
DE RIETVINCK 
DINSDAG 3, 10, 17, 24 + 31 MAART 
10:00 – 12:00 uur ’t ROZE HART KOFFIE OCHTEND 
‘t Roze Hart klopt tijdens de gezellige ontmoetingsbijeenkomst in De Riet-
vinck. Roze bewoners, buurtbewoners en vrijwilligers leren elkaar beter 
kennen en maken er samen een gezellige ochtend van. Deelname € 2,50 
voor koffie/thee. 
 

DONDERDAG 5 MAART 
12:00 – 14:00 uur ROZE DAMES SALON 
Met gevoelsgenoten, gezellig, maar diepgaander in gesprek over actuele 
thema’s? Onder leiding van Karen Joachim, voormalig Humanistisch Raads-
vrouw bij Defensie. Dat is de Roze DamesSalon! Deelname € 2,50 per keer 
(incl. consumpties). 
 

14:00 – 16:00 uur CAFÉ ROSÉ  
FRANJE speelt ANNIE de Musical 

Annie de Musical is een voorstelling over 
het leven van Annie M.G. Schmidt. Met de 
mooiste, leukste en vrolijkste liedjes uit 
het rijke repertoire van Nederlands meest 
geliefde schrijfster. Een meeslepende 
voorstelling waarin Conny Stuart, Wim 
Sonneveld, Annie’s man Dick en Jenny 
Arean en Frans Halsema een verrassende 
entree maken. Deze musical vertelt het 
verhaal van de getalenteerde Annie.  Als 
kind, als echtgenote, als moeder en als 
schrijfster van een onvergetelijk oeuvre. 
 

Met liedjes als: Margootje, Zeur niet, Wat 
voor weer zou het zijn in Den Haag? 
Vluchten kan niet meer, Ik zou je het liefst 
in een doosje willen doen, Ja Zuster, Nee 

Zuster, Dansen op de vulkaan, alles komt voorbij. Zelfs Annie’s geliefde 
Beatles komen even langs.  
 

19:00 – 21:30 uur ROZE FILM  
KINKY BOOTS (GB, 2005) 

Kinky Boots is een Britse 
speelfilm met Chiwetel  
Ejiofor in de rol van po-
wertrava Lola.  Het ver-
haal gaat over de ont-
moeting van de conserva-
tieve fabriekscultuur met 
de flamboyante cultuur 
van Drag Queens en tra-
vestieten. Charlie Price 
erft de bijna failliete 
schoenenfabriek van zijn 
vader. De magazijnen 
staan volgestouwd met 

prachtige handgemaakte klassieke brogues. Hij raakt die echter aan de 
straatstenen niet kwijt. De fabriek verkopen lijkt nog de enige uitweg. Dan 

ontmoet Charlie de flamboyante Lola. Charlie realiseert zich dat er een 
markt is voor schoenen voor bepaalde mannen. Hij vraagt Lola om te hel-
pen bij het ontwerpen van een nieuwe collectie. Voor een geslaagde sa-
menwerking moeten zowel Charlie als de medewerkers van de fabriek en 
Lola uit hun comfortzones treden. Het script van deze speelfilm is geba-
seerd op een waar gebeurd verhaal. Deelname €2,50 pp, of 1 strip van De 
Rietvinck strippenkaart.  
 

DONDERDAG 12 MAART 
14:00 – 16:00 uur ROZE SALON MIJN PERSOONLIJKE 
REIS 
Richard Wiersma is als lichtmatroos met werk begonnen. 
Door zijn leven heeft hij meerdere sporen lopen. Zo werkte 
hij ook in management van het bankwezen. Naast familie-
man is hij ook gericht op transgender zijn. Het wordt een 
kleurrijke salon en zeer gevarieerd. 

 

DONDERDAG 19 MAART 
14:00 – 16:00 uur ROZE SALON MIJN PERSOONLIJKE REIS 
Linguïst (taalkundige) Ralph Wilk vertelt zijn taal; of liever zijn 
talen. Hij spreekt zo'n 5 á 7 talen. Omdat hij en Cas Kemna 
beiden Hebreeuws (Israëlisch) spreken, kwamen zij via ge-
meenschappelijke vrienden in gesprek. Ralph neemt je mee 
van zijn afkomst in Duitsland, door Europa naar zijn huidige 
Spaanse leven. Zijn lezing wordt bijgewoond door zijn grootste 
liefde Lennie. 

 

DONDERDAG 26 MAART 
14:00 – 16:00 uur ROZE SALON MIJN PERSOONLIJKE REIS 
Ernst Coppejans Photography 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 Amster-
dam 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. 
 

VRIJDAG 27 MAART  
14:00 uur ROZE LEESCLUB: DE ZACHTE HELD van HANS BOLAND 
Een man vertrekt naar Indonesië. Daar is hij geboren, daarheen wil hij te-
rug. Hij reist over zee: zo is hij ooit vertrokken. In Jakarta wacht hem op de 
plek waar zijn wieg stond een macabere ontmoeting; in Yogyakarta volgt hij 
lessen Oud-Javaans en eet hij vleermuis; in Bandung, waar hij als kind heeft 
gewoond, moet hij accepteren dat ‘alles van vroeger’ weg is. Hij trekt door 
Sumatra, Celebes en de Molukken. Hij verdwaalt in een oerwoud, overleeft 
het ternauwernood, en keert terug naar zijn geboortestad. Want daar is hij, 
zonder het zich aanvankelijk bewust te zijn, verliefd geworden. Zijn zoek-
tocht naar Indonesië verandert in een verhaal over de verzengende liefde 
tussen een man en een jongen. ‘Heb ik me op de valreep in de jongen verlo-
ren en wil ik hem nooit meer kwijt omdat ik Java niet nogmaals wil verlie-
zen? Gebruik ik de jongen? Doet het ertoe?’  
“De zachte held” is een hartverscheurend liefdesverhaal. 
 

Thema van de Roze Salon is deze maand: Mijn persoonlijke reis. 

We maken hierbij kennis met onder andere Richard Wiersma die opklom van 

lichtmatroos naar het management van een bank, Ralph Wilk vertelt over zijn 

taal; of liever zijn talen want hij spreekt er meerdere en wij sluiten af met Ernst 

Coppejans,  fotograaf die op zoek is naar modellen met een verhaal, zoals u, voor 

project ‘oud roze’. Allen hebben een boeiend verhaal dat zij graag met u delen. 



HET SCHOUW IJDOORN 
MAANDAG 2, 16 + 30 MAART  
14:00 – 16:00 uur ROZE LEVENSKUNST gespreksgroep 
De Roze Levenskunst gespreksgroep praat iedere 14 dagen over een vooraf 
overeengekomen thema. De gespreksleider is Simon Huges, COC 50+ ambassa-
deur. De Roze Poort faciliteert deze bijeenkomst. Deelname kost € 3,00 per keer 
(voor de consumpties) 
 

HET SCHOUW 
WOENSDAG 11 + 25 MAART  
10:00 – 12:00 uur ROZE KOFFIE INLOOP – NIEUWENDAM  
Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u het prettig gevoelsgenoten uit uw eigen 
stadsdeel en (wijde) omgeving te ontmoeten? Wilt u uw kennissenkring uitbrei-
den? Dan bent u welkom bij de Roze Koffie Inloop. Alle leeftijden zijn welkom! 
Wij vragen geen geld voor de koffie, maar een bijdrage in de bus van het 
‘Bitterballenfonds’ wordt altijd op prijs gesteld. 
 

DONDERDAG 19 MAART 
13:30 – 15:30 uur ROZE BINGO 

Kom je geluk beproeven tijdens de Roze Bingo. De nummers 1 
t/m 75 komen voorbij en wie weet heb je al na een aantal 
nummers al meteen bingo. Wij hebben ook deze keer weer 
geweldige prijzen, hier en daar met een roze randje maar altijd 
in een roze tasje! Deelname kost 3 euro per plankje en wij 
spelen drie rondes, totdat de prijzen op zijn. 
 

HET HOGE HEEM 
DONDERDAG 12 MAART  
14:30 – 16:00 uur DE REGENBOOG 
De Regenboog is een gespreksgroep voor bewoners en buurtbewoners rondom 
het thema ‘anders zijn’. Want we zijn immers allemaal anders. We zijn geïnteres-
seerd in elkaar en willen van elkaar leren. We bespreken allerlei thema’s die te 
maken hebben met diversiteit, zoals seksuele-, culturele- en levensbeschouwelij-
ke diversiteit. Iedereen is welkom om aan te schuiven en zichzelf te kunnen zijn. 
Deelname bewoners gratis, bezoekers € 2,00. 
 

VRIJDAG 20 MAART  
14:30 uur ALLEMAAL ANDERS 
Geen twee personen zijn hetzelfde en dat geeft het leven 
juist kleur. We moeten soms aan elkaar wennen omdat 
we een andere geaardheid, huidskleur of geloof hebben. 
In dit programma leert zanger Harald Veenstra u op een 
positieve, vrolijke manier te kijken naar de verschillen.   
 

DE KLINKER 
DINSDAG 17 MAART 
19:30 uur ROZE FILM: GREEN BOOK 

In 1962 wordt de Italo-
Amerikaanse lompe uitsmijter 
“Tony Lip” Vallelonga in dienst 
genomen als de chauffeur en lijf-
wacht van de beroemde Afrikaans-
Amerikaanse pianist Don “Doc” 
Shirley. Samen reizen zij op con-
certtournee door de zuidelijke 
staten van USA, waar ze meermaals 

geconfronteerd worden met racisme en hun tegengestelde persoonlijkheden.  
 

De titel van de film verwijst naar The Negro Motorist Green-Book, een reis-
gids door Victor Hugo Green uit de periode van de racistische Jim Crow-
wetten. De gids informeerde Afrikaans-Amerikaanse reizigers over hotels, 
horeca en garages waar ze welkom waren en steden waar ze na zonsonder-
gang niet mochten verblijven.   
 

ROZE FILMDAGEN  
12—22 maart 

Ketelhuis—Pazzanistraat 4 
rozefilmdagen.nl 

 
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN BUITEN AMSTELRING 
 

30 JAAR DOLLY BELLEFLEUR -  in Delamar 
Zaterdag 11 april 
Al dertig jaar trekt Dolly Bellefleur, het alter ego van Ruud 
Douma, als ‘Frau Antje van het verkeerde kantje’ door ons 
kikkerlandje. In de jubileumshow Dubbel en dwars vraagt 
Dolly zich af wat deze dertig jaar durende ‘kruistocht in 
couture’ heeft opgeleverd. Samen met een zeskoppige 
band en haar vaste klaviervirtuoos Kees van Zantwijk trak-
teert deze beauty with brains haar publiek op gouwe ouwe 
en fonkelnieuwe songs. Roze strijdliederen, ondeugende 
smartlappen en literaire luisterliedjes passeren in rap tem-
po de revue. Maar aangezien Dolly bekend staat om haar hilarische improvisa-
ties, weet je eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren… 

delamar.nl/voorstellingen/30-jaar-dolly-bellefleur/ 
 

FOUR DRAGS AND A FUNERAL - Polanentheater Vrijdag 1 mei 
Razendsnelle komedie over familie, liefde, loyaliteit en bingo 
 

Een deel van je familie krijg je cadeau bij je geboorte, een ander deel kies je zelf. 
Welk deel is dan je echte familie? En mag je die vraag eigenlijk wel stellen?  
 

Vier Amsterdamse dragqueens reizen af naar het Zeeuwse Biggekerke. Het vijfde 
lid van hun theatergroep is onverwacht 
overleden en de vier komen een belofte 
inlossen: hij gaat niet als gereformeerde 
man, maar als de Bingokeizerin van Amster-
dam het graf in. 
 

Dat ze daarvoor de nacht voor de begrafe-
nis moeten inbreken in de dorpskerk is een 
kleine barrière, die met hysterisch gemak 
wordt genomen. Wat in Amsterdam nog 
een briljant idee leek, blijkt ter plekke toch 
niet zo eenvoudig. Zeker wanneer de moeder van de overledene de kerk binnen-
wandelt. 
 

Tijdens een bewogen nacht leren zowel de drags als de moeder waardevolle 
lessen over elkaar, over hun keuzes en natuurlijk over bingo. Want bingo is als 
het leven; zo lang je ballen hebt, is er hoop. 

Polanentheater, Polanenstraat 174, 1013 WC Amsterdam 
 

FLESSEMAN, Nieuwmarkt 77 
VRIJDAG 6 MAART 14:00 – 16:00 uur ROZE KOFFIE INLOOP CENTRUM 
met… IJsbrand van Belleghem (The Voice Senior) 
De 65-jarige IJsbrand combineert al jarenlang zijn muzikantenleven met zijn 
oorspronkelijke beroep als huisschilder. Op dit moment schildert hij nog twee 
dagen in de week en hiernaast heeft hij gemiddeld tien optredens per maand 
met zijn coverband Paradise. Van Tina Turner tot aan René Froger, niets is hem 
te gek en hij doet ze graag (met verve) voor je na. 

VRIJDAG 20 MAART 14:00 – 16:00 uur ROZE KOFFIE INLOOP CENTRUM 
met… De Dottinies  
De Dottinies zijn een vrouwelijk live duo die vergeten en 
oer-Hollandse liedjes zingen. Zij richten zich vooral op een 
nostalgisch en gevarieerd repertoire van de jaren 50 en 
jaren 70. Veel Hollands, maar ook Engelstalig. Denk bij-
voorbeeld aan: "De postkoets", "Je bent niet hip" en 
"Brandend zand" en nog veel meer van deze mooie lied-
jes die je bijna niet meer hoort en waarvan sommige 
helemaal nooit meer. De Dottinies begeleiden zichzelf via 
ukelele afgewisseld met gitaar en basukelele, maar ook orkestbanden. Een echte 
retro microfoon mag natuurlijk niet ontbreken. Met hun mooie samenzang 
worden zij regelmatig vergeleken met de Selvera's. 
 

Dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit nummer. 
 

MEER ACTIVITEITEN VOOR ROZE 50-PLUSSERS ZIJN TE VINDEN OP: 

https://oudrozeagenda.amsterdam/ 


