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Homovriendelijke ouderenzorg
Als senior kunt u verschillende vormen van ondersteuning krijgen om uw leven zo
aangenaam mogelijk te maken. Zo is er huishoudelijke hulp, thuiszorg, dagbesteding,
tijdelijk verblijf en zorg in een woonzorgcentrum. Ook kunt u gebruik maken van een
Huis van de Buurt en van roze inloopactiviteiten.
Huis van de buurt
Verspreid over de stad staan
woonzorgcentra die tevens bruisende ontmoetingscentra
zijn voor buurtbewoners. Zij hebben de functie van Huis
van de Buurt. Thuiswonende senioren kunnen daar
gebruik maken van het buurtrestaurant en deelnemen
aan de talrijke activiteiten die worden georganiseerd.
De Rietvinck en Het Schouw organiseren bovendien
wekelijkse roze inloopactiviteiten. Zie de bijgaande agenda.
Zorg als u thuis woont
Elke gemeente organiseert de ondersteuning aan senioren
op haar eigen manier. In Amsterdam beantwoordt de
Wmo-helpdesk uw vragen over zorg en ondersteuning
in de buurt. Wmo staat voor Wet maatschappelijke
ondersteuning. De Wmo Helpdesk is bereikbaar op het
telefoonnummer 0800 0643. Het is mogelijk dat u via
Wmo in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden of
dagbesteding.
Zorg in een woonzorgcentrum
Als u permanent intensieve
ondersteuning nodig heeft, kunt
u zorg in een woonzorgcentrum
aanvragen (zorg met verblijf).
U kunt daartoe via uw huisarts
een indicatie van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) vragen. Met deze indicatie
komt u op de wachtlijst voor een woonzorgcentrum.
Zodra er plaats is krijgt u bericht. Met een indicatie wordt
verpleeghuiszorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg
(Wlz). Daarnaast betaalt u – afhankelijk van uw inkomen een verplichte eigen bijdrage per maand.
Wachtlijst
De lengte van de wachtlijst verschilt per locatie en
per soort indicatie. Zo kan de wachttijd voor mensen
met ZZP 4, die redelijk zelfstandig zijn en in een ruim
zorgappartement in De Rietvinck willen wonen, ruim een
jaar zijn. Maar de wachttijd voor een kamer met eigen
douche en toilet op een groepswoning, bedoeld voor
mensen met ZZP 6 die intensieve verpleeghuiszorg nodig
hebben, is ongeveer een half jaar.

De Roze Loper
Als u er zeker van wilt zijn dat een woon
zorgcentrum homovriendelijk is, kunt u
kiezen voor het wonen in een centrum met
een Roze Loper. Uit onderzoek van het consortium Roze
50+ blijkt, dat roze senioren die in een Roze Loper huis
wonen, zich meer geaccepteerd, veilig en gezien voelen.
Ze ervaren geen discriminatie. Ook voor niet-LHBT-ouderen
is er een positief effect. Ook zij geven aan gelukkiger
te zijn en voelen zich meer geaccepteerd. Amstelring
beschikt over meerdere Roze Loper-locaties. De adressen
staan op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief.
Roze Loper voor Het Hoge Heem?
Om een Roze Loper te bemachtigen vindt
vooraf een uitgebreid onderzoek plaats
naar de homovriendelijkheid van een
woonzorgcentrum. Dit najaar vindt zo’n
audit plaats in Het Hoge Heem, Uithoorn.
Dit woonzorgcentrum staat bekend
om zijn prettige en open sfeer en is al
langere tijd actief op het roze vlak.
Vragen
Heeft u vragen over wonen, zorg en welzijn in een
woonzorgcentrum? Dan kunt u terecht bij Amstelring
Zorgbemiddeling. Medewerkers bemiddelen en geven
u graag informatie en advies als zelfstandig wonen niet
langer mogelijk is.
U kunt terecht met vragen over revalidatie, verzorgings
huis- en verpleeghuiszorg en terminale zorg bij
Amstelring Zorgbemiddeling
T 088 - 97 20 200 (bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur);
E zorgbemiddeling@amstelring.nl; W www.amstelring.nl
Heeft u vragen over thuiszorg, dagverzorging en
dagbehandeling? Dan kunt u terecht bij
Amstelring Wijkzorg W https://amstelringwijkzorg.nl/

Ronnie Tober
in De Rietvinck
Zie donderdag 3 oktober
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Cashless

In de zorgcentra van Amstelring kan niet meer met contant geld betaald
worden. Betaling van consumpties en eten kan alleen via pinnen.
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Beste mensen

Nieuws en informatie over ‘roze’ wonen, zorg en welzijn
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Een nieuwe naam: Amstelring

euwsbrief OudRoze
en informatie over ‘roze’ wonen, zorg en welzijn

De naam Osira Amstelring is op 1 mei veranderd in
Amstelring. Een naam die het gebied aanduidt waar
zij zorg, welzijn en wonen biedt: de waterrijke regio
Amsterdam – Amstelland - Meerlanden. Die zorg is
kleurrijk en kleinschalig. Zij sluit aan bij de behoeften van
mensen in de wijk en het zorgcentrum. We noemen dat:
de coleur locale. De zorg wordt geboden door kleinschalige teams die nauw samenwerken met de cliënt, zijn
netwerk, vrijwilligers en professionals.

Elke locatie en bedrijfsonderdeel heeft een eigen huisstijl. De ‘a’ van Amstelring is daarbij de verbindende
factor. Die ‘a’ is ontstaan uit de vorm van een hart.
De kleur paars wijst daarbij naar passie:
inventief, vol inspiratie, originaliteit en
spiritualiteit.

Vrouwenleesgroep
De Rietvinck

Op het Rode Kruis-vakantieschip J. Henry Dunant kunnen
zorgbehoevende homo’s, lesbiennes, bi’s en transgenders
dit jaar voor het eerst een speciale vakantie beleven.
In de laatste week van oktober vaart de J. Henry Dunant
met zijn ‘roze’ gasten van Gouda naar Schoonhoven,
Lelystad, Kampen, Deventer en Wijk bij Duurstede.

Er gaat een vrouwenleesgroep van start in
De Rietvinck. Wij komen
1 x per 6 weken bij elkaar.
Wij lezen graag roze, maar
ook andere schrijfsters of
schrijvers, het gaat ons erom
om mooie en boeiende
boeken te lezen en te
bespreken in een prettige
ongedwongen sfeer en door
elkaar én door de boeken geïnspireerd te raken.
Spreekt dit je aan dan zien wij je mailtje graag
tegemoet. email: vitalia@kpnplanet.nl

1-2014

e Loper voor Groenhof

n vond bij Amstelring
r de Roze Loper weer
middel van een
an werd in de Groenhof,
n De Rietvinck getoetst
er oog en oor is voor
iversiteit.
van de Roze Loper
mensen met een
grond zich in het zorgig en prettig voelen
huis een sfeer van
mheid en respect
oze Loper is dus feitelijk
tscertificaat voor roze

Voor woonzorgcentrum Groenhof
was het een spannende gebeurtenis
omdat het centrum zich voor de
eerste keer voor de Roze Loper had
aangemeld. Na de audit viel het
verlossende woord en heeft ook
woonzorgcentrum Groenhof de
Roze Loper toegekend gekregen.
Een resultaat waar locatiemanager
Nicolet Mensink en haar medewerkers trots op zijn.

Naast Groenhof hebben nogDevijf
volledig verzorgde cruise door Nederlandse wateren
is een initiatief van Roze Vakanties. Deze organisatie
andere Amstelringlocaties een
richt zich op mensen met een lichamelijke of sociale
Roze Loper: De Rietvinck, Debeperking.
Klinker,Ook 65-minners zijn welkom.
De vakantie is een verwenweek waarbij de gast bepaalt
het Willem Dreeshuis, Het Schouw
hoe zijn of haar dag eruit ziet. Uiteraard met alle nodige
en De Venser.
professionele zorg, 24 uur per dag. Roze Vakanties is erg
Voor meer informatie:
www.amstelring.nl,
www.rozezorg.nl en
www.roze50plus.nl.

Een sterk punt van Groenhof
bleek het brede draagvlak en de
borging van ‘roze’ beleid binnen
de organisatie. Groenhof heeft een
actieve ‘roze’ werkgroep. Bewoners
en medewerkers geven zo samen
vorm aan het diversiteitbeleid van
Groenhof.

Dit is de laatste papieren kwartaaluitgave van de Nieuwsbrief OudRoze. Vanzelfsprekend blijft
Amstelring zich inzetten voor homovriendelijke ouderenzorg. En organiseren wij ook in de
toekomst talrijke roze activiteiten- en ontmoetingen.

Die nieuwe huisstijl vindt u terug in deze
nieuwsbrief.

Roze ouderen
op Henry Dunant

Wanneer deze plaatsvinden kunt u voortaan lezen in de digitale maandelijkse OudRoze
Nieuwsbrief. Als wij uw emailadres al hebben krijgt u de pdf van deze nieuwsbrief in het
vervolg automatisch . Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door Peter Schröder. Wanneer u zich
voor het eerst wilt aanmelden voor deze nieuwsbrief kan dit door ofwel een email te sturen
naar E: oudroze@amstelring.nl ofwel u hiervoor aan te melden via deze website:
W www.amstelring.nl/oudroze-nieuwsbrief

Zorgbemiddeling

blij met de medewerking van het Rode Kruis en de crew
van de J.Henry Dunant. Ook als u geen lid van het Rode
Kruis bent, bent u welkom.

Wilt u iets weten over hulp in de
huishouding, hulp bij wassen en
aankleden, ontmoetingscentra
of mogelijkheden tot wonen
(met zorg) samen met gelijkgestemden, neemt u dan contact op
met Amstelring Zorgbemiddeling,
T 0800- 366 84 79 (gratis)

Voor informatie en reserveren kunt u contact opnemen
met de vakantiecoördinator van het Rode Kruis.
T (070) 44 55 854. Of met de Projectleiding
Roze Vakanties Ronald Bakker T 06 - 422 287 11)
of Jan Douwe Douwstra T 06 - 489 788 79.
Per e-mail: aanmelden@rozevakanties.nl

OsiraGroep
Zorgadvies,
0800 - 366 84 79

(gratis)
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‘Amsterdam is van iedereen’

emiddeling

Bij vragen over wonen, welzijn
en zorg kunt u terecht bij
Zorgbemiddeling Amstelring.
Medewerkers geven informatie
en advies over: zorg thuis
(huishoudelijke hulp, verzorging,
verpleging en begeleiding),
revalidatie, ontmoetingscentra
(activiteitencentra, dagbesteding,
dagbehandeling), ledenservice,

mstelring
emiddeling
- 366 84 79

(gratis)

woonen zorgcentra,
Zo luidt
het motto vanterminale
het nieuwe Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders. Alle Amsterdammers
zich veilig
en thuis kunnen voelen in onze stad. En dat geldt natuurlijk ook voor senioren in de
zorg,moeten
indicaties
en hulpmiddelen.
Amsterdamse zorgcentra. Wat je levensovertuiging, achtergrond, kleur of seksuele voorkeur ook is.
Tevens
bemiddelen zij voor
allerhande vormen van zorg
belangrijk dat jullie op deze manier
maken om meer woonzorgcentra en
ook thuiszorgteams homovriendelijk te
wanneer zelfstandig wonen niet aan verdraagzaamheid werken. Mijn
broer zit half in de kast. Ik weet het
maken.
langer mogelijk is.
van hem, maar niemand van zijn
Bel gratis tel. 088-366 84 79,
buren. En ook de mensen van zijn
Ook dit jaar - tijdens het grootste
kaartclub niet. Hij is bang om te
roze feest van het land - is er
kijk op www.amstelring.nl
worden afgewezen, dat ze niet meer
weer extra aandacht voor de roze
of stuur een e-mail naar:
met hem willen kaarten als hij verteld ouderen. Allemaal dankzij de mensen
zorgbemiddeling@amstelring.nl dat hij homo is.” Aandacht voor
van Mokum Roze die met veel
Anno 2014 blijkt het helaas nog steeds
niet vanzelfsprekend te zijn dat een
roze senior zichzelf kan zijn. Zomaar
een voorbeeld dat mij ten ore kwam.
Mevrouw Jansen zat met haar tante
op een ochtend op het buitenterras
van verpleeghuis de Poort. Ze werd
door een - in het roze uitgedoste medewerkster getrakteerd op roze
poffertjes. Verbaasd vroeg zij naar
de betekenis van het vele roze. Het
antwoord:
besteden we
wonen,
zorg “Vandaag
en welzijn
aandacht aan seksuele diversiteit, we
willen ook een homovriendelijk huis
zijn.” Mevrouw Jansen reageerde: “Ik
ben zelf niet roze, maar vind het heel

Roze Noord

Als regiodirecteur heb ik me in de
ouderenzorg sterk gemaakt voor
seksuele diversiteit. Ik was er trots op
dat in 2010 De Rietvinck, als eerste
Amsterdamse woonzorgcentrum,
officieel - met de roze loper homovriendelijk werd gekwalificeerd.
Als wethouder Zorg ben ik blij dat
het aantal Amsterdamse roze loper
centra sindsdien elk jaar weer groeit.
Het garandeert dat er in deze centra
oog is voor de behoeften van roze
ouderen en dat er ook activiteiten en
diensten met een ‘roze tintje’ worden
georganiseerd. Maar het kan nog veel
1-2015
beter. Bestuurders moeten zich sterk
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tolerantie naar roze ouderen blijft hard
nodig.

enthousiasme een heel feestelijk en
mooi programma hebben gemaakt
voor de Grey Pride. Met theater, dans,
muziek, film en nog veel meer. Een
programma voor elk wat wils, dus een
feest voor iedereen!

Wethouder Eric van der Burg draagt
ook dit jaar weer de Grey Pride
een warm hart toe. Hij zal tijdens
de opening van de feestweek – op
maandag 28 juli 14.00-16.00 uur –
het woord voeren in D’ Oude Raai
(Cordaan), Ferdinand Bolstraat 321,
1072 MA Amsterdam.

Webcommunitie roze 50+

met
overzicht

Nederland telt circa 400.000 roze vijftigplussers: lesbische,

Grey Pride

Woonzorgcentrum Het Schouw is het enige centrum in Amsterdam-Noord methomoseksuele,
een Roze Loper,
het tekenen transgender ouderen. Mannen en
biseksuele
van homovriendelijke zorg. In Het Huis van de Buurt van Het Schouw wordenvrouwen
al jaren roze
activiteiten
en
die veelal
opgegroeid
zijn in een tijd dat homoseksualiteit
ontmoetingen georganiseerd. Met de komst van Dic Brink (roze ambassadeur)
Antonidentiteit
Koolwijk een
(geestelijk
enen
gender
taboe was. Uit angst voor reacties uit de
verzorger) worden enkele nieuwe initiatieven aan het aanbod toegevoegd.

omgeving houden ze vaak hun identiteit verborgen. Het sociale

Roze koffieochtend
In Het Huis van de Buurt, wordt elke woensdag van
10.00 – 12.00 uur een roze koffieochtend georganiseerd.
Begeleider is Dic Brink. U bent van harte welkom andere
roze noorderlingen te ontmoeten.
Tentoonstelling Nooit meer in de Kast.
De IHLIA tentoonstelling Nooit meer in de kast geeft
een inkijkje in de levens van een tiental oudere
homoseksuele vrouwen en mannen. Levens waarin
homoseksualiteit een belangrijk, maar niet het enige
aspect is. Van 11 tot
en met 25 februari
is de tentoonstelling
te bekijken in Het
Schouw.

brief OudRoze

ver ‘roze’ wonen, zorg en welzijn

De tentoonstelling is
niet te bekijken tijdens
grote activiteiten.
Bel daarom van te
voren even:
T (020) 756 40 00.

okt/nov/dec
Leesclub
in De 2015
Rietvinck
De Oud-roze leesclub is voor 50+ homomannen die
van lezen houden. De club komt eens per 6 weken
bijeen op donderdagmiddag, waar het homoboek
besproken wordt wat vooraf gelezen is. Er is
inmiddels een enorme voorraad aan titels vergaard
dus ze kan nog jaren voort.

rp Amsterdam

vormen met elkaar in Amsterdam een
munity hebben we al allerlei banden
nde solidariteit. Dit was de reden
Amsterdam. Hierin willen we op
dernemen en op buurtniveau tot zorg-

plek zijn voor heel roze Amsterdam,
Door ons te verenigen, samen dingen te
en te ondersteunen, kunnen wij prettig
elfstandig en betekenisvol leven leiden.

eleden van start en inmiddels hebben
ld. Naast een maandelijkse borrel, op
r regelmatig plenaire bijeenkomsten
het Stadsdorp. Zo is er in november een
?) er al een aantal groepsactiviteiten
lub, een poolclub en zelfs een
kan sluiten. nieuwe activiteiten zijn altijd
uwsbrief die maandelijks verschijnt.

orpamsterdam.nl; T: 020-676 9902 of
m.nl.

en ontmoetingsmogelijkheden
voor senioren

isolement
Themagroep: Mijn roze
leven is groter dan onder hun heteroseksuele generatiegenoten.
Het is vaak leuk roze
www.Roze50plus.nl
is een online community waar roze senioren elkaar in alle privacy
herinneringen
op te halen.
kunnen
Bezoekers kunnen er tevens terecht voor nieuws, films, een
Dat
kan nuontmoeten.
bij de themagroep:
webshop
vraag
Het
verhaal waar
van mijn
rozeen aanbod elkaar ontmoeten en een agenda van roze activiteiten
leven.
levensverhaal
in hetDoor
heleuw
land.
Ook is er een speciale kennisbank te vinden voor professionals in de
met
gevoelsgenoten
delen dé gids voor en door roze ouderen. De website is ontwikkeld
zorg.
De website istedaarmee
maakt
u duidelijk
wie u
door Roze
50+ Nederland
waarin ANBO, COC, MOVISIE en Vilans samenwerken.
bent (geworden). En omdat
deelnemers snel met elkaar
vertrouwd raken, kunnen er
nieuwe contacten ontstaan.
De themagroep start op woensdagochtend 11 februari
van 10.00 - 12.00 uur. 6 x komen we eens per 2 weken
bij elkaar. Anton en Dic begeleiden de groep van 6 – 10
deelnemers. Deelname kost h 2,50 per keer.
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Aanmelden? Stuur uw naam, adres, geboortejaar,
telefoonnummer, e-mailadres en de vermelding of u
man of vrouw bent naar: Het Schouw, t.a.v. Oud Roze,
Dollardplein 2; 1025 XJ Amsterdam. U kunt ook een
e-mail sturen: oudroze@amstelring.nl

COC-senioren naar
Stadshouderkade
De COC senioren komen tegenwoordig samen in het
Doven Ontmoetingscentrum (DOC), gelegen aan de
Stadhouderskade 89. Bereikbaar met tram 16 en 24
(halte Ferdinand Bolstraat) of tram 4 (halte Westeinde).
De tweewekelijkse bijeenkomst is van 13.00 - 17.00 uur.
Woensdag 7 januari 2015
wordt weer gestart met een
Nieuwjaarsbijeenkomst!

Wil je meelezen of een keer komen kijken en
luisteren, neem dan contact op met Dik Nagtegaal,
dnagt@upcmail.nl of T (020) 6230077.
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s Better Together!

en steeds meer een beroep gaan
uderen hebben vaak niet zo’n
k. We zijn relatief vaak alleen,
relatie met familie is soms complex.
mmige buurten van Amsterdam
bij de buurt waarin we wonen.

Precies 10 jaar terug verscheen de eerste Nieuwsbrief OudRoze. Met daarin informatie over de
vele roze activiteiten die er in De Rietvinck plaats vonden. De Rietvinck was (en is) voorloper
als het gaat om homovriendelijkheid. Het was het eerste huis in Nederland met de Roze Loper.
Vanuit heel Nederland en Europa werd het huis bezocht door beleidsmakers, politici en roze
ouderen om te zien hoe homovriendelijke ouderenzorg er in de praktijk uit kon zien.

Eric van der Burg
Wethouder Zorg

Cashless

In de zorgcentra van Amstelring kan niet meer
met contant geld betaald worden. Betaling van
consumpties en eten kan alleen via pinnen.

Nieuws en informatie over ‘roze’ wonen, zorg en welzijn

Roze
damessalon

Ditmaal een gezamenlijke1uitgave van: Amsta, Amstelring, Cordaan,
Gay Care, Roze 50+, Sooz en Platform Mokum Roze

De Rietvinck blijft ook het
vijfde seizoen van de dames
salon de plek om samen te
komen.

Kleurrijk Amsterdam

Nieuwe deelneemsters zijn
vanaf oktober van harte welkom.
De salon vindt elke eerste
donderdag van de maand
plaats van 12.00 - 14.00 uur.
Het betreft een gespreksgroep
waarin iemand een voorgesteld
onderwerp presenteert, de
middag vorm geeft, een (kort)
verslag schrijft en dat rondstuurt.

Amsterdam staat bekend
om de traditie van vrijheid,
gelijkheid en verdraag
zaamheid en heeft op dat
vlak een reputatie hoog te
houden. Amsterdam heeft
altijd voorop gelopen bij de emancipatie
van de LHBTIgemeenschap. Het openstellen van het
huwelijk in 2001 bijvoorbeeld, voor velen een hoogtepunt
in de lange emancipatiestrijd. De juridische gelijkheid
leidde echter niet automatisch tot sociale gelijkheid. Zelfs
in Amsterdam voelden mensen zich onveilig op grond van
hun seksuele of genderidentiteit. Ook anno 2016 hebben
velen in de stad daar last van. Kortom: we zijn er nog niet.
De strijd gaat door.

Deelname kost h 2,50 per keer
(voor de consumpties).
Contactpersoon: Annelien Josselin
T 075-6167623
E ajosselin@hotmail.com
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Kom bij ons eten!

Nieuws
Voor
het meeen
eteninformatie
in een van onze over
restaurants kunt u het beste 2 dagen
van te voren reserveren. Zie achterzijde voor de telefoonnummers.

jul/aug/sept 2016

Ik durf er wel een fles wijn op te zetten: als ik in de Kalverstraat een dag
lang gesprekken zou voeren, schiet een A4’tje te kort om de verschillen in
levensovertuiging, afkomst, cultuur en geaardheid te noteren. En gelukkig maar, die
verscheidenheid maakt onze stad zo mooi.

Verscheidenheid
is mooi maar gaat pas glanzen als een
‘roze’ wonen, zorg
en welzijn
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Roze Motor uit
Noord
Enthousiasme zet iets in gang.
Dat laat Peter Schröder zien!
Hij zette Pink Noord voort om roze Noorderlingen met
elkaar in contact te brengen. Hij werd gastheer bij de
Roze Koffie Inloop in zorgcentrum Het Schouw. Die inloop
groeide uit tot een gezellig ontmoetingsmoment waar
iedereen zich welkom weet.
Van het een komt het ander. Peter werd ook gastheer
bij de Roze Levenskunst. Onder leiding van John Brobbel
wordt daar de leuke en de lastige kant van het ouder
worden besproken. ‘Het is erg fijn met gevoelsgenoten
over diepere zaken van het leven te spreken. Die liggen

stad vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid kent. Dit
betekent dat je veilig bent op straat, dat de aandacht voor
LHBTI’s verankerd is in het beleid van organisaties, dat
jan/feb/mrt
LHBTI’s zich laten zien
en weerbaar 2017
en zichzelf kunnen
zijn. Zeker roze senioren hebben daar recht op. Zij stonden
aanals
dejebasis
die emancipatiestrijd
toch anders
geenvan
kinderen
hebt’, aldus Peter. en hebben eraan
bijgedragen
dat Amsterdam
uitgroeide
tot een van de
De redacteur
van de Nieuwsbrief
OudRoze,
vroeg
meest
vooruitstrevende
van Europa en de wereld.
Peter roze
activiteiten
in een agendasteden
te bundelen.
Met als resultaat
dat tijdens
Peter maandelijks
een digitale
Als dit jaar
de EuroPride
dansende mensen op
activiteitenagenda
maakt
en een dito
website
bijhoudt:
boten door
de grachten
varen,
hoop
ik dat men op de
https://oudrozeagenda.wordpress.com
kade weet dat zij wegbereiders hadden: de inmiddels roze
Door zijnsenioren.
contacten In
ontstond
zijn ideemag
in meer
dat verband
het zorgcentra
jubilerende COC niet
ontmoetingsmomenten te starten. Met vrienden vormde
onvermeld blijven, dat in 2016 met 70 jaar zelf ook een
hij daartoe ‘De Roze Poort’. Die verzorgt inmiddels
respectabele
leeftijd
heeftZie
bereikt.
ook maaltijden
voor roze
50-plussers.
hiervoor de
maandelijkse digitale OudRoze Agenda en de website.
https://derozepoort.amsterdam

Ook deze nieuwsbrief brengt die verscheidenheid onder
woorden. Hopelijk hebben veel LHBTI’s in zorgcentra
daar profijt van. Juist mensen die zorgafhankelijk zijn,
bevinden zich in een kwetsbare positie. Inmiddels
hebben veel locaties een Roze Loper, een blijk van
erkenning voor LHBTIvriendelijkheid. Zij nemen zo hun
verantwoordelijkheid en laten als zorgcentrum zien dat zij
staan voor openheid, respect en verdraagzaamheid.
Daar ben ik dankbaar voor want oudere LHBTI’s kunnen
zich hierdoor sneller op hun gemak voelen. Zo kan
Amsterdam, in de Kalverstraat en daarbuiten, een
kleurrijke stad zijn waar het goed toeven is voor iedereen.
Mr. E.E. van der Laan
Burgemeester van Amsterdam
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Roze activiteiten in Het Schouw

apr/mei/jun 2018

Koffie Inloop (om de 2 weken).
Uit de Roze
Jordaankrant:

8 jaar Roze Loper in De Rietvinck!

Inhoudsopgave

of ze op homovriendelijkheid worden getoetst. Dat
gebeurt door onafhankelijke bureaus, zoals het instituut
Certificering in de Zorg. Circa honderd van de 2432
verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land hebben nu
een Roze Loper. In Amsterdam zijn de cijfers beduidend
gunstiger: 20 van de 72 hebben er een.

De Rietvinck valt elk jaar weer in de prijzen. “Om dit
certificaat of een verlenging ervan te krijgen is het
echt niet voldoende dat medewerkers zeggen dat
homo’s en lesbiennes welkom zijn”, vertelt Anton
Koolwijk (59), geestelijk verzorger bij De Rietvinck en
medeorganisator van de roze bijeenkomsten in dit huis.
“Het toetsingsinstituut praat ook met LHBT bewoners.
Voelen ze zich veilig en vrij?” Het onderzoekt ook of er
bijeenkomsten worden georganiseerd waarin het thema
homoseksualiteit aan bod komt. “Vroeger beweerden
leidinggevenden dat ze geen homoseksuele bewoners
hadden, terwijl toch acht procent van de bevolking
deze geaardheid heeft.” In De Rietvinck schommelt het
percentage; momenteel is het tien procent. Bovendien
staan er aan de achterkant van dit woonzorgcentrum
zeven aanleunwoningen die exclusief
voor homo’s en lesbiennes zijn. “Zij
maken gebruik van de faciliteiten van
De Rietvinck, zoals het restaurant en de
fysiotherapie. En ze komen ook naar
onze roze bijeenkomsten.”

8
14
20

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.

Pink Diemen

Nieuws en informatie over ‘roze’ wonen, zorg en welzijn
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roze programma voort te zetten. “Met dit geldpotje
konden wij de performers betalen”, verzucht Koolwijk.
“Die trekken het meeste publiek, de helft daarvan komt
dan uit de buurt. Wij zijn nu aan het bekijken of we
misschien subsidie kunnen krijgen voor de bestrijding
van eenzaamheid. Want daar zijn onze bijeenkomsten
ook voor bedoeld. Ze zorgen voor gezelligheid en reuring
in de buurt.”

De LHBT bewoners mengen zich volgens
Koolwijk goed met de andere bewoners,
die in hun kennismakingsgesprek al te
horen kregen dat dit huis homovriendelijk is.

Iedereen welkom
De Roze Salon
Europees congres
Roze ouderen in Zuid
Pride at the beach
Victoria False, Ambassadeur
Welzijn roze ouderen
Oudste ouderen varen mee

Adressen

Via de 40 verschillende nieuwsbrieven die verschenen werden roze senioren en belang
stellenden geïnformeerd over activiteiten, homovriendelijke ouderenzorg en andere relevante
zaken. De Nieuwsbrief breidde uit met informatie over alle Amstelring locaties. En ‘s zomers
groeide - door samenwerking met Amsta, Cordaan en andere partijen - de papieren oplage
zelfs tot 3.000 exemplaren van 16 tot 20 bladzijden. Met daarin informatie uit de regio groot
Amsterdam.

9
16

1

Wij realiseren ons dat juist kwetsbare roze ouderen vaak geen toegang hebben tot digitale
informatie. En dat juist de papieren Nieuwsbrief OudRoze voor hen een belangrijke informatie
bron is. Als dit voor u geldt verzoeken wij u uw naam en adres (opnieuw) te sturen naar:
OudRoze, De Rietvinck, Vinkenstraat 185, 1013 JR Amsterdam. Wellicht dat wij dan de digitale
nieuwsbrief uitprinten en naar u toe kunnen sturen. Als u mensen kent die per e-mail de
nieuwsbrief ontvangen kunt u hen vragen of zij u op de hoogte willen houden.
Wij hopen u te blijven zien bij onze roze activiteiten of als bewoner van een van onze
Roze Loper huizen.

1

Hartelijke groet,
Anton Koolwijk
Humanistisch geestelijk verzorger.

Transseksualiteit - Een tweetal tentoonstellingen bij IHLIA
IHLIA, Openbare Bibliotheek, Oosterdokskade, (3e verdieping),1011 DL Amsterdam
Trans in Amsterdam - vanaf 8 september
Jasmine de Vries laat via dit fotoproject
mensen kennis maken met transgender
inwoners en organisaties (TNN) van
Amsterdam. Geportretteerde mensen
tonen een plek die van belang is geweest
voor de transbeweging en voor henzelf. Zo
wordt duidelijk wat trans mensen verbindt
en empowert, waar is samengewerkt, en
waar herkenning is gevonden.

2

Transgender senioren - vanaf 7 november
Transvrouwen, -mannen én non-binaire
gender personen vertellen het verhaal over
hun leven en strijd. Erik Alkema en Eveline
van de Putte maken zo de problematiek
waarmee transgenders van doen krijgen
begrijpelijk en invoelbaar. Ook tonen ze
zo de grote diversiteit van de transgendergemeenschap. Meer informatie:
http://transgenderouderen.nl/index.html

10 jaar
Roze
Filmclub!

Dankzij enthousiaste vrijwilligers werd precies 10 jaar terug de eerste
roze film gedraaid in De Rietvinck! Ook dit seizoen worden er van oktober
tot en met mei elke eerste donderdag van de maand om 19.00 uur in
huiselijke sfeer boeiende films getoond. Kosten € 4,00 euro per keer.
Meer weten? mail naar: Filmclub.Rietvinck@gmail.com

Filmdiner arrangement De Rietvinck!
Combineer in ons restaurant Grand Mère uw diner met de roze filmavond in De Rietvinck.
U betaalt hiervoor slechts € 9,60 voor 65- en 7,20 voor 65+. Op vertoon van uw kassabon
kunt u gratis de filmavond bijwonen! Als u zeker wilt zijn van het filmarrangement, reserveer
dan 2 dagen van te voren, via T (020) 756 37 07. U kunt uw maaltijd nuttigen vanaf 17.00 uur.
Wilt u een echt uitje? Kom dan om 14.00 uur ook al naar een optreden of lezing bij Café Rose. Toegang is vrij.
3 oktober 2019: Green Book (VS 2018)
1962, de Italiaans-Amerikaanse uitsmijter Tony Lip heeft tijdelijk geen werk als zijn
nachtclub een paar maanden dicht gaat. Wanneer de getalenteerde pianist Don Shirley op
zoek is naar een lijfwacht voor zijn tournee door het zuiden van Amerika komt hij in contact
met Tony. Samen reizen ze door verschillende zuidelijk staten aan de hand van een speciale
reisgids “The Green Book” die verteld waar Afro-Amerikanen welkom en veilig zijn. De
twee leven in een totaal andere wereld, maar krijgen geleidelijk aan een band met elkaar.
7 november 2019: Breakfast on Pluto (GB 2006)
De pasgeboren Ier, Patrick Braden, wordt door zijn moeder Eily Bergin als vondeling op
stoep van pater Liam gelegd. Al vanaf jonge leeftijd weet de geadopteerde Patrick dat
hij anders is. Charmant, koppig en goed gebekt laat hij zich door niemand van de wijs
brengen. Als tiener komt Patrick uit als transgender en noemt zichzelf Kitten en Patricia.
Zij gaat te biecht bij pater Liam en probeert meer over Eily te ontdekken. Pater Liam houdt
dit af. Kitten verhuist daardoor naar London om meer over haar moeder te ontdekken.
5 december 2010: I do (VS 2012)
Jack Edwards is een Britse homoseksuele kunstenaar die in New York woont en met de
vrouw van zijn overleden broer haar dochter opvoed. Maar zijn toegestane verblijf is voorbij
en hij moet vertrekken. Hij loopt het risico zijn familie en leven in de VS te verliezen. Hij
trouwt met zijn lesbische vriendin om te mogen blijven. Het wordt knap ingewikkeld als hij
Mano, de liefde van zijn leven, ontmoet. Hij wordt gedwongen om een onmogelijke keuze
te maken tussen zijn familie en leven in New York en de ongelijke status van homostellen.

Activiteiten agenda Amstelring
Dinsdag 1, 8, 15, 22 en 30 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 3 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 Ronnie Tober
Ronnie is een begrip door zijn optredens

op tv, radio en in theaters. Hij zong
vorig jaar nog bij de Toppers. Ronnie
zingt en vertelt over zijn carrière en zijn
homoseksualiteit.
19.00 uur Roze Film: Green Book
Zie hierboven.

Woensdag 9 en 23 oktober Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u
het prettig gevoelsgenoten uit Noord te
ontmoeten? Wilt u uw kennissenkring
uitbreiden? Dan bent u welkom bij de
roze koffie inloop. De bijeenkomsten zijn
in de Serre, naast het restaurant van Het
Schouw.
Donderdag 10 oktober De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Naar vriendschap zulk een mateloos
verlangen: aantrekkingskracht
Een serie themagesprekken met Anton
over ontmoeting, vriendschap en erotiek.
We bespreken vandaag de documentaire
‘Acting Straight’ waar mannen in gesprek
gaan over aantrekkingskracht. Gaat
het om karakter, gedrag of seksuele
aantrekking?

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 - 4,00) 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,- kopen.
Losse consumpties kunnen met de pinpas
bij de receptie worden afgerekend.
Er kan bij de receptie alleen via pinnen
afgerekend worden.

Donderdag 10 oktober Het Hoge Heem
Hele dag Viering van
Internationale Kom uit de kast dag
Iedereen krijgt een felicitatie i.v.m. de wens
(en hopelijk ook het feit) dat we in Het Hoge
Heem allemaal onszelf kunnen zijn.
14.30 uur Bewonersgespreksgroep
De Regenboog
We vieren onze verschillen, want die maken
het leven kleurrijk! Toegang gratis voor
bewoners, € 2,00 voor bezoekers.
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Maandag 14 en 28 oktober
Het Schouw 14.00 uur
Roze levenskunst
Ouder worden heeft leuke
en lastige kanten. De kunst
is gericht te blijven op uw
mogelijkheden en het goede leven. Dat
is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je
weinig steun hebt vanuit je omgeving
en te maken kan krijgen met homo
onvriendelijkheid. Gespreksleider is
Simon Huges, 50+ ambassadeur van
COC Amsterdam. € 3,- per keer.
Donderdag 17 oktober De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Naar vriendschap
zulk een mateloos
verlangen: erotiek
Vandaag bespreken
we welke rol intimiteit,
seksualiteit en erotiek
spelen in ons leven.
Is die rol veranderd bij het ouder
worden? Wat vindt u van het taboe op
liefde op leeftijd? Hoe gaat u hiermee om?
Teo van Zelm is onze gast.
Donderdag 17 oktober Het Schouw
13.30 uur De Stiletto’s
Amy Huiswijn,
Rachel BeauJolie en
Charité La Bustier
zetten de boel op
stelten. Zij geven een
wervelende show met
bekende meezingers,
levensliedjes en Amsterdamse gein. Dit
optreden wordt mogelijk gemaakt door
Stichting De Roze Poort.
Donderdag 24 oktober De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Naar vriendschap zulk een mateloos
verlangen: ontmoeting
Waar ontmoet je gelijkgestemde mensen?
We staan stil bij de betekenis van het
COC, DOK, publieke ontmoetingsplaatsen,
clubjes enzovoort. En natuurlijk bij de
vroegere contactadvertenties en de
huidige digitale voorzieningen.
Cees Walraven vertelt over Grindr.
Woensdag 30 oktober De Venser
14.00 uur Op volle toeren
Harald Veenstra
verzorgt een heerlijke
middag vol luister en
meezing genot.

Donderdag 31 oktober De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Naar vriendschap zulk een mateloos
verlangen: vriendschap
Als alleenstaande kan je kwetsbaar
zijn. Hoe ga je om met contacten,
eenzaamheid en verlies? Welke
mogelijkheden zijn er om een nieuw
sociaal netwerk van gelijkgestemden te
ontwikkelen. Gert van der Worp vertelt
over het Stadsdorp.
Dinsdag 5, 12, 19
en 26 november
De Rietvinck
10.00 uur ‘t Roze Hart
Woensdag 6 en 20 november
Het Schouw 10.00 uur Roze Koffie Inloop
Donderdag 7 november De Rietvinck
12.00 uur Roze damessalon
Verdiepende en inspirerende ontmoeting
onder leiding van vml. humanistisch
raadsvrouw Karen Joachim.
14.00 uur Cafe Rose
Een COC voorlichter vertelt....
De voorlichters van het
COC spelen een belang
rijke rol als het gaat om
het bespreekbaar maken
van seksuele diversiteit
en genderidentiteit
op scholen. Krzysztof
Dobrowolski-Onclin (foto)
is hun coördinator en heeft als
zodanig een koninklijke onderscheiding
gehad. Een voorlichter vertelt vandaag
over de vragen die bij jongeren leven in
het kleurrijke Amsterdam.
19.00 uur Roze Film: Breakfast on Pluto
Zie bladzijde 3
Maandag 11 en 25 november
Het Schouw 14.00 uur Roze levenskunst
Donderdag 14 november De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon Kunstvormen:
Beeldhouwwerk.
De mensheid deed al vroeg aan beeld
houwkunst. Hoe begon dat en welke
obstakels moesten genomen worden?
Hoe ontwikkelde zich dat vanaf de
Grieken, de Romeinen, de Renaissance en
Barok? Docent Pieter kijkt naar Antonio
Canova die leefde in roerige tijden.
Donderdag 14 november Het Hoge Heem
14.30 uur Bewonersgespreksgroep
De Regenboog Zie 10 oktober

Donderdag 21 november
De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Kunstvormen: Olieverf.
Olieverf werd tijdens de Renaissance het
dominante medium in de schilderkunst.
Hoe ontwikkelde zich dat? We kijken dan
naar het werk van Jacques-Louis David.
Donderdag 28 november De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon Kunstvormen:
Bouwkunst.
Door de geschiedenis heen zijn er veel
gebouwen bewaard gebleven. Hoe
herkennen we de stijlen? En hoe zien die
ontstaan? We staan o.a. stil bij fabrieken
als gebouwtype en kijken dan rond in uw
eigen woonplaats.
Dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 december
De Rietvinck 10.00 uur ‘t Roze Hart
Woensdag 4 en 18 december
Het Schouw 10.00 uur Roze Koffie Inloop
Donderdag 5 december De Rietvinck
12.00 uur Roze damessalon
Verdiepende en inspirerende ontmoeting
onder leiding van vml. humanistisch
raadsvrouw Karen Joachim.
14.00 uur Café Rose
Victoria False
en Coco Coquette
Roze glamour, glitter,
glans en humor trekken
aan ons voorbij in een
wervelend programma
dat beide dames hebben samengesteld.
19.00 uur Roze Film: I do Zie bladzijde 3
Maandag 9 december Het Schouw
14.00 uur Roze Levenskunst
Donderdag 12 december Het Hoge Heem
14.30 uur Bewonersgespreksgroep
De Regenboog Zie 10 oktober
Donderdag 12 december De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Kunstvormen:
Blik op kunst.
Welke ‘bril’ zet je op en
hoe interpreteer je dat
ene werk op totaal verschillende manieren?
We eindigen bij Pablo Picasso en bespreken
zijn beste schilderijen met de ogen van
verschillende mensen en stromingen.
Donderdag 19 december De Rietvinck
14.00 uur Kerstviering

Adressen Amstelring Roze Loper Centra
Groenelaan: De Helpende Hand 9, 1186 AB Amstelveen, T (020) 426 66 00 (bij het ziekenhuis)
Het Hoge Heem: (wordt binnenkort geaudit) Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn, T (020) 756 37 07
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
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Anton Koolwijk.
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De nieuwsbrief wel of niet ontvangen?
Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen of afzeggen, stuur dan uw naam,
adres, e-mailadres en geboortedatum naar: oudroze@amstelring.nl
of naar: Oud Roze; Vinkenstraat 185; 1013 JR Amsterdam.

Lay-out en druk
Aranea Grafimedia, Zaandam

De nieuwsbrief OudRoze wordt op initiatief van De Rietvinck elk kwartaal uitgegeven

