Heel langzaam starten wij weer een aantal ontmoetingen op, maar het is vooral lange termijnwerk ivm
de restricties van het RIVM en de kwetsbaarheid van
de bewoners van de diverse locaties waar wij gebruik
maken van ruimtes.
De Rietvinck in de Vinkenstraat, maar ook Het
Schouw in Nieuwendam is nog gesloten voor buurtbewoners.
De Roze Koffie / Thee Inloop middag start woensdag 15 juli in het
Huis van de Buurt – Het Schouw
aan het Dollardplein 1 in Amsterdam-Nieuwendam. De koffie/thee
middag vindt iedere 14 dagen
plaats. Gastheer is Peter Schröder. Aan- en afmelden via pschroder@amstelring.nl
De Roze Rietvinck olv Cas Kemna komt iedere donderdag bij
elkaar in Buurtsalon Jeltje op de
1e Helmersstraat 106-N in OudZuid.
In maart moesten wij door de
coronacrisis stoppen met ons
project KLEURRIJK in AMSTERDAM. Iedere week is
er een speciale gast. Wij ontvangen op donderdag 16
juli: De Turks/Koerdische Arif hij deelt zijn verhaal als
homoactivist.
23 juli: Ernst Coppejans Ernst is
fotograaf en hij is op zoek naar
mensen die het leuk vinden om
mee te werken aan zijn project
‘oud roze’. Het wordt een grote
tentoonstelling in het Amsterdam Museum en de portretten
en bijbehorende verhalen worden opgenomen in het Stadsarchief van Amsterdam. Laat je informeren deze middag door Ernst Coppejans zelf over
dit project en als je mee wil doen wordt jij ook een
beetje beroemd in jouw eigen stad Amsterdam.
30 juli komt Ron Sluijter (1949) die vertelt over de
verbinding van zijn levenslijn met homoseksueel zijn.

Via zijn jeugd naar 5 jaar militaire
dienst, maar ook zijn 37 jaar als
bestuurder en conducteur op de
tram. De afgelopen 10 jaar heeft
hij als persoon met Asperger weer
een andere beleving als homoman
meegemaakt. Ron heeft deel uitgemaakt van verschillende gespreksgroepen. Sinds
zijn pensioen is hij vrijwilliger in zijn Amsterdam bij
het ‘welkom team’.
Aan- en afmelden via ckemna@amstelring.nl
Bijdrage: Roze Rietvinck € 2,50 p/k voor koffie/thee
en ook contant te kopen 4-strippenkaart €10,00.
Beide middagen beginnen om 14 uur en eindigen
rond 16 uur. Voor beide locaties geldt, vooraf aanmelden, maar ook afmelden in geval men niet kan,
het aantal plaatsen is beperkt! Op beide locaties volgen wij de RIVM richtlijnen, desinfecteren van handen bij binnenkomst en vertrek en wij houden 1,5 m
afstand.
Zodra wij meer over ontmoetingen in onze huizen
kunnen melden zullen wij dit ook zeker doen.
Wij missen jullie!
Hieronder een foto van Buurtsalon Jeltje waar onlangs de eerste ontmoeting van de Roze Rietvinck
werd gehouden.

Pride Amsterdam is dan wel officieel afgelast, maar
dat wil niet zeggen dat in de periode 25 juli – 2 augustus niets gebeurt. Laat in ieder geval tijdens deze 9
dagen de regenboogvlag wapperen.
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In deze periode kan de ‘FIND ALL FLAGS TOUR’ worden gelopen als alternatief voor de Pride Walk. Bezoekers kunnen zelfstandig vanaf het
Homomonument bij de Westerkerk, langs allerlei – voor de
LHBT+-community
markante
plekken in Amsterdam – wandelen. Langs de 5 kilometer lange
route hangen alle vlaggen uit die
de pride-community vertegenwoordigen, te beginnen
met de gigantische regenboogvlag van 25 meter aan
de Westertoren. Op alle punten op de route wordt
middels een QR-code en een app toelichting gegeven
over het belang van de locatie en over de desbetreffende vlag die aan de locatie is gekoppeld. De route, inclusief plattegrond en speciaal speldje, is voor €
5,- te koop bij Pinkpoint op de Westermarkt.
Samen met de Amsterdamse omroep SALTO, gaat
Pride Amsterdam negen dagen lang Pride TV maken.
Vanuit het theater in de OBA, wordt dagelijks tussen
12:00 en 19:00 uur een live-programma verzorgd. Elke dag volop aandacht voor alle aspecten van de
Pride. In de OBA-zaal is ook een x-aantal gasten welkom. Lucien Spee: “Daarnaast
gaan we schakelen met kijkers en
gasten thuis en worden er allerlei
optredens verzorgd. De uitzendingen worden online via
www.pridetv.nl en via de kabel
op SALTO uitgezonden.
https://www.salto.nl/
programma/pride-tv/
Kijk voor meer info op: https://pride.amsterdam/

Van maandag 27 juli tot en met zondag 2 augustus
vindt de vijfde editie van COC’s Shakespeare Club
plaats, een coproductie tussen COC Amsterdam e.o.
en het Amsterdam Museum. De Shakespeare Club
kenmerkt zich als een relaxte, inclusieve hang-out
voor met name de gemarginaliseerde groepen binnen
de lhbtqi+ gemeenschappen. Coronatijden staan centraal in deze editie van het festival: enerzijds omdat
het festival voor een belangrijk deel online plaatsvindt, anderzijds omdat het thema dit jaar ‘Take Care’
is.
Daten en flirten in coronatijden, hoe gaat dat – met
name als je autistisch bent? Hoe creëren we transnationale solidariteit met queers in Centraal Azië? Zijn
we als vrouw wel trots genoeg op onze diversiteit?
Twintig jaar homohuwelijk in Nederland, reden tot

feest? Welk object in
het Amsterdam Museum representeert de
queer geschiedenis het
beste volgens Richard
Keldoulis, eigenaar van
Club ChUrch en bekend als dragqueen Jennifer Hopelezz? Hoe ga je om met discriminatie van en binnen
de ballroom scene?
Het is slechts een greep uit de online workshops, paneldiscussies, rondleidingen, optredens en kleinschalige events die dagelijks plaatsvinden tijdens het festival. En er komt nog meer… Pak je agenda en schrijf
het alvast op, dit wil je namelijk niet missen! Meer
info vind je hier. https://shakespeareclub.nl/
Roze Stadsdorp Amsterdam staat ook weer te trappelen om van start te gaan. Voor een uitgebreid overzicht ga naar deze pagina:
www.rozestadsdorp.amsterdam/nieuwsbrief-nr-75/

Dolly’s Dearest,
Het Sofitel Legend The Grand Amsterdam Hotel trekt
toch alles uit de kast om Pride van wat kleur te voorzien! Tijdens de Drie Dolle Dwaze Dagen mag ik als
Frau Antje van het Verkeerde Kantje de scepter
zwaaien in de sfeerrijke Raadzaal. Begeleid door mijn
klaviervirtuoos Kees van Zantwijk zal ik tijdens een
delicieuze Afternoon Tea de gasten trakteren op oorstrelende
luisterliedjes,
smakelijke smartlappen en
pittige protestsongs. Maar
aangezien ik dol ben op improvisaties weet je eigenlijk
nooit wat er gaat gebeuren… Homo, hetero, lesbisch, transgender of (b)i?
Geniet van Dolly’s LGBTEA
party! Data: vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juli
2020, aanvang 14:30 uur.
Het belooft een feest voor alle zintuigen te worden.
Gaat dat zien, horen, ruiken en niet te vergeten proeven! De Afternoon Tea bestaat uit overheerlijke mini
sandwiches, scones met clotted cream en een bonte selectie van heerlijke zoetigheden om je vingers bij af te likken.
Dit alles onder het genot van een aantal passende theesoorten bij de verschillende gangen.
Uiteraard is de zaal zodanig ingericht dat de coronamaatregelen kunnen worden gegarandeerd en dat de hygiëne2

regels volledig worden gerespecteerd. In de praktijk betekent dit dat er per voorstelling plek is voor 40 x 2 personen die met volle teugen kunnen genieten van een dolle
Afternoon Tea for Two. Entree: 47,50 euro (exclusief reserveringskosten). Reserveer https://bit.ly/
DollysLGBTEAParty
Hooghakkend,
Dolly Bellefleur

ARTIS lanceert deze zomer de Avondwandeling. Een luisterwandeling waarbij bezoekers met een app door het
park navigeren, luisteren naar gesprekken tussen verschillende ARTIS-experts en de natuur van de stad ontdekken. De wandeling kan vanaf 9 juli iedere donderdag,
vrijdag en zaterdag in juli en augustus na openingstijd in
het park gelopen worden. Reserveren is verplicht en kan
vanaf NU.
Kijk naar de vele vogels in het park en leer de geluiden
herkennen, speur naar egelhopen en ontdek waarom de
hoveniers van ARTIS de dode bomen laten liggen. Tijdens
de interactieve luistertour, waar je als bezoeker voor een
deel zelf de route kunt bepalen, vertelt dierverzorger Job
van Tol hier alles over en laat zien wat je zelf kunt doen
om de stadsnatuur een handje te helpen. Gedurende de
wandeling maak je als luisteraar ook kennis met andere
ARTIS-experts waaronder een van de hoveniers.
De stad is veel meer dan alleen de plek waar mensen wonen: het barst er van de natuur. Van de bloemen op het
balkon en de waterplanten in de grachten tot de vele vogels die in de bomen en struiken leven. De natuur in de
stad is overal, we zijn elkaars medebewoners en ons be-

staan is met elkaar verweven. Tijdens de ARTISAvondwandeling ontdek je deze natuur van de stad, die
zich pal onder onze
neus ontwikkelt en
waar we ons niet altijd bewust van zijn.
Wat is stadsnatuur nu
precies? Welke dieren en planten rekenen we hiertoe? Zijn
wij mensen zelf ook
stadsnatuur? Doe de
Avondwandeling en kom erachter.
Tijdens de avondwandeling zijn het Tuinpaviljoen en De
Serre geopend om eten en drinken af te halen. Op deze
manier kun je een hapje eten terwijl je luistert naar de
Avondwandeling, zo hoef je niks te missen. In het Tuinpaviljoen kan je naast koekjes en muffins ook saucijsjes,
kaasbroodjes en hotdogs halen. Uiteraard is er ook koffie
en thee, en bier fris en wijn beschikbaar. Het aanbod van
de net geopende Serre past goed bij het natuurthema
van de wandeling, zij hebben een 100% vegan en vega
assortiment.

https://www.artis.nl/nl/te-doen-artis/dagagendaactiviteiten/artis-avondwandeling/
Roze senioren komen iedere even week op zondagmiddag om
15 uur bij elkaar bij Grand café L’Opera, Rembrandplein 27/29
(bij Amstelstraat) Deze zaak is homovriendelijk en wij hebben
een gezellige hoek waar wij privé kunnen zitten en elkaar ontmoeten als het koud is. Bij mooi weer is er een ruim terras met
uitzicht, de prijzen zijn redelijk. Data 12 + 26 juli, 9 + 23 augustus. Wel graag even opgeven aan Cees Walraven ivm reserveren 06-2092 7747 of c.walraven36@upcmail.nl
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