENTAIRE
13.30 uur OSDORPERHOF
ROZE HIGH TEA
Lekkere hapjes met het thema
LHBTI+. Verwacht kleurigeregenboog-cakejes, roze sandwiches
en gekleurde scones. Gratis entree.
14.00 uur
DE RIETVINCK
CAFÉ ROSÉ:
DOLLY
BELLEFLEUR
Zie 25 juli.

14.00 uur HOF VAN SLOTEN
ROZE ROLSTOELENRACE
Onze eerste echte roze rolstoelen
race! Race je roze en ga er vandoor
met de roze beker! Inclusief betekent
nu eenmaal dat iedereen mee
mag doen… Geen kosten,
wel graag aanmelden via
E slvactiviteiten@cordaan.nl.
14.00 uur DE DIE
ROZE BINGO
’T is alles roze dat blinkt. En heb
je die bingoleider gezien? Inclusief
hapje en drankje. We spelen twee
ronden. Reserveren bij de receptie, er
is beperkte plaats. Deelname €2,75.
14.00 uur DE BUITENHOF
ZORGKARRENPARADE
Het lijkt op de botenparade maar
dan net iets anders. Medewerkers en
bewoners gaan de strijd aan om de
mooiste versierde kar in de parade
van de Buitenhof te presenteren.
De mooiste kar wint een volledig
verzorgde boottocht met de Cordaan
boot. Gratis entree.
14.00 uur OTTHO HELDERINGSTRAAT
DE STILETTO’S
De zusjes Amy Huiswijn, Rachel
BeauJolie en Charité La Bustier
komen de boel flink op z’n kop
zetten met geweldige meezingers en
heerlijke luisterliedjes. Gratis entree,
consumpties op eigen kosten.
14.00 uur VONDELSTEDE
ANNIE M.G. EN AMSTERDAM
Lezing Daan Bartels over Annie M.G.
Schmidt, haar band met Amsterdam
en de homo-emancipatorische
werking van Annie’s werk.

14.30 uur DE WERF
STIJLDANSEN
Swingende roze stijldansmiddag
met herenpaar Robert Bogaart en
René Goudsblom.
15.00 uur OLYMPISCH KWARTIER
DE GROTE ROZE CORDAAN PUB QUIZ
Het leukste teamspel met vragen
over muziek en actualiteiten van
vroeger en nu. Gratis entree.

11.00 uur DE BEUSEMAEKER
(JUTTERIJ) ROZE HIGH TEA
17.30 uur DE VENSER
DIVERSITEITSMAALTIJD
Voor onze bewoners, met een
verrassende tafelschikking en
aandacht voor ontmoeting en
uitwisseling.
18.00 - 23.00 uur NIEUWMARKT
SENIORPRIDE CONCERT 2019
Met o.a. Lenny Kuhr, Ria Valk,
Mieke Stemerdink en Jan Rot. Zie
advertentie op bladzijde 9.

FOTO: Jeroen Ploeger

14.00 uur DE RIEKERHOF
VICTORIA FALSE EN HAAR ROZE
VLINDERS
Roze Glamour, glitter en glans zullen
aan ons voorbij trekken in een
wervelende show die Diva Victoria
False en haar ensemble hebben
samengesteld. Deelname €5,-.

Vrijdag 2 augustus
11.30 uur AMSTERDAM TOREN
ROZE BRUNCH
De brunch voor
LHBT+ 50-plussers
gaat dit jaar de
lucht in! Ze wordt
gehouden op de 16e
verdieping van de
AMSTERDAM TOREN
(vml. Shell toren)
Overhoeksplein 1. Je
kunt je opgeven per
email tot 21 juli, via
E info@rozebrunchamsterdam.nl
Maximaal 2 personen per bericht.
De kosten zijn €13,- te voldoen bij
binnenkomst. Gelieve met gepast
geld te betalen. Het entertainment
tijdens deze brunch wordt
verzorgd door homo-mannenkoor
MANOEUVRE en cabaretière
ANNEMARIE HENSELMANS.
12.00 uur DAGBESTEDING
DE KLINKER PINK HIGH TEA
Ook deelnemers van de Dagbesteding
hebben soms een ‘roze’ (klein)
zoon of (klein)dochter en vinden
het fantastisch aan de Pride deel
te nemen. De PINK HIGH TEA wordt
muzikaal omlijst door Patty Pam Pam.
Deelname is beperkt toegankelijk
voor bewoners en deelnemers van de
Dagbesteding van De Klinker.

De adressen van deze activiteiten vindt u op bladzijde 16.
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Agenda en Senior Pride programma (vervolg)
Vrijdag 2 augustus (vervolg)

Zaterdag 3 augustus

13.30 uur DE SCHUTSE
ROZE FILM
In de huisbioscoop met slechts 12
zitplaatsen, wordt de film ‘Call Me
By Your Name’ gedraaid. Deelname
bezoekers € 1,50. Vooraf aanmelden,
via de receptie T 020-518 6518, of
E g.schuddemat@amsta.nl.

12.00 uur LEO POLAK
ROZE INLOOP
TV MIDDAG

14.00 uur NIEUW VREDENBURGH
ROZE CAST
Introdans en SWOA slaan hun
handen ineen om de positie van
LHBTI-ouderen in onze samenleving
te verbeteren. Onder leiding van
choreograaf
Adriaan Luteijn
maken acht
LHBTI-ouderen
in de komende
periode zich
gereed voor een
heuse tour.

12.30 uur
BOTENPARADE
Rechtstreeks te zien op de televisie.

14.00 uur DE RIEKERHOF
‘ROZE’ MUZIKALE BINGO
MET KEES BOS
Deze oud-winnaar van het cabaret
festival Cameretten (1976), trekt al
vele jaren door heel Nederland met
zijn Muzikale Bingo. Het motto van
Kees: ‘Als anderen het naar de zin
hebben, heb ik het ook naar mijn zin’.
Deelname €3,-

12.15 uur IN HET ZOMERPARK
Kijk mee naar de extravagante
en bijzondere boten van de
botenparade. Gratis entree.

14.30 uur DE WERF
ANNIE M.G. EN AMSTERDAM
(zie 1 augustus)
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19.30 UUR HET HOGE HEEM
ROZE FILMAVOND
Het homovriendelijke café Chez Nous
dreigt verkocht te worden. Om dit te
voorkomen, wordt een kraak gepland
tijdens de Pride. Gehoopt wordt met
de buit weg te komen in de drukte
van de botenparade. Of dat gaat
lukken? Buurtbewoners € 2,-.

DINSDAG 6, 13, 20 + 27 augustus
10.00 uur DE RIETVINCK
‘T ROZE HART
Bruisende en gezellige
ontmoetingsochtend georganiseerd
door de roze vrijwilligers. Gemiddeld
komen er zo’n 15 mensen, velen van
buiten het huis.

13.00 uur GERRIE KNETEMANNLAAN
GERRIE’S ROZE ZOMERFEEST
Verschillende activiteiten zoals
een Roze Bingo, playbackshow en
een barbecue.
Alleen toegankelijk voor bewoners
van locatie (V&V, VGZ en GGZ).
Gratis entree.

Zondag 4 augustus
10.30 uur DE POORT
REGENBOOG KERKDIENST
14.00 uur VREUGDEHOF
STIJLDANS OPTREDEN
Een spetterend en interactief
dansoptreden van René Goudsblom
en Robert Boogaart.
Bezoekers €2,50.

14.00 uur DR. SARPHATIHUIS
ANNET HESTERMAN
In het Atrium een spetterende show
van Annet Hesterman, o.a. bekend van
‘The Voice Senior’. Vol bezieling en met
tomeloze energie en levenservaring
vertolkt zij de liedjes dusdanig dat ze
een ieder weet te raken. Of het nu
gaat om jazz, blues een ballad of rock,
Annet maakt iedereen blij met haar
inlevingsvermogen en dynamische
stem.

Dinsdag 6 augustus

Woensdag 7 augustus
14.00 uur JAN BONGA
ROZE TUINFEEST
Een gezellig feest in de tuin voor
bewoners, buurtbewoners, vrienden
en bekenden. In geval van slecht
weer houden we het feest binnen.
Met medewerking van de Roze
Dames en…

Donderdag 8 augustus
14.00 uur HET HOGE HEEM
DE REGENBOOG
Bijeenkomst waar iedereen zichzelf
kan zijn en waar we verschillen
vieren. We bespreken seksuele -,
culturele - en levensbeschouwelijke
diversiteit. Buurtbewoners €2,-.

14.00 uur DAM
OFFICIEEL SLOTFEEST PRIDE
MET MUZIEK
Vier met elkaar de diversiteit op
het mooiste plein van Amsterdam,
de Dam!

Donderdag 8, 15 + 22 augustus
DE RIETVINCK - GEEN ROZE SALON

Vrijdag 9 augustus

Dinsdag 3, 10, 17 + 24 september

14.30 uur HET HOGE HEEM
VICTORIA FALSE EN
DE ROZE VLINDERS
Een van Victoria’s vriendinnen
moet binnenkort revalideren
en vraagt zich
af of zij wel
geaccepteerd
zal worden in
het huis. Ze doet
namelijk alles
anders dan de
anderen. Zullen
ze haar wel
aardig vinden?
Gratis entree.

10.00 uur DE RIETVINCK
‘T ROZE HART
Bruisende en gezellige ontmoetingsochtend georganiseerd door de roze
vrijwilligers. Gemiddeld komen er
zo’n 15 mensen, velen van buiten
het huis.

Donderdag 29 augustus
14.00 uur DE RIETVINCK
AXE LEITO LEVENSVERHAAL

Donderdag 5 september
12.00 uur DE RIETVINCK
ROZE DAMES SALON
14.00 uur DE RIETVINCK
CAFÉ ROSÉ RAMSES, DE LIEDEREN
Guus Westdorp is bekend om zijn
pianobegeleiding van artiesten als
Victoria False. Hij zingt zelf echter
ook! Vandaag speelt en zingt hij
bekend en
onbekend
repertoire
van Ramses
en vertelt
hij verhalen,
anekdotes en
herinneringen
over hem.

Woensdag 11 + 25 september

Axe is geboren in Willemstad
op Curaçao. Afgelopen oktober
is hij verkozen als Mr Leather
Netherlands 2019. Hij vertelt over
zijn jeugd, de leatherscene en zijn
levensfilosofie als Mr Leather.

SEPTEMBER
Dinsdag 16 + 30 september
14.00 uur HET SCHOUW IJDOORN
ROZE LEVENSKUNST
Gezellige en verdiepende
bijeenkomsten over wisselende
thema’s o.l.v. Simon Hughes, COC
50+ ambassadeur. De Roze Poort
faciliteert het geheel.
We komen bijeen op
IJdoornlaan 755.
Deelname
€ 3,- per keer.

donderdag 19 september

10.00 uur HET SCHOUW
ROZE KOFFIE INLOOP

Donderdag 12 september
14.00 uur HET HOGE HEEM
DE REGENBOOG
Bijeenkomst waar iedereen zichzelf
kan zijn en waar we verschillen
vieren. We bespreken seksuele -,
culturele - en levensbeschouwelijke
diversiteit. Buurtbewoners € 2,-.
14.00 uur DE RIETVINCK
SECRET GARDEN
Vandaag is Emir Belatoui onze gast.
Hij vertelt over zijn werk bij de
Stichting Secret Garden. Dit is een
ontmoetingsplaats,
belangenorganisatie en
steunpunt voor LHBTIers met een etnischculturele achtergrond.
De organisatie helpt
biculturele mensen,
asielzoekers en
migranten.

14.00 uur DE RIETVINCK
ROZE SALON BEARS
Sjag Kozak van de Horst vertelt over
de bear scene. waarvoor hij al 12 jaar
feesten organiseert. Maar ook over
het homo zijn in zijn geboorteland
Israël en over zijn familiegeschiedenis
in o.a. Oekraïne en Rusland.
13.30 uur HET SCHOUW
HARALD VEENSTRA
SAMEN DOOR AMSTERDAM
In beeld en muziek wordt u
meegenomen naar de stad van
Ciske de Rat, De Nachtwacht, Simon
Carmiggelt en Toon in Carré. Een
stad met zijn eigen taaltje, gekke
uitdrukkingen en veel leuke liedjes
en verhalen.

donderdag 26 september
14.00 uur DE RIETVINCK
TRANSSEKSUALITEIT
Heel wat mensen voelen zich
onprettig met
hun biologische
geslacht. Zo gold
dat ook voor
Nicky en Adri.
Zij vertellen over
het moeilijke
proces om
zichzelf te kunnen
zijn. Ook nu nog is de positie van
transseksuele mensen niet makkelijk.

De adressen van deze activiteiten vindt u op bladzijde 16.
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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.
Een ! betekent dat deze locatie de de tentoonstelling Nooit meer in de kast! organiseert.

Colofon

© Amstelring
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De Beusemaecker
De Poort*
De Schutse*
De Werf*
Dr. Sarphatihuis*
Flesseman*
Jan Bonga*
OC De Keyzer
Vondelstede*

Dr. J.A. Ringersstraat 12 A-K
Hugo de Grootkade 18-28
Comeniusstraat 20
van Reigersbergenstraat 829
Roetersstraat 2
Nieuwmarkt 77
Jan Bongastraat 5
Czaar Peterstraat 12
Anna van den Vondelstraat 30

1067 DG Amsterdam
1052 LS Amsterdam
1065 BH Amsterdam
1052 WN Amsterdam
1018 WC Amsterdam
1011 MA Amsterdam
1067 HZ Amsterdam
1018 PR Amsterdam
1054 GZ Amsterdam

De Bogt!
De Klinker!*
De Rietvinck!*
De Venser!*
Het Schouw*
Leo Polak!
Vreugdehof!*
Willem Drees-Oostpoort
Bornholm!
Eijkenhove!
Floriande!
Groenelaan!*
Het Hoge Heem!
Rozenholm!

Polanenstaat 6
Borgerstraat 45
Vinkenstraat 185
Berthold Brechtstraat 1
Dollardplein 2
Saaftingestraat 8
De Klencke 111
Polderweg 340
Bornholm 50
Bornholm 52
Hankstraat 3
De Helpende Hand 9
Wiegerbruinlaan 29
Molenpad 4

1013 VW Amsterdam
1053 PB Amsterdam
1013 JR Amsterdam
1102 RA Amsterdam
1025 XJ Amsterdam
1069 BW Amsterdam
1083 HH Amsterdam
1093 KP Amsterdam
2133 AA Hoofddorp
2133 AB Hoofddorp
2134 DT Hoofddorp
1186 AB Amstelveen
1422 CB Uithoorn
1431 BZ Aalsmeer

Banne Centrum*
Buitenveldert*
De Boeg*
De Buitenhof*
De Die*
De Gooyer*
Riekerhof*
Havengebouw*
Hof van Sloten*
Kraaipan*
KSW G. Knetemann*
KSW O. Heldring
KSW S. van Uijlenburg*
Nieuw Vredenburgh*
Olympisch Kwartier*
Osdorperhof!*
Ketelhuisplein GGZ*
In het Zomerpark

IJdoornlaan 1557-1633
Doornburg 2
Hoofdweg 495
Nieuw Herlaer 2
Loenermark 900
Von Zesenstraat 298
Johan Jongkindstraat 3
De Ruyterkade 7
Louwesweg 10
Hofmeyrstraat 125
Gerrie Knetemannlaan 200/270
Ottho Heldringstraat 13
Saskia van Uijlenburgkade
Postjesweg 125
Amstelveenseweg 308
Pieter Calandlaan 84
Ketelhuisplein 2
Remmersteinpark 3-5

1034 BM Amsterdam
1081 JB Amsterdam
1055 SC Amsterdam
1083 BD Amsterdam
1025 VR Amsterdam
1093 BJ Amsterdam
1062 CK Amsterdam
1013 AA Amsterdam
1066 EC Amsterdam
1091 LX Amsterdam
1061 MC Amsterdam
1066 XT Amsterdam
1058 GA Amsterdam
1057 DZ Amsterdam
1076 CS Amsterdam
1068 NP Amsterdam
1054RD Amsterdam
2151 KE Nieuw-Vennep

Huis van de Wijk Lydia

Roelof Hartplein 2a

1071 TT Amsterdam
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