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Kleurrijk Amsterdam
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.
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 LHBTI-gemeenschap. 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.
Verscheidenheid is mooi maar gaat pas glanzen als een
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
LHBTI’s zich laten zien en weerbaar en zichzelf kunnen
zijn. Zeker roze senioren hebben daar recht op. Zij stonden
aan de basis van die emancipatiestrijd en hebben eraan
bijgedragen dat Amsterdam uitgroeide tot een van de
meest vooruitstrevende steden van Europa en de wereld.
Als dit jaar tijdens de EuroPride dansende mensen op
boten door de grachten varen, hoop ik dat men op de
kade weet dat zij wegbereiders hadden: de inmiddels roze
senioren. In dat verband mag het jubilerende COC niet
onvermeld blijven, dat in 2016 met 70 jaar zelf ook een
respectabele leeftijd heeft bereikt.

Deze Nieuwsbrief OudRoze laat zien hoeveel mensen,
organisaties en instellingen zich inspannen om het welzijn
en de positie van die senioren te versterken. Het is mooi
dat inmiddels nagenoeg alle zorgcentra in Amsterdam
aandacht besteden aan seksuele en genderdiversiteit
en zo onzichtbare diversiteit zichtbaar en bespreekbaar
maken.

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 LHBTI-vriendelijkheid. 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 wonen, zorg en welzijn

Ruim 100 Roze Loper instellingen
In 2010 ontving De Rietvinck in Amsterdam de eerste landelijke Roze Loper. Anno
2016 hebben totaal 23 locaties van Amsta, Amstelring en Cordaan een Roze Loper.
En landelijk zijn dat er ruim 100, naast verpleeghuizen ook andere vormen van
zorg zoals thuiszorg, welzijnswerk, gehandicaptenzorg en recent zelfs het eerste
ziekenhuis.
een film of gesprek. LHBT bewoners vinden het feit dat
zij zichtbaar in de meerderheid zijn een belangrijke
succesfactor, en zij ervaren het klimaat in een Roze
Loper-zorginstelling als homovriendelijk.

Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met LHBTvriendelijkheid in de ouderenzorg en met het succesvol
agenderen van seksuele diversiteit in de zorg. De Roze
Loper-methode biedt concrete handvatten voor het
vormgeven van beleid en de praktijk van alledag voor
organisaties die aandacht willen besteden aan seksuele
diversiteit en genderdiversiteit.
Het effect van de Roze Loper overstijgt het uitgangs
punt: in de praktijk werkt aandacht voor roze ouderen
als een hefboom voor een goed diversiteitsbeleid.
Meer aandacht voor seksuele en genderdiversiteit
betekent ook meer aandacht voor iéders eigenheid,
unieke leefstijl, geschiedenis of cultuur, niet alleen
van LHBT’s. Daarmee komen alle minderheidsgroepen
beter voor het voetlicht. Alle kleuren van diversiteit
in het regenboogspectrum krijgen de aandacht die ze
verdienen. Iedereen die een beroep moet doen op zorg
of welzijn, heeft recht op de passende benadering en
bejegening.
Wat vinden bewoners van de Roze Loper?
Cliënten van Roze Loper-instellingen zijn over het
algemeen positief, trots en tevreden. Met name
LHBT bewoners uiten expliciet gevoelens van
veiligheid, acceptatie, tolerantie, zichtbaarheid, niet
gediscrimineerd worden en onderlinge solidariteit.
Ook andere bewoners die te maken hebben gehad
met uitsluiting, onbegrip of discriminatie hebben
profijt van de Roze Loper, omdat het gesprek over
diversiteit vaker gevoerd wordt, en zij zich óók meer
geaccepteerd voelen. Sommige LHBT bewoners vinden
dat de kennis over homoseksualiteit bij medebewoners
te wensen overlaat. Tegelijkertijd zouden niet-roze
bewoners meer willen weten, en nog vaker aandacht
aan het onderwerp willen besteden door middel van
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Wat maakt de Roze Loper succesvol?
Een van de belangrijkste succesfactoren van de
Roze loper is de inzet van Roze 50+ ambassadeurs.
Zij bereiken en overtuigen zorgorganisaties om met
seksuele diversiteit aan de slag te gaan. Vervolgens
adviseren en coachen zij de organisatie, steeds in
afstemming over de juiste vorm en inhoud van
het beleid. Tijdens het traject werken de Roze 50+
ambassadeurs aan het vergroten van de kennis en
bewustwording van management, medewerkers
en bewoners. Deze aanpak vergroot de acceptatie
en het begrip. In de benadering is het dan vaker
vanzelfsprekend dat er een veilige sfeer wordt
gecreëerd en er rekening gehouden wordt met de
diversiteit van mensen.
Els Meijsen (Movisie), Maaike Kluit en Manon
Linschoten (Roze 50+)

Het Roze Loper-traject in een organisatie
is gericht op kennisvergroting en
bewustwording in combinatie met
de Roze Loper Tolerantiescan. Kiwa,
een certificerende instelling in de
kwaliteitszorg, ontwikkelde deze scan:
een kwalitatief instrument om tolerantie
in de zorg objectief te kunnen meten.
Zo kan een organisatie precies zien
op welke gebieden extra kan worden
ingezet. Daarnaast is er een Toolkit
beschikbaar met o. a. trainingen voor
medewerkers, bijeenkomsten voor
bewoners en advies en ondersteuning
voor het management. www.rozezorg.nl

LHBT-afdeling Dr. Sarphatihuis in oprichting

Jezelf kunnen zijn zonder uitleg
Piet-Jan (86) woont in verpleeghuis De Poort van Amsta. Piet–Jan is niet zijn echte naam, in een nieuwsbrief
komen met zijn naam ziet hij niet zo zitten. Wel vaart hij graag mee met de Roze 75+ boot op 6 augustus.
Dan herkend worden en op tv komen, maakt hem niets uit. Piet-Jan: “Ik vaar graag mee met de Roze 75+
boot om een dagje uit mijn isolement te zijn, om andere ouderen te ontmoeten. Waarbij ik mezelf kan zijn,
zonder uitleg te hoeven geven.”
Piet-Jan woont op een van de 8 locaties van Amsta met
een Roze Loper. Hij weet van de plannen van Amsta
om in het Dr. Sarphatihuis een speciale LHBT-afdeling
op te richten, samen met Gay Care. Piet-Jan: “Als er een
roze afdeling komt, zou het me reuze gezellig lijken om
daar te gaan wonen. In het verpleeghuis mis ik toch het
contact met homomannen en ook intimiteit, al is het een
aait over mijn bol.”
Kijken naar de mens achter de cliënt
Waarom vindt Amsta het zo belangrijk om naast de
Roze Lopers ook een speciale afdeling aan te bieden
voor LHBT-ouderen? Locatiemanager Dr. Sarphatihuis,
Vera van Voskuijlen: “Wij kijken naar de mens achter
de cliënt, naar zijn verleden, gewoontes, thuissituatie,
geaardheid en levensbeschouwing. Dat doen we
op alle afdelingen van Amsta en bij alle bewoners.
Onze kernwaarden zijn daarbij: liefdevol, praktisch,
professioneel en persoonlijk. Die laatste, persoonlijk,
vind ik erg belangrijk, omdat iedereen verschillend is.

De medewerkers van Amsta kennen hun cliënten en
diens naasten en zijn gedreven en betrokken om bij te
dragen aan de door hen gewenste leefstijl. Dat we nu de
mogelijkheid onderzoeken om ‘roze zorg’ te leveren, past
hier perfect bij en daar ben ik trots op. Zeker omdat we
dan de eerste zorginstelling zijn in Amsterdam met dit
unieke aanbod.”
Isolement doorbreken
Een primeur voor Amsta en Gaycare, daar is het ons niet
om te doen. Wel om het doorbreken van een isolement
voor een bewoner als Piet-Jan. Dat doen we door
uitbundige activiteiten, zoals meevaren met de Roze
75+ boot tijdens de Canalparade. Maar ook gewoon heel
klein, door een persoonlijk gesprekje aan te gaan met
een bewoner als hij of zij daar behoefte aan heeft.
Kern is: bij Amsta mag je jezelf zijn, zonder uitleg.
Een roze afdeling gaat hier absoluut aan bijdragen.
Houdt www.amsta.nl in de gaten voor alle details.

Fantastisch!
Zo voelde een van onze bewoners zich nadat zij zich op hoge leeftijd eindelijk als dame kenbaar durfde te
maken. Harald Veenstra´s programma ´Allemaal anders´ had haar aan het denken gezet. Ze had bovendien
goed begrepen dat wonen in een Roze Loper huis, betekent dat het huis staat voor een sfeer van vrijheid,
verdraagzaamheid, respect en verbondenheid. Zij ervoer dit ook bij bewoners, medewerkers en bezoekers.
Na een leven lang man te zijn geweest, maar te dromen vrouw te zijn, dacht ze bij zichzelf: ´Het is nu of
nooit´.   
Eerdere ‘roze’ activiteiten leiden er al toe dat bewoners
´uit de kast´ kwamen door te vertellen dat hun zoon of
dochter homoseksueel is. Of dat medewerkers, familie
en vrijwilligers zich vrijer uiten over hun geaardheid.
Want zelfs in Amsterdam, ligt het thema LHBT bij
ouderen en medewerkers soms nog gevoelig.
Amstelring wil dat alle mensen zich in haar zorgcentra
thuis voelen en zich veilig en gesteund weten in wie zij
zijn. Afgelopen jaar zijn daarom opnieuw 2 zorgcentra

voor de Roze Loper gecertificeerd: De Drie Hoven en
Groenelaan. Groenelaan is het eerste LHBT vriendelijke
huis in Amstelveen. Die gemeente waardeert dit en
daarom overhandigt wethouder Herbert Raat op dinsdag
26 juli 2016 officieel de Roze Loper!
Het Leo Polak (Nieuw-West), Floriande (Hoofddorp) en
Eigen Haard (Zwanenburg) doen dit jaar voor het eerst
mee met de Grey Pride.
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Kleurrijk Cordaan houdt van roze!
Iedereen moet zich - ongeacht zijn of haar culturele en of religieuze achtergrond of seksuele geaardheid –
welkom en thuis voelen bij Cordaan. Van impliciete of expliciete discriminatie of gevoelens van ongemak
met betrekking tot de eigen achtergrond of leefstijl mag geen sprake zijn. Dit geldt voor onze bewoners en
voor onze medewerkers. Wij verwachten respect en tolerantie met betrekking tot ieders eigen levensstijl
of achtergrond. Dat past bij een stad als Amsterdam; dat past bij Cordaan. Dit is ook de essentie bij het
verwerven van een Roze Loper. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor cliënten met een niet heteroseksuele
achtergrond (LHBT-groep).     
d’Oude Raai heeft al lange tijd een Roze Loper. Vorig jaar
verwierven we dit keurmerk voor De Buitenhof en De
Gooyer. Eén van de Roze Lopers in De Gooyer is specifiek
voor de zorg aan mensen met een verstandelijke
beperking, daar zijn we heel blij mee. Sinds dit voorjaar
kan Cordaan weer vier nieuwe locaties bijschrijven op de
lijst van Roze Lopers: Nieuw Vredenburgh, Buitenveldert,
Kraaipan en Olympisch Kwartier. Dit alles in het bijzonder
dankzij de inspanningen van alle betrokkenen op de
betreffende locaties! Het doel is om alle Cordaan-huizen
roze te kleuren.
De aandacht voor het thema diversiteit, de openheid
onder de medewerkers en het vraaggericht werken
zorgen ervoor dat bewoners ruimte ervaren en sociaalemotionele veiligheid. Ook de buurt wordt bij het thema

betrokken, door het organiseren van een ‘roze burendag’,
open huis en een wijkfeest om de uitreiking van de Roze
Loper te vieren. De maand juni is inmiddels omgedoopt
tot ‘maand van de roze ouderen’.
Tijdens de EuroPride deze zomer vaart Cordaan mee met
een eigen boot voor mensen met een verstandelijke
beperking, met de A-meezing boot. Iedere opvarende
op deze boot heeft een eigen microfoon om zijn of
haar eigen stem te laten horen. Het thema is: ‘Join!’.
Roze Europese gasten met een beperking zijn van harte
uitgenodigd om mee te varen op de meezing-boot.
Daarnaast sponsort Cordaan de Boot van Roze 75+; een
boot waarin wij een eerbetoon willen geven aan alle
ouderen van nu die destijds wegbereider zijn geweest bij
de emancipatie en acceptatie van LHBT’ers.

Bijzondere mensen, bijzondere zorg.
Gay Care is de thuiszorgorganisatie van de LHBT-gemeenschap. Sinds 2014 leveren we huishoudelijke hulp,
verzorging en verpleging. Gay Care is een volledig erkende zorginstelling. Verzorging en verpleging worden
dan ook gewoon door de verzekeraar vergoed.
Door ons speciaal op onze gemeenschap te richten
leveren we zorg waarbij mensen hun identiteit en
levensstijl niet hoeven te verbergen. Onze medewerkers
kennen de gemeenschap, veelal omdat ze zelf LHBT-er
zijn. Dat dit gewaardeerd wordt zien we aan de groei
van het aantal klanten.
We zijn hard bezig om onze zorg verder uit te breiden.
Volgens plan openen we in samenwerking met Amsta
nog dit jaar een eigen verpleeghuisafdeling: een LHBTzorgwoning in het Sarphatihuis. Lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, transgenders en biseksuelen
kunnen zo verpleegd worden door mensen van de
eigen gemeenschap. Het is bovendien prettig om met
gevoelsgenoten verhalen te delen over je leven en je
liefdes.
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Later dit jaar zal Gay Care nog verdere groeiplannen
presenteren. We hebben grote plannen om op nog meer
manieren voor de LHBT-gemeenschap te zorgen.

Als u informatie wilt, of zorg nodig
heeft, kijk dan op onze website
www.gay-care.nl of bel ons via
T (020) 233 45 54.
U bent ook iedere dinsdag welkom
de
op onze gezellige koffieochtend in
ede
Twe
,
nge
Gay Care Lou
.
Rozendwarsstraat 22 in Amsterdam

Roze Ambassadeur Welzijn
Roze Ambassadeurs gezocht in de Welzijns- en Zorginstellingen én in de buurten
Door Jelle Houtsma, directeur Stichting SOOZ
Ja, Nederland loopt voorop als het gaat om de vrijheid
en inclusiviteit voor LHBT´ers. Maar voorop lopen is niet
hetzelfde als ´we zijn er al´.
Die inclusiviteit is wel hartstikke belangrijk als het
gaat om deze samenleving waarin van ons allen
gevraagd wordt om elkaar te helpen. Meer en meer
zal de informele zorg voor elkaar een bepalende rol
gaan spelen in ons leven. We kunnen het ons niet
veroorloven dat delen van de maatschappij buiten onze
informele zorg blijven staan. Welzijnsinstellingen en
betrokken, solidaire, buurtbewoners hebben daar een

actieve rol in. Een rol die vaak omschreven kan worden
als ‘dat laatste zetje’.
Voor dat laatste zetje is soms een klein duwtje nodig,
iemand die even aanstipt dat opmerkingen als “het
was maar een grapje” of “van mij mogen ze als ze
maar niet aan mij zitten” niet bevorderlijk zijn voor
een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Soms is er
een wat dieper gravend gesprek nodig. Soms een
ondersteunende training. Maar vooral zijn er mensen
nodig in buurten en in Welzijnsinstellingen die die
noodzaak willen signaleren: Roze ambassadeurs.
Mensen die willen bijdragen aan het versterken van
allianties in buurten en wijken om iedereen een
veilige en welkome plek te geven in onze informele
buurtnetwerken. Waar we samen voor elkaar zorgen.
Hieronder verhalen van mensen die, ieder op hun
eigen wijze, actief zijn als Roze Ambassadeur. Ikzelf
ben zo’n ambassadeur in ‘Welzijnsland’.
Er zijn er nog veel meer nodig. In buurten én in
instellingen. Wil je meedoen? Graag!
Is er een taakomschrijving? Ja: jezelf zijn en ernaar
streven dat anderen ook zichzelf kunnen zijn.
Willen we met je in contact komen? Ja heel graag. In
de artikelen op deze en de volgende pagina staan
contactgegevens.
Mijn emailadres is: j.houtsma@soozamsterdam.nl

Het Roze Stadsdorp Amsterdam
Door Marijke Kooi
Toen ik van het initiatief hoorde om een Roze
Stadsdorp in Amsterdam (RSA) op te richten raakte
ik meteen enthousiast. Het leek mij leuk om mee te
werken aan het opzetten van een netwerk van roze
50-plussers. De gevolgen van de zich terugtrekkende
overheid en van wat de participatiemaatschappij
genoemd wordt, zijn immers steeds zichtbaarder. Op
onze alleroudste dag zal zorg van buren en vrienden
steeds noodzakelijker worden.
Ik vind het belangrijk om mensen de gelegenheid
te geven elkaar te ontmoeten en deed een voorstel
tot een maandelijkse borrel. Deze borrels zijn een
groot succes. Ze worden gemiddeld door 60-70 roze
stadsdorpers bezocht. Het is ontzettend leuk om oude

bekenden te ontmoeten en nieuwe contacten te
leggen. Er ontstaan veel nieuwe initiatieven. Op onze
Facebook pagina hebben we al meer dan 400 vrienden.
Ik hou me ook bezig met de ontwikkeling van de
organisatie van het RSA. Dansmiddagen, publiciteit en
nabuurschap hebben mijn aandacht. Onlangs heb ik het
initiatief genomen om te komen tot een buurtgerichte
groep rond de Amstel. Bij de eerste bijeenkomst waren
er 10 buurtgenoten.
Ik ben nu 71 en wist niet dat ik het zo leuk zou vinden om
weer actief te worden in onze Amsterdamse LHBT-wereld.
Ik kan het iedereen aanraden. Ook actief worden?
Kijk op www.rozestadsdorp.amsterdam en kom naar
een bijeenkomst.

5

Roze wonen, zorg en welzijn
Roze ambassadeurs
voor de buurt

Roze (Loper)
ambassadeur in de zorg

Door Peter van Maaren

Door René Goudsblom

Het afgelopen jaar zie je LHBTI mensen zich
individueel inzetten voor de buurt. Of het gaat
om activiteiten in de buurt, als buddy, als persoon
die roze borrels organiseert of gewoon als mens
zich inzet voor iedereen. Velen zien zich niet
als ambassadeur. Ze hebben gewoon de sociale
vaardigheden om mensen op de been, of bij elkaar
te brengen. Gewoon iemand die zich speciaal
inzet voor een groep die de neiging kan hebben
zich steeds meer terug te trekken. Met soms
simpele activiteiten als een borrel een bingo of een
rommelmarkt met de mogelijkheid voor een roze
tintje, kun je het onderwerp inbrengen. Ook kun je
in het buurthuis dialooggesprekken organiseren met
een thema als ‘Jezelf kunnen zijn in je wijk’ met als
onderliggend thema, de Roze bewoners.

Nadat op de Amsta locaties Vondelstede en
Nellestein de Roze Loper was behaald, in 2011,
is er binnen Amsta hard gewerkt aan een open
cultuur. Onder leiding van René Goudsblom is een
groep Roze Ambassadeurs gevormd die zich inzet
voor seksuele diversiteit. Er zijn inmiddels 30 roze
ambassadeurs binnen Amsta, dit zijn roze en niet
roze medewerkers, die het onderwerp bespreekbaar
maken door informatieve en leuke activiteiten
te organiseren. Zowel voor bewoners als voor
personeel. Wat als activiteit heel goed werkt zijn de
dansdemonstraties door een herenpaar.

Je veilig voelen in de buurt doe je niet alleen.
De LHBTI mensen hebben de hetero’s uit de buurt
nodig, ongeacht kleur, religie, sekse, cultuur of
gewoontes. Zelf ben ik een Gay Straight Alliance
met de Marokkaanse mannen in de buurt
aangegaan. Deze mannen begrijpen dat we elkaar
nodig hebben. Het heeft tijd nodig, maar elkaar
steunen in goede en slechte tijden is gewoon heel
erg belangrijk.

Amsta heeft nu 8 huizen met een Roze Loper
certificaat. Locatie Amsteldijk is heropend als het
Amstelhuis. Het leuke is dat daar door ‘Out Forever’
een aantal roze woningen wordt aangeboden, wat
je als een voortzetting van een homovriendelijk
beleid kunt zien.

FOTO: © CORINE ZIJERVELD, 2014

Zolang het voor elkaar opkomen duidelijk zichtbaar
is, gaat de wijk meer voelen als een thuishaven. Wil
je ook een ambassadeur worden in de buurt meldt
je bij mij via email petervanmaaren@gmail.com

Roze ambassadeurs inzetten doet het COC landelijk
al langer. Het blijkt een goede aanpak om beleid
ter plekke handen en voeten te geven, door
vertegenwoordigers die de handen uit de mouw
steken. In Amsterdam Zuid wordt dit ook onze
aanpak. Ik ben op zoek naar Ambassadeurs in
de zorg in Zuid. U kunt u aanmelden via email
r.goudsblom@amsta.nl
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Rainbow Buddy Support

Roze Buddyzorg

Rainbow Buddy Support is er voor LHBTers wiens
leven (tijdelijk) uit balans is vanwege meervoudige
problematiek en psychische/psychiatrische klachten.
Als buddy van zo iemand kun je het verschil maken in
iemands leven.

Roze Buddyzorg bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
De meeste buddy’s zijn zelf LHBT. Roze Buddyzorg
zorgt voor de juiste koppeling tussen een cliënt en een
buddy waarbij een goede klik belangrijk is. Een buddy
krijgt een training en begeleiding. Een buddy biedt
een luisterend oor en is er als je het moeilijk hebt.
Een buddy kan meegaan naar een afspraak in het
ziekenhuis, helpt knopen doorhakken of steekt een
hart onder de riem als dat nodig is. Met een buddy
kun je samen op pad, voor een wandeling, naar de
film, het theater of naar een terras.

Meer informatie:
www.deregenboog.org/rainbow-buddy-support

Meer informatie: http://rozebuddyzorg.nl
of info@rozebuddyzorg.nl of 06-10182761

Roze hulpverlening
Op zoek naar hulp
verleners die positief
staan tegenover roze
leefstijlen en kennis
hebben van de manier waarop het LHBT zijn van
invloed kan zijn op iemands functioneren?
Meer informatie: www.rozehulpverlening.nl

OutForever
OutForever wil woningen realiseren in Amsterdam
voor lesbo’s, homo’s, transgenders en bi’s (LHTB). Waar
het goed wonen is, met elkaar en in de buurt. Waar
allerlei activiteiten en initiatieven kunnen ontstaan.
OutForever is actief voor alle LHTB-ers. Voor jong en
oud en voor elke portemonnee. Specifieke aandacht
gaat uit naar comfortabel en veilig wonen voor
senioren. Waarbij roze-vriendelijke zorg- en service
beschikbaar zijn. Out of the closet is OutForever!

Orpheus
Soms ontdek je je geaardheid pas op latere leeftijd.
En sta je voor de keus of je als roze senior nog uit de
kast zult komen. Wat te doen? Orpheus brengt mensen
in een vergelijkbare situatie met elkaar in contact.
Kenmerkend voor deze ontmoeting is het
samen kunnen praten over vragen als: Hoe en aan
wie vertel ik het? Hoe zal mijn omgeving reageren?
Hoe gaan andere mensen hiermee om? Welke nieuwe
mogelijkheden binnen onze relatie zijn er?
Meer informatie: www.orpheushulpverlening.nl

Meer informatie: http://outforever.nl

Roze Uitvaart

Stichting L.A. Rieshuis
In 1998 werd dit appartementencomplex met
zeven zelfstandige seniorenwoningen voor roze
ouderen geopend. Het beheer wordt verzorgd door
Woonstichting De Key. Stichting L A Ries draagt
kandidaten voor aan de Woonstichting. Tot op de dag
van vandaag overtreft de vraag het aanbod.
Meer informatie: T (020) 330 7563
of (020) 330 8899 op werkdagen na 18.00 uur
Website: zeedijk44winkel.wix.com/stichting-l-a#!

Homomannen, lesbische vrouwen en transgenders
gaan weliswaar net zo gewoon dood als anderen, hun
leven zag er vaak wel anders uit. In elke levensfase
(óók in de laatste) kan een homoseksuele leefstijl een
verschillende aandacht behoeven. Het netwerk van
homovriendelijke uitvaartverzorgers is opgericht om u
informatie en tips te geven over allerlei vraagstukken
rondom levenseinde, zoals testament, wilsbeschikking
en het regelen van de uitvaart. Een informatief
voorgesprek is kosteloos en vrijblijvend, ook als u
elders verzekerd bent.
Meer informatie: Bel 06 2679 3077 of kijk op
www.rozeuitvaart.nl info@rozeuitvaart.nl
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Belangenbehartiging en informatie

Een nieuw Mokum Roze!
De krachten bundelen. Niet alleen voor roze ouderen maar voor
álle kwetsbare LHBTI-ers in Amsterdam. Meer gericht op beleid en
strategie. Dat zijn de uitgangspunten van het ‘nieuwe’ Mokum Roze.
Mokum Roze is…
Mokum Roze is en blijft hét overlegplatform om de
belangen te behartigen van niet alleen oudere, maar
van álle kwetsbare lesbische vrouwen, homomannen,
biseksuelen en transgenders in Amsterdam. Mokum
Roze en haar platformpartners willen de kwaliteit van
wonen, zorg en welzijn voor roze Amsterdammers
handhaven en verbeteren. Dat doen we door elkaar
te informeren, onderling af te stemmen en door te
signaleren waar knelpunten en behoeften zijn en deze
onder de aandacht te brengen bij strategische partners.
Mokum Roze komt elk kwartaal bij elkaar. Jaarlijks
willen we een grote netwerkbijeenkomst organiseren
voor alle relevante Amsterdamse organisaties, partijen,
projecten, initiatieven en groepen.
Mokum Roze aan de slag
Het college wil dat Amsterdam ook voor roze bewoners
en bezoekers een open, aantrekkelijke en veilige stad
is om te wonen, te werken en te verblijven. In de Roze
Agenda 2015-2018 is de focus voor het Amsterdamse
LHBTI-beleid te lezen. Die focus is uitgewerkt in
een uitvoeringsplan met daarin concrete acties. Als
belangenbehartigingsplatform wil Mokum Roze hier

samen met de gemeente en andere partners en
partijen handen en voeten aan geven. We doen dat
door bijvoorbeeld mee te denken en mee te doen aan
• betere informatievoorziening voor en over roze
ouderen
• stimuleren van deskundigheidsbevordering van
(toekomstig) zorg- en welzijnsprofessionals
• initiëren en afstemmen van activiteiten voor en door
LHBTI-ers
• adviezen aan de gemeente en andere relevante
partijen
Komend jaar vormt de Roze Agenda de rode draad
waaraan we als Mokum Roze prioriteiten willen geven.
Zo draagt Mokum Roze bij aan een open, aantrekkelijke
en veilige stad, ook voor kwetsbare LHBTI-ers.
Voor meer informatie over Mokum Roze mail naar:
mokumroze@cocamsterdam.nl
Meer informatie over de Roze Agenda is te vinden op
www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/
onderwijs-jeugd-zorg/diversiteit/roze-agenda-2015

deelnemers platformoverleg

Josee Rothuizen
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Herman Boers

Wilma den Uijl

Marten Bos

Bouko Bakker

COC-Amsterdam

Vrolijk

COC-Amsterdam
maakt zich sterk voor
LHBT emancipatie en
belangenbehartiging
in de regio Amsterdam. Zij houdt zich bezig met:
emancipatie en acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid,
voorlichting, ontmoeting en debat. Om ontwikkelingen
te ondersteunen en nieuwe initiatieven te ontplooien
is het COC Amsterdam zich decentraal, wijkgericht gaan
organiseren. Een prettige leef- en woonomgeving voor
LHBT’ers betekent dat stadsdelen, wijken en uiteindelijk
elke straat in Amsterdam LHBT-vriendelijk zal zijn.

Vrolijk is al ruim 30 jaar dé Gay & Lesbian boekhandel
van Nederland. Bezoek de winkel vol boeken,
tijdschriften en DVD’s in hartje Amsterdam! Kom een
keertje gezellig langs bij ons koffiedrinken. Regelmatig
komen schrijvers aan het woord in een VROLIJK
GESPREK, live in de winkel! Vrolijk is elke dag open
tussen 12-18 uur. Paleisstraat 135; 1012 ZL Amsterdam;
Meer informatie: T (020) 623 5142.
Bestel ook online: www.vrolijk.nu

Meer informatie: www.cocamsterdam.nl

Roze in Blauw
Roze in Blauw behartigt de
belangen van LHBTers binnen en
buiten de politie. Zij staat klaar
voor mensen die melding willen
doen van discriminatie, belediging,
mishandeling of diefstal wegens hun geaardheid. Ze
bieden een luisterend oor, kunnen doorverwijzen of
bemiddelen bij het doen van aangifte. Bel bij spoed
direct 112 of achteraf 0900-8844.
Voor een direct contact met een medewerker van
het netwerk “Roze in Blauw”? Bel (020) 559 5385
of mail: rozeinblauw.amsterdam@politie.nl
U kunt rekenen op goede opvang en er wordt
zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

IHLIA
IHLIA heeft als erfgoed organisatie een zeer waarde
volle en unieke collectie over de LHBT geschiedenis. Bij
IHLIA vindt men het belangrijk dat de verhalen uit en
over deze gemeenschap bewaard blijven. Zo kunnen ze
niet alleen door de huidige, maar ook voor toekomstige
generaties gelezen, gezien en gehoord worden. De
IHLIA-collectie kan door iedereen geraadpleegd worden.
De IHLIA-informatiebalie is open op maandag tot en
met donderdag van 12-17 uur op de 6e etage van de
OBA, tentoonstellingen zijn tot 22 uur te bezoeken.
Meer informatie: IHLIA@OBA: Oosterdokskade 143;
1011 DL Amsterdam. T (020) 523 0837

HVN
Bij de HVN staat iedereen
die leeft met hiv centraal. De
vereniging is er voor actieve
belangenbehartiging, betrouw
bare en onbevooroordeelde
informatievoorziening, onder
steunen van preventie en
onderling contact en onder
steuning. Weet je pas dat je hiv-positief bent dan
is de gids ‘Positief leven’ jouw informatiebron over
alles wat er op je af komt. Informeer jezelf ook over
de ‘workshopreeks’, een mogelijkheid om jezelf te
informeren en anderen te ontmoeten.
Meer informatie: www.hivnet.org
Email servicepunt@hivnet.org Voor vragen
over leven met hiv, onderling contact en de
Hiv Vereniging Nederland. Of bel: 020 689 2577
te bereiken op ma-di-do van 14 tot 22 uur.

Switchboard
Switchboard is de
telefonische advies- en
informatiedienst voor de
lesbische, homo, bi- en
transgendergemeenschap
in Nederland. Vertrouwd en onbevooroordeeld.
Switchboard wordt gefaciliteerd door COC Nederland,
maar is van, voor en door de gemeenschap. Geen vraag
is ons te gek. Bij Gay & Lesbian Switchboard Nederland
kun je terecht met jouw vragen over homo- en
biseksualiteit en genderidentiteit.
Meer informatie: T (020) 623 6565
Email info@switchboard.nl;
Website http://switchboard.coc.nl
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Belangenbehartiging en informatie
Steeds meer aandacht voor roze ouderen bij (toekomstig) professionals
Goede ondersteuning, zorg en begeleiding betekent dat iedereen – hetero, bi, homo, lesbo of trans – respectvol en
gelijkwaardig behandeld wordt waarbij óók rekening gehouden wordt met verschillen tussen mensen. Van iedere student
of professional in zorg of welzijn wordt dan ook verwacht dat deze kan omgaan met verschillende mensen. En dus ook
met roze ouderen. In beroepsopleidingen en binnen zorg- en welzijnsorganisaties worden er daarom steeds vaker (gast)
lessen of trainingen gegeven hierover. Professionals, studenten en vrijwilligers krijgen dan informatie en handvatten om
hun kennis, vaardigheden en sensitiviteit ten aanzien van roze ouderen te verhogen.

Stappenplannen voor
beroepsopleidingen

Trainingen voor professionals
en studenten

Voor docenten en beroepsopleidingen zijn er sinds begin
2016 stappenplannen beschikbaar om de professionele
aandacht voor seksuele voorkeur en gender te vergroten.
Die stappenplannen bevatten lespakketten met kennis
en praktische werkvormen. Docenten vinden hier een
bron aan inspiratie om lessen op mbo, hbo en universitair
niveau voor te bereiden. Ook studenten kunnen hier
terecht voor studiemateriaal dat hen voorbereidt op de
beroepspraktijk. Deze stappenplannen, kant-en-klare
lessen, casuïstiek en nog veel meer is te vinden op
www.monitorlerensignaleren.nl/lhbt.

Verschillende instellingen en zelfstandige trainers bieden
trainingen over roze ouderen of seksuele diversiteit
aan. Deze trainingen zijn vooral gericht op kennis en
bewustwording. Deelnemers beschikken over meer kennis
en inzicht betreffende de specifieke aspecten van de
geschiedenis en leefstijl van roze ouderen en zijn bekend
met relevante aspecten (vooral rondom bejegening)
zodat zij op een respectvolle en open manier kunnen
omgaan met roze ouderen. Bij veel trainingen wordt
een ervaringsdeskundige uitgenodigd om vanuit eigen
ervaringen te vertellen. Meer informatie over trainingen,
workshops of gastlessen is onder meer te vinden op
http://www.monitorlerensignaleren.nl/advies-bijscholing,
www.roze50plus.nl of via hermanboers57@gmail.com

Diversiteit bij SIGRA
Op 27 januari 2016 organiseerde
SIGRA de bijeenkomst ‘Roze diversiteit:
ongelijkheid of verschil?’. Onder leiding
van dagvoorzitter Rob van Dam (RvB
Careyn) werd kennis en ervaring uitgewisseld rond het
thema LHBT-senioren, met vragen als: moeten zorglocaties
en wijkteams sensitiever worden voor deze doelgroep en
homovriendelijke zorg bieden? Gaat het hierbij om het
bereiken van een gelijke dan wel identieke behandeling of
zijn specifieke kennis en methoden nodig? En wat betekent
dit voor de kwaliteit van zorg? Mede dankzij de grote
opkomst en de betrokkenheid van de ruim 90 aanwezigen
was het een inspirerende en levendige bijeenkomst.
Een compleet verslag is te downloaden via www.sigra.nl/
nieuwsbericht/roze-diversiteit-ongelijkheid-verschil.
SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties
en formele netwerken, actief in de gezondheidszorg en
welzijnssector in de regio Groot Amsterdam, Zaanstreek
Waterland en Noord-Holland Noord.

De OudRoze Agenda

Roze Zorg

Wat begon als een PDF-Nieuwsbrief in april 2016 is
nu een website met uit-tips op maand niveau voor roze
ouderen, waarbij ieder voor zichzelf beslist hoe oud,
of jong van hart, hij/zij is. Heeft u nog tips, wij horen ze
graag! oudroze.agenda@gmail.com of bezoek ons:
https://oudrozeagenda.wordpress.com

Voor informatie over homovriendelijke zorg en
woonvoorzieningen kunt u kijken op de website:
www.rozezorg.nl.
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Activiteiten en ontmoeting
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 email: oudroze@amstelring.nl en oudroze.agenda@gmail.com

voor de heren
COC-senioren,
het vertrouwde ontmoetingscafé
Ruim 45 jaar vindt dit ontmoetingscafé voor
oudere roze mannen plaats. Met als doel:
“…een steun te zijn bij het ouder worden,
ervaringen uit te wisselen en gezelligheid te
bieden onder gelijkgezinden. Ook uitstapjes
met afsluitend een gezamenlijk diner horen
tot de activiteiten. De leeftijd van de deelnemers
varieert omdat ieder zelf bepaalt wanneer hij zich
senior voelt”. Het café vindt plaats in het Doven
Ontmoetingscentrum (DOC), Stadhouderskade 89.
Iedere 14 dagen in de even weken op
woensdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur
Meer informatie T 06 120 70 549 (Ton van Steen).

voor de dames
Café Zilver, al 6e jaar actief!
Maandelijks andere oudere lesbo-, biseksuele- en
transgender vrouwen ontmoeten? Kom naar Café
Zilver om elkaar te leren kennen onder het genot van
een drankje. Café Zilver gaat het hele jaar door, ook
tijdens vakantieperiodes!
Café Zilver wordt elke 1e zondag van de maand
gehouden vanaf 14.00 – 17.00 uur in Restaurant
Szmulewicz aan de Bakkersstraat 12 Amsterdam.
Email: cafezilver@gmail.com

Email: senioren@cocamsterdam.nl
Website: www.senioren.cocamsterdam.nl

De ZÓCIËTEIT, een manier om
vrienden te maken
De Zóciëteit is een algemene
sociaal-culturele vereniging van
40+ en voor homomannen.
Singles, stellen, werkenden
en gepensioneerden zijn lid.
Op bijna elke vrijdagavond
zijn wij te vinden in de Bilderdijkzaal van Het Open
Huis (HOH) aan het Bilderdijkpark 12a. We hebben
inloopavonden, avonden met een film, muziek,
optreden, debat of lezing. De Zóciëteit kent vele
activiteiten: van een borrel, cultureel uitje, fietstocht,
lange afstand wandelen, maar ook een dinerclub, film
bezoeken, bridge, fotoclub en een leesclub.
Je kunt gerust een keer vrijblijvend komen kijken
en kennismaken. Voor meer informatie en het
actuele programma vindt u op onze website
www.zocieteit.nl Of bel T 020 775 7891
(secretariaat van de vereniging).

Leesclub De Rietvinck
Voor 50+ homomannen die van lezen houden.
De club komt eens per 6 weken bijeen op
donderdagmiddag, waar het boek besproken wordt
wat vooraf gelezen is. Er is inmiddels een enorme
voorraad aan titels vergaard dus ze kan nog jaren
voort. Wil je meelezen of een keer komen kijken en
luisteren, neem dan contact op met Dik Nagtegaal,
E dnagt@upcmail.nl of T
(020) 623 00 77.

De Lesbo-Code,
‘gezelligheid om de hoek’

Al jaren houden de dames van de Lesbo-Code
wekelijks een geanimeerde
koffieochtend voor lesbische 40+
vrouwen in Buitenveldert, Zuid
en Nieuw-West. Daarnaast wordt
maandelijks een film, lezing of uitje
georganiseerd op de zondag met
thee, een borrel en een maaltijd na.
ZONDAG. (Buitenveldert) Wijkontmoetingscentrum –
A.J. Ernststraat 112 van 11.00 – 12.30 uur
WOENSDAG. (Zuid) Buurtkamer Hoofdkwartier –
Hoofddorpweg 25 van 10.30 – 12.00 uur
DONDERDAG. (Nieuw-West) Vrouw en Vaart –
President Allendelaan 733 van 10.30 – 12.00 uur
Email: lesbocode@gmail.com
Website: www.lesbocode.nl

Roze Dames Salon
1 september start de Salon haar
7e seizoen! Iedere eerste
donderdag van de maand komt
een enthousiaste club vrouwen
bijeen. Dit seizoen nodigen
we boeiende vrouwen als gast uit om samen van
gedachten te wisselen. Nieuwe deelnemers en
ideeën zijn van harte welkom. De salon komt bijeen
in De Rietvinck, n 2,50 per keer.
Contact: E ajosselin@hotmail.com
of E ansbrugman@gmail.com
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voor dames en heren
TransAmsterdam
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.
Email transamsterdam@outlook.com of website:
http://transamsterdam.blogspot.nl.

TransPride 2016
Voor de derde keer organiseert TransAmsterdam het
TransPride festival. Een week lang laten we met trots
de diversiteit van onze gemeenschap zien. Met o.a.
poëzie, discussie, verschillende optreden en acts en op
4 augustus een spetterend feest. Iedereen is welkom:
trans/cis/hetero/homo/bi/queer/en hoe je jezelf ook
identificeert. We vieren alle kleuren van de regenboog!
Van 30 juli tot en met 7 augustus bij Q-factory;
Atlantisplein 1 in Amsterdam-Oost.

Homosportvereniging Tijgertje
Tijgertje organiseert voor jong en oud
talrijke trainingen: zelfverdediging,
worstelen, badminton, basketbal en
conditietraining. Senioren zijn op alle
lessen van harte welkom. De speciale
Senioren Conditietraining vindt elke
dinsdag van 17.00 – 18.00 uur plaats in
de gymzaal van de J.P. Coenschool in
de Bankastraat 18 in Amsterdam-Oost.
Henk: “We zijn een kleine, gezellige groep 50-, 60- en
70-plussers die met plezier en profijt getraind wordt
door een goede professionele trainer. Iemand die goed
op de verschillen in de groep let. Ik zelf voel me na elke
training fitter, soepeler én zelfverzekerder. De training
geeft een grotere weerbaarheid: dat is dan ook een van
de doelen van Tijgertje”.
Ook special swim - een soort gymnastiek in het
zwembad - is goed door senioren te beoefenen.
Iedereen kan een gratis proefles volgen. Informeer en
geef je even op bij Henk ten Berge, contactpersoon van
de seniorengroep en secretaris van Tijgertje.
Email info@tijgertje.nl Website www.tijgertje.nl

De Kringen
Een kring is een groep homo’s, lesbo’s of biseksuelen
die één keer per maand bijeenkomt, meestal bij één
van de kringleden thuis. Aan de hand van thema’s
wordt over van alles gepraat. Dat kunnen onderwerpen
zijn die direct of indirect met homo- of biseksualiteit te
maken hebben, maar dat hoeft niet. Verder ondernemen
veel van de 16 Amsterdamse kringen activiteiten
als wandelingen, uit eten of
museumbezoek. Er zijn kringen
in heel Nederland. Ben je homo,
lesbisch, bi of transgender en wil
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je op een laagdrempelige en ongedwongen
manier andere gelijkgestemden ontmoeten?
Dan is De Kringen iets voor jou!
Website: www.kringenamsterdam.nl.
Contact: Linda Beverwijk,
email vrouwenkringenamsterdam@gmail.com
of Arnold Krijnen T (020) 65 97 811,
email mannen@kringenamsterdam.nl.

Buurtborrels
In verschillende stadsdelen
worden geregeld roze buurtborrels
georganiseerd waar jong en oud
van harte welkom zijn. Kijk hiervoor
in de wijkkrant of op een van de
volgende websites:
CENTRUM

PINK 1011 (Nieuwmarkt, Lastage en
Oosterdok buurt: www.pink1011.nl
NOORD
PINK NOORD (Noord en Landelijk Noord):
www.pinknoord.nl
OOST
PINK 1094/1095 (Indische Buurt)
www.pink1094.nl
PINK IJburg: www.pinkijburg.nl
WEST
PINK West: www.pinkwest.nl
PINK Nieuw West: www.pinknieuwwest.nl
ZUID
PINK Buitenveldert en Amstelveen:
http://homogroep.blogspot.nl/
PINKPIRIBU (Pijp, Rivierenbuurt):
www.pipiribo.nl
ZUID-OOST PINK Amsterdam Zuidoost:
www.rozeamsterdamzuidoost.nl

Roze Stadsdorp Amsterdam
Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk
voor alle roze 50plussers. Zorgen voor jezelf en voor
elkaar. Nu en later. Daarom! Het Roze Stadsdorp
Amsterdam geeft de letters van LGBT een andere
betekenis: Life Gets Better Together.
Roze Stadsdorp Amsterdam organiseert leuke
activiteiten, zodat Stadsdorpers elkaar leren kennen.
Zoals een maandelijkse borrel, het bezoeken van een
museum, de film of het theater, wandelen, skaten,
koken… Door regelmatig centrale bijeenkomsten aan
te bieden: deze bijeenkomsten organiseren de leden
zelf en gaan over thema’s die ons “raken”. Een roze
stadsdorper in jouw postcode-buurt een helpende
hand bieden als dit nodig is. Of tips uitwisselen over
betrouwbare vaklieden, zoals installateurs, schilders
en tuinlieden. Informatie over veiligheid en lokale
overheidsmaatregelen die onze buurt aangaan.
Meer informatie via website:
www.rozestadsdorp.amsterdam

voor dames en heren (vervolg)
Homogroep Zuid
Homogroep Zuid organiseert allerlei
activiteiten voor inwoners van Zuid en
Amstelveen. Ook bezoekers van elders
zijn van harte welkom. Het onder de
aandacht brengen van homo- en lesbische
onderwerpen en onderlinge ontmoeting staan bij de
activiteiten voorop.
Iedere dinsdag vanaf 23 augustus om 20.00 uur
op de even weken. In buurthuis Binnenhof;
A.J. Ernststraat 112; 1082 LP Amsterdam.
T (020) 6422835. Email homogroep@gmail.com.
Website: http://homogroep.blogspot.nl

Roze AMSTERDAM Zuidoost
Elke 3e donderdag van de maand
vanaf 20.00 uur, organiseert Roze
Zuid-Oost een ontmoetings- en
themabijeenkomst. Met als doel
mensen met elkaar in contact
brengen, nieuwe mensen te leren
kennen en je netwerk uit te breiden.
De bijeenkomsten worden gehouden in ‘Het
Reigersnest’ in Reigersbos; Schonerwoerdstraat 4;
1107GB Amsterdam. Nadere informatie:
website www.rozeamsterdamzuidoost.nl of
E info@rozeamsterdamzuidoost.nl

De Rietvinck Roze Salon
De Roze Salon vindt
wekelijks plaats van
14.00 – 16.00 uur.
Iedereen is van harte
welkom. Met muziek, een gesprek, een greep uit de
oude doos, actualiteiten, een gast, een verhaal en nog
veel meer. Belangstelling, kom dan langs of meldt u
aan via Email oudroze@amstelring.nl. Kosten n 2,50
(incl. koffie en thee). De Rietvinck; Vinkenstraat 185;
1013 JR Amsterdam; T (020) 756 37 07.

Roze Levenskunst Het Schouw
Levenskunst staat centraal bij de roze themagroep
waar ervaringen, belevenissen en gedachten van
de enthousiaste deelnemers gedeeld worden, onder
leiding van John Brobbel en gastheer Peter Schröder
(PinkNoord).
Er is een grote betrokkenheid, er wordt op elkaar in
gegaan, verschillende visies worden besproken en
waar nodig ondersteunt men elkaar.
Geïnteresseerd?
Nieuwe gesprekspartners zijn van harte welkom.
Leeftijd is onbelangrijk Wij komen bij elkaar op de
even maandag van 14.00 – 16.00 uur in Het Schouw,
Dollardplein 2, Amsterdam-Noord. Bijdrage n 2,50.
Informatie: mail naar go2pinknoord@gmail.com,
bel met T 06-46 111 701 of kom langs.

Gay Care lounge
Iedere dinsdag van 10.30 - 12.00 uur is er een
Gay Care koffieochtend. De Gay Care Lounge is
een plaats van waaruit vrijwilligers en professionals
vertrekken voor hun werk in de wijk. Maar het is ook
een ontmoetingsplaats voor LHBT-ers. Gay Care Lounges
strijden tegen de eenzaamheid van oudere LHBT-ers
en geven een mogelijkheid anderen te leren kennen,
activiteiten te ondernemen en deel uit te maken van de
maatschappij. Gay Care is een thuiszorgorganisatie.

d’Oude Raai Roze Thee en Quiz
Elke 2e dinsdag van de maand
staat van 14.30 - 16.00 uur de
theetafel in het restaurant klaar
voor (buurt)bewoners. De tafel
en quiz zijn er voor gezelligheid,
actualiteiten en om plannen te maken.
d’Oude Raai; Ferdinand Bolstraat 321;
1072 MA Amsterdam; T (020) 3485400.

Evangelische Roze Vieringen
Iedere laatste zondag van de
maand om 15.00 uur in de
Keizersgrachtkerk;
Keizersgracht 566; Amsterdam.
Informatie: Cees Meynen;
T (020) 699 0850
Email: info@erv-amsterdam.nl
Website: www.erv-amsterdam.nl
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Agenda juli
Woensdag 6 juli

Vrijdag 8 juli

10.00 - 12.00 uur, Het Schouw
ROZE KOFFIE INLOOP
Houdt u van roze
gezelligheid?
Vindt u het prettig
gevoelsgenoten uit
Noord en omgeving te
ontmoeten? Wilt u uw
kennissenkring uitbreiden? Dan bent
u welkom bij de Roze Koffie Inloop.
Alle leeftijden zijn welkom! Gastheer
is Peter Schroder (Pink Noord).

14.00 - 15.30 uur, De Rietvinck
ROZE LEESCLUB
‘Schittering’ is een aangrijpende
roman van Margaret Mazzantini
over het zoeken naar identiteit,
over schoonheid en schaamte, over
zoeken naar de kern van je bestaan
en anders durven zijn – en daarin
de echte schittering van het leven
ontdekken.
Belangstelling? Neem contact op met
Dik Nagtegaal via email

21.00 - 00.00 uur, Pathé De Munt,
Vijzelstraat 15
GAY NIGHT - Een half uur
voor aanvang van de film
wordt je ontvangen met een
welkomstdrankje. Na de film krijg
je één 2 voor de prijs van 1 drankje
in Taboo en Lellebel. Je maakt ook
elke maand kans op één van de door
Cinemien beschikbaar gestelde DVD
pakketten.

d.nagtegaal5@upcmail.nl
Dinsdag 12 juli

Donderdag 7 juli
14.00 - 16.00 uur, De Rietvinck
CAFÉ ROSE DUO WILDE ORCHIDEE
Paul Tijink en Irene Hemelaar nemen
hun publiek mee naar hun leukste
liedrepertoire uit de jaren 20 tot
80. In deze cabareteske voorstelling
houden zij u een vrolijke spiegel voor.
Met ouds, nieuws en waarheden
als een bonte koe waar een vlekje
aan zit. Een tikje brutaal, warm en
innemend. Toegang gratis.

14.30 - 16.00 uur, d’Oude Raai
ROZE THEE MET QUIZ - Elke 2e dinsdag
van de maand is er in Brasserie Bol in
d’Oude Raai een Roze Thee met Quiz.
De Quiz heeft elke maand een ander
thema, aangepast aan de actualiteit.
Houdt u van een gezellige middag
met enig denkwerk, dan staat de
theetafel voor u klaar. Bewoners en
buurtbewoners zijn van harte welkom
en onze roze vrijwilligers denken met
u mee.

Donderdag 14 juli
14.00 - 16.30 uur, Dr. Sarphatihuis
SALON DE ROZE LOPER
Elke 2de donderdag van de maand
is iedereen van harte welkom
bij deze Salon, waarbij seksuele
diversiteit een belangrijke rol in
het leven van de bezoekers speelt.
Wij bieden u een gezellige middag
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met films, documentaires, muziek
en gespreksthema’s die uit de
groep als wens naar voren worden
gebracht. Laat ons even weten als
u onze salon wilt bezoeken, een
bijdrage voor n 4,- voor consumpties
wordt gewaardeerd. Mail: Sylvia
Krug, activiteitenbegeleidster, email
s.krug@amsta.nl

Dinsdag 19 juli
17.30 - 19.30 uur, Carels,
Frans Halsstraat 76
ROZE STADSDORP AMSTERDAM
BORREL Laat je vrienden en kennissen
weten dat je gaat en neem ze mee,
het is leuk te zien hoe de dwarsver
banden in onze levens op zo’n Roze
Stadsdorpborrel zichtbaar worden!
Carels is per openbaar vervoer
goed bereikbaar met tram 16 en
24 (uitstappen halte A. Cuyp) Vanaf
Weteringcicuit (ook tramlijnen 7 en
10) ongeveer 10 minuten lopen.

Vrijdag 22 juli
20.30 - 00.00 uur, Zóciëteit,
Bilderdijkpark 12a
OPEN HUIS ZÓCIËTEIT Op de 4e
vrijdag van de maand organiseert de
Zóciëteit een gezellige café avond,
met of zonder klein podium. Men
kan het bestuur hierover benaderen
met voorstellen. Leden van de
Zóciëteit en vrienden van leden,
krijgen de gelegenheid de vloer
van ons clubgebouw voor een uur
(pauze inbegrepen) tot hun bühne te
maken. Men kan iets vertellen over
werk, belangstellingen, vakantie,
een video vertonen, muziek maken
enz. Soms kan worden deelgenomen
aan gezelschapsspellen. Leden van
de Zóciëteit kunnen deze avond
aangrijpen om iets te vieren of iets
aan te bieden. Ga naar de website
voor meer info over de Zóciëteit.

De adressen van deze activiteiten vindt u op bladzijde 20.

Agenda Grey & Senior Pride
Tijdens de Gay Pride worden onder de noemer ‘Senior Pride’ tal van activiteiten speciaal voor senioren
georganiseerd. Een van de onderdelen is ‘Grey Pride’, een serie activiteiten door de samenwerkende
Amsterdamse woonzorgcentra. Want in deze centra wonen en komen senioren die ‘Ou(d)t & Proud’ zijn!
Dinsdag 19 juli
13.30 - 15.30 uur, Leo Polak
‘ALLEMAAL ANDERS’
DOOR HARALD VEENSTRA
Geen twee mensen zijn hetzelfde.
Dat is het leuke en geeft het leven
kleur. Soms moeten we wennen aan
elkaar, omdat wij een andere geaard
heid, religie of huidskleur hebben. U
kunt genieten van de beste Neder
landse repertoire van onder ander
Robert Long, Benny Neyman, Wim
Sonneveld, Willem Nijholt, Dorus en
Johnny Jordaan... Maar altijd grappig,
herkenbaar en vol begrip, want we
zijn allemaal verschillend!

Zaterdag 23 juli, 10.00 uur, Vondelpark
ROZE ZATERDAG
14.30 - 18.00 uur, De Vondeltuin
In de Vondeltuin in het Vondelpark (ingang Amstelveenseweg).
HIGHTEA@VONDELPARK
Op een leuke, literaire, hilarische en
inspirerende wijze staat het leven van
lesbische vrouwen centraal. Met bijdragen
uit de wereld van literatuur, kunst en
zorg. Met dialoog, inspiratie en muziek.
En een uitgebreide ‘high tea voor de
stevige trek’. Kosten n 20,00 (stadspas
n 10,00). Informatie en reservering tot
15 juli via email info@soozamsterdam.
nl met vermelding ‘hightea@vondelpark’.
Organisatie door initiatiefgroep Roze
Ouderen Zuid (o.a. Roze Stadsdorp
Amsterdam en de Lesbo Code).

Zat 23 juli t/m Zon 18 sept.
10.00 - 17.00 uur, Amsterdam
Museum, Kalverstraat 91
TRANSMISSION (REPRISE)
Een tentoonstelling met verhalen van
en over transgenders. Met behulp
van objecten worden persoonlijke
verhalen verteld over gender, erken
ning en trots. Er zullen gesprekken
worden georganiseerd om bezoekers
de gelegenheid te geven om vragen
te stellen en hun eigen verhaal te
vertellen.

Zat 23 juli t/m Zon 31 juli
10.00 - 17.00 uur, Amsterdam
Museum, Kalverstraat 91
(ON)ZICHTBAAR - LGBTI IN
HET MUSEUM
Een persoonlijke LGBTI audiotour door
de permanente tentoonstelling. Er
worden ook rondleidingen gegeven
op het thema LGBTI.

Zat 23 juli t/m Zat 7 augustus
10.00 - 22.00 uur, IHLIA@OBA,
Oosterdokskade 143
DEMONSTREER !!!
‘Demonstreer !!!’ gaat over de orga
nisatie van de eerste Nederlandse
‘Pride-mars’. Met foto’s en posters
brengt IHLIA deze parade in beeld en
eert de vrouwen die de basis legden
voor wat later Roze Zaterdag ging
heten.
10.00 - 22.00 uur,
“GIJSEN, FLIKKER OP! – de bisschop
en het ontstaan van Roze Zaterdag“
De tentoonstelling vertelt verhalen
over de homobeweging en emanci
patie toen en nu. Er zijn filmverslagen
te zien, een documentaire, heel veel
foto’s uit privéarchieven, interviews,
verhalen van persoonlijk betrokkenen
en originele steunbetuigingen van
bekende Nederlanders en politici.

18 juni t/m 7 augustus
Rondreistentoonstelling NOOIT MEER IN DE KAST
8 weken lang worden levensverhalen van ‘roze’ senioren tentoongesteld.
‘Nooit meer in de kast’ geeft een inkijkje in hun leven waarin homo
seksualiteit een belangrijk, maar niet het enige aspect is.
De tentoonstelling komt voort uit het levensverhalenproject van IHLIA.
Elke maandag worden twee nieuwe banieren geplaatst. In die periode
bezoekt de hele expositie de volgende centra: De Drie Hoven, De Klinker,
De Rietvinck, Leo Polakhuis, Groenelaan, Flevohuis, De Open Hof, Gay Care,
Eigen Haard, Erasmushuis en Oostergouw.

Maandag 25 juli
09.00 - 12.00 uur, Jan Bonga
TAARTEN BAKKEN
We maken samen met de bewoners
taarten, die ’s middags tijdens de
dialoog geserveerd worden.
12.30 uur
SPOTLIGHT ON LHBT SENIORS
Zie bladzijde 10.
14.00 - 16.00 uur, Jan Bonga
DIALOOG
Dialoog over homoseksualiteit, met
koffie met (zelfgemaakt!) gebak.
14.00 - 15.30 uur, Vreugdehof
OVER VRIENDSCHAP, LIEFDE EN
JEZELF KUNNEN ZIJN
Troubadour Rob Krot en Annelies
den Dulk zingen liedjes van Willeke
Alberti, Doris Day, André van Duin,
Paul de Leeuw, Claudia de Brij, Albert
Mol, Dirk Witte, Robert Long maar ook
uit Love story. Tussen de nummers
door luisteren wij naar een verhaal en
mooie gedichten over liefde, vriend
schap en de eigen weg die je moet
gaan in het leven.
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Agenda Grey & Senior Pride (vervolg)
14.15 - 15.15 uur, Nellestein
FILM ‘OVER THE RAINBOW’
Na de dood van haar moeder volgde
de 68-jarige Leny haar droom: een
fietstocht over de wereld. Ze kwam
tot Nieuw Zeeland waar ze de
liefde van haar leven ontmoette; een
vrouw. Zij dook volledig in het leven
met andere lesbische vrouwen. Leny
is vastbesloten om het beste van haar
leven te maken. Ze heeft echter wel
van één ding spijt...

Dinsdag 26 juli
11.00 uur, Groenelaan
OPENING TENTOONSTELLING
Een openhartig inkijkje in de le
vens van lesbische vrouwen en
homoseksuele mannen. De tentoon
stelling wordt feestelijk geopend
met een interactieve bijdrage van
Hannah van Herk, fotografe en
expositiecoördinator. Tot en met
zondag 7 augustus vrij toegankelijk.
14.00 - 16.00 uur, Dr. Sarphatihuis
DRAGQUEENS ON TOUR
Victoria False en haar dochters, Charité
La Bustier, Amy Huiswijn, DonnaTella
Vergatsie en Rachel BeauJolie komen
het huis opschudden met hun hilari
sche acts en fantastische zangstem
men.
14.00 - 16.00 uur, d’Oude Raai
DUO WILDE ORCHIDEE
Toegang n 5,00 Zie 7 juli.
14.00 - 16.00 uur, Jan Bonga
ROZE DISCO
Tijdens de disco zetten we het huis in
het roze zonnetje. Met roze muziek
en aankleding en verkleedde be
woners, medewerkers en bezoekers
maken we een roze feestje. Bij goed
weer, vieren we feest in de tuin.
14.00 - 16.00 uur, Floriande
FILOSOFISCH CAFÉ: Gelijkheid en
geaardheid in de ouderenzorg
We in gesprek over gelijkheid, open
heid en geaardheid. Hoeveel ruimte
is er binnen de zorg om openlijk ho
moseksueel te zijn? Hoe komt het dat
wij hier maar weinig oudere stellen
van hetzelfde geslacht tegenkomen?
Hoeveel ruimte ervaren wij sowieso
voor mensen met een andere leef
stijl, levensovertuiging of afkomst?
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Dinsdag 26 juli, 14.15 - 16.00 uur, Groenelaan
Onthulling van de Roze Loper door wethouder Herbert Raat
‘ALS HET OM DE LIEFDE GAAT’
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 het leven, voor het vaderland, maar bo
venal de (roze) liefde voor elkaar! Een programma om bij weg te dromen,
mee te klappen, maar vooral om verliefd op te worden.

15.00 - 16.30 uur, Vondelstede
DOCUMENTAIRE
‘HET ANDERE GEZICHT’
‘Het andere gezicht’ gaat over de
coming out door ouderen. Hoe was
het om in de jaren 50 en 60 uit te
komen voor je geaardheid en wat
is er veranderd? Welke rol speelden
de kerk, de familie en seks? Aan het
woord komen (Ms Grey Pride) Hens
van Rijswijk (66) en Bert van Alphen
(71), zij vertellen over hun ervaringen.

Woensdag 27 juli
10.00 - 16.00 uur, Jan Bonga
BEAUTY DAG
Een dag vol verwennerij, beauty én
mooie foto’s. Kom als jij jezelf eens
flink wilt verwennen, of neem een
bewoner, buurman, collega of oma
mee als verrassing! Je voelt je een
ware BN’er na de beauty-behande
lingen en met een mooie nieuwe
coupe. Na de mini-make-over wordt
je mooi op de foto gezet.
12.30 - 13.30 uur, d’Oude Raai
ROZE MAALTIJD
Wat zouden de koks nu weer bekok
stooft hebben?. Is alles wat op het
bordje komt te liggen roze?
Toegang n 7,50
14.00 - 16.00 uur, De Poort
ROZE BINGO
De spanning bij het vallen van de
nummers maakt bij een volle kaart
‘bingo’, de middag wordt gepresen
teerd door onze ‘Special Gast’. Kosten
n 2,00 per speelronde.
14.00 - 16.00 uur, Floriande
‘VROLIJK ROZE’
DOOR HARALD VEENSTRA
Een muzikaal, speels, interactief en
met humor gebracht programma. Het
geeft een helder beeld van hoe men
sen met elkaar omgaan als blijkt dat
Romeo een keer geen Julia zoekt. Na
de pauze zingt Harald gezellige mee
zingers van roze artiesten zoals Wim

Sonneveld, Leen Jongewaard, Benny
Neyman en Ronnie Tober. Als roze
draad na de pauze kijken we ook hoe
de artiesten privé en in het openbaar
omgingen met hun ‘anders’ zijn.
14.00 uur, Stadsarchief
Amsterdam, Vijzelstraat 32
EUROPRIDE: QUEERING THE ARCHIVES
Lezing en paneldiscussie Queering
the Archives, openstelling LHBT-geori
ënteerde archieven tentoongesteld,
waaronder dat van Benno Premsela.
Met o.a. Graeme Reid, Axel Boom
gaars (COC), Lonneke van den Hoon
aard (IHLIA), Thijs Boers (Amsterdam
Museum) en Arnold van den Broek.
Toegang gratis. Aanmelden via email
evenementen@jongehistorici.nl
ovv Queering the Archives
14.30 - 16.00 uur, Vreugdehof
VOETJES VAN DE VLOER
Dansdocent Robert en zijn leerling
René geven een ballroomdemonstra
tie en gaan met u de vloer op! Na
een romantische Engelse wals volgt
een gepassioneerde tango. Kom mee
dansen of anderszins genieten tijdens
deze feestelijke en swingende mid
dag. Voelt u uw voeten alweer krie
belen om de dansvloer op te gaan?
Welkom! De toegang is vrij.
16.00 - 17.30 uur, Groenelaan
ROZE NETWERKBORREL IN HET BRUIN
CAFÉ Ontmoeting van medewerkers
in Groenelaan, die zich betrokken
voelen bij het thema (seksuele)
diversiteit. We bespreken hoe we het
thema diversiteit/homoseksualiteit
meer aandacht kunnen geven.

De adressen van deze activiteiten vindt u op bladzijde 20.

Agenda Grey & Senior Pride (vervolg)

13.30 - 16.00 uur, Het Schouw
LUNA LUNETTES SALON FRIVOLETTE
Salon Frivolette is een show
bestaande uit een veelkleurig palet
van theater, interview, muziek,
voordracht, spel, dans én humor.
Op ludieke wijze presenteert Luna
Lunettes het programma Zij wordt
muzikaal bijgestaan door DirQ, zanger
en pianist, waar zij een liefdevolle
professionele verhouding mee heeft.
Luna en DirQ betrekken elkaar en het
publiek bij de show. Samen dagen zij
u uit mee te spelen en te zingen… en
misschien een dansje?
13.30 - 16.00 uur, Dr. Sarphatihuis
ROZE SALON FILM:
‘HET ANDERE GEZICHT’
Zie 26 juli
14.00 - 16.00 uur, De Buitenhof
DRAGQUEENS ON TOUR
Zie 26 juli
14.00 - 16.00 uur, d’Oude Raai
ROZE FILM ‘JONGENS’
‘Jongens’ vertelt over Sieger, een
sportieve wat gesloten jongen die
tijdens de zomervakantie de liefde
ontdekt. Die blijkt heel anders te zijn
dan hij altijd dacht. Toegang n 2,00
14.00 - 16.00 uur, Jan Bonga
ROZE BINGO
De locatie is de ontspanningszaal
en bij mooi weer in de tuin. Kosten
n 2,00 per speelronde. Zie 27 juli
14.00 - 16.00 uur, Floriande
ROZE FILM ‘MILK’
Gebaseerd op het leven van Harvey
Milk, de eerste verkozen politicus uit
Californië die openlijk uitkwam voor
zijn homoseksualiteit en later ver
moord werd.
14.30 - 16.30 uur, De Werf
‘ALLEMAAL ANDERS’
DOOR HARALD VEENSTRA.
Zie 19 juli

Vrijdag 29 juli
14.00 - 16.00 uur, De Venser
VOETJES VAN DE VLOER
Zie 27 juli

Zaterdag 30 juli
14.00 - 16.00 uur, De Drie Hoven
VOETJES VAN DE VLOER
Zie 27 juli
15.00 - 16.30 uur, Flesseman
ZEEDIJKKOOR
Wat ooit begon door buurtbewoners
die aan de tapkast van hun stam
kroeg zongen, is uitgegroeid tot Het
Zeedijkkoor. Dit is een gemengd koor
van ongeveer 40 leden. Zij zingen
Nederlands repertoire (kleinkunst) en
natuurlijk levensliederen.

Zondag 31 juli
14.00 - 16.00 uur, d’Oude Raai
‘VROLIJK ROZE’
DOOR HARALD VEENSTRA
Toegang n 5,00 Zie 27 juli
14.30 uur, Erasmushuis
DUO WILDE ORCHIDEE
Toegang n 3,50 Zie 7 juli

Maandag 1 augustus
14.15 - 16.30 uur, Nellestein
‘VROLIJK ROZE’
DOOR HARALD VEENSTRA
Toegang gratis. Zie 27 juli

Deze film draait om de roodharige
Polly, een verlegen maar ook geestige
vrouw die zichzelf als een organisa
torische ramp ziet en net een baantje
heeft gevonden bij een art gallery.
Te midden van pseudo-kunstzinnige
blabla en de seksuele relatie van haar
baas Gabrielle met de jonge Mary,
neemt Polly ons mee in haar gedach
ten en laat ze haar fantasie de vrije
loop. Toegang n 2,50

Donderdag 4 augustus
14.00 - 16.00 uur, De Rietvinck
DRAGQUEENS ON TOUR
Bovendien vindt de feestelijke
uitreiking plaats van nieuwe - door
IHLIA - opgetekende Roze levens
verhalen. Zie 26 juli

Dinsdag 2 augustus
FOTO JOHN MELSKENS

Donderdag 28 juli

14.00 - 16.00 uur, d’Oude Raai
ROZE THEE MET QUIZ
De thee wordt vers gezet, de koekjes
komen uit de trommel en de vragen
van de quiz… zijn extra spannend.
14.00 - 16.00 uur, De Schutse
‘VROLIJK ROZE’
DOOR HARALD VEENSTRA
Toegang gratis. Zie 27 juli
15.00 - 16.30 uur, Vondelstede
LUNA LUNETTES SALON FRIVOLETTE
Zie 28 juli

Woensdag 3 augustus

14.00 - 16.00 uur, d’Oude Raai
ROZE MUZIKALE BINGO
Onze Roze Muzikale Bingo met
Kees Bos is een geheid succes.
Toegang n 3,00
14.00 - 16.00 uur, Dr. Sarphatihuis,
‘VROLIJK ROZE’
DOOR HARALD VEENSTRA
Gratis entree. Zie 27 juli

14.00 - 15.30 uur, De Keyzer
ROZE BINGO
n 2,00 per speelronde Zie 27 juli

14.00 - 16.00 uur, De Schutse
ROZE BINGO
Kosten n 2,00 per speelronde.
Zie 27 juli

19.30 - 21.30 uur, De Klinker
ROZE CINEMA ‘I’VE HEARD
THE MERMAIDS SINGING’

14.30 - 16.00 uur, De Open Hof
VOETJES VAN DE VLOER
Zie 27 juli

17

Agenda Grey & Senior Pride (vervolg)
Donderdag 4 augustus,
18.00 - 23.00 uur,
Paleis van de Weemoed,
Oudezijds Voorburgwal 15
SENIOR PRIDE BIENVENUE FESTIVAL
Muzikale revue als een eerbetoon
aan LGBT senioren. Gestart wordt
met het Bienvenue Festival,
gevolgd door high-class presta
ties en een muzikale tour langs
de homo-emancipatie cultuur.
Een feest
van herken
ning met een
lach en een
traan. De
avond wordt
afgesloten
met een
spectaculaire
show van de
Nederlandse
diva Karin
Bloemen.

14.30 - 15.30 uur, De Werf
FILM ‘OVER THE RAINBOW’
Zie 25 juli

Zondag 7 augustus
14.00 - 16.00 uur, Flesseman
ROZE BINGO
Kom in het roze. Zo nodig liggen
er roze accessoires klaar. Bingo- en
lottokaarten n 0,50.
14.00 - 16.00 uur, De Klinker
‘ALS HET OM DE LIEFDE GAAT’ DOOR
ROLF RIJSBERGEN
Zie 26 juli

Zaterdag 6 augustus,
13.30 - 16.00 uur,
Prinsengracht en op tv
CANAL PARADE
Met de Roze 75+ boot wijzen
Evean, Amsta, Amstelring,
Cordaan en Roze 50+ erop dat
roze senioren Ou(d)t & proud
willen zijn, dat homovriendelijk
wonen, zorg en welzijn daartoe
van belang zijn en dat de voor
vechters en wegbereiders van
LHBT emancipatie een eerbetoon
verdienen!

14.00 - 16.30 uur, d’Oude Raai
AMSTERDAMS ROZE CAFÉ
Een gezellig Amsterdams Roze Café
met Cor Hoop en zijn vrienden ver
welkomen u.
14.00 - 16.00 uur, Vreugdehof
FILM EN NAGESPREK: ‘SIMON’
Simon vertelt het verhaal van de on
waarschijnlijke vriendschap tussen
de Amsterdamse oer-hetero en
hasjdealer Simon en de schuchtere
homoseksuele tandheelkundestudent
Camiel. Tijdens een gezamenlijke
vakantie in Thailand wordt de vriend
schap ernstig op de proef gesteld,
waarna de twee elkaar uit het oog
verliezen. Als ze elkaar twaalf jaar la
ter toevallig weer tegenkomen, blijkt
Simon ernstig ziek te zijn.
Vrijdag 5 augustus, 11.30 - 14.30 uur, Open Huis,
Bilderdijkpark 12A
ROZE BRUNCH
Voor de 9e keer een verrassende brunch en talloze optredens van
artiesten. Een politicus van naam zal kort het woord voeren over
LGBT-zaken. Er kunnen maximaal 80 mensen aanschuiven dus snel
inschrijven is handig. Dat kan via email info@cocamsterdam.nl

COC Amsterdam, Amsterdam Gay Pride en Mokum Roze maken
de brunch mogelijk. Toegang n 10,00
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De adressen van deze activiteiten vindt u op bladzijde 20.

Agenda augustus en september
Dinsdag 9 augustus
14.30 - 16.00 uur, d’Oude Raai
ROZE THEE MET QUIZ
Zie 12 juli.

Donderdag 11 augustus
14.00 - 16.30 uur, Dr. Sarphatihuis
SALON DE ROZE LOPER
Zie 14 juli

14.00 - 16.00 uur, De Rietvinck
CAFÉ ROSE ‘AMSTERDAMS
DRINKWATER, GAS EN LICHT’’,
Dia lezing over de geschiedenis vanaf
1200 door Ton Smit. Van water uit
de Amstel en later uit de Vecht, tot
het heerlijke water uit de duinen
van nu. Van licht met zelfgemaakte
kaarsen via gasverlichting tot de
nieuwste stadsverlichting. In de 19e
eeuw kwam bij voorbeeld Philips
in Amsterdam tot het idee om
gloeilampen te gaan maken.

zaterdag 13/14/15 augustus

Donderdag 8 september
14.00 - 16.30 uur, Dr. Sarphatihuis
SALON DE ROZE LOPER
Zie 14 juli.

Dinsdag 13 september
14.30 - 16.00 uur, d’Oude Raai
ROZE THEE MET QUIZ
Zie 12 juli.

Woensdag 14+28 september
10.00 - 12.00 uur Het Schouw
ROZE KOFFIE INLOOP
Zie 6 juli.

HARTJESDAGEN ZEEDIJK

Dinsdag 20 september
17.30 - 19.30 uur Carels,
Frans Halsstraat 76
ROZE STADSDORP AMSTERDAM
BORREL
Zie 19 juli.

Dinsdag 16 augustus
17.30 - 19.30 uur, Carels,
Frans Halsstraat 76
ROZE STADSDORP AMSTERDAM
BORREL
Zie 19 juli.

Vrijdag 23 september

  

Vrijdag 26 augustus
20.30 - 00.00 uur, Zóciëteit,
Bilderdijkpark 12a
OPEN HUIS ZÓCIËTEIT
Zie 22 juli.

20.30 - 00.00 uur, Zóciëteit,
Bilderdijkpark 12a
OPEN HUIS ZÓCIËTEIT
Zie 19 juli.

Maandag 5 september

14.00 - 16.00 uur, Het Schouw
ROZE LEVENSKUNST
Zie bladzijde 13.

Woensdag 31 augustus
10.00 - 12.00 uur,
Het Schouw
ROZE KOFFIE INLOOP
Zie 6 juli.

Donderdag 1 september

Woensdag 7 september
21.00 - 00.00 uur, Pathé De Munt,
Vijzelstraat 15
GAY NIGHT
Zie 6 juli.

12.00 - 14.00 uur, De Rietvinck
ROZE DAMESSALON
Zie bladzijde 11.
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Adressen
Hieronder vindt u de adressen van woonzorgcentra en organisaties die meedoen met de Senior & Grey Pride.
De centra met een * beschikken over een Roze Loper. ** betekent dat De Gooyer over 2 Roze Lopers beschikt:
een voor haar roze zorg voor ouderen, en één voor de begeleiding aan mensen met een (lichte) verstandelijke
beperking.
De Poort*
De Schutse*
De Werf*
Dr. Sarphatihuis*
Flesseman*
Jan Bonga*
Nellestein*
Vondelstede*
De Keyzer

Hugo de Grootkade 18-28,
Comeniusstraat 20,
van Reigersbergenstraat 829,
Roetersstraat 2,
Nieuwmarkt 77,
Jan Bongastraat 5,
Lopikhof 1,
Anna van den Vondelstraat 30,
Czaar Peterstraat 12

1052 LS Amsterdam
1065 BH Amsterdam
1052 WN Amsterdam
1018 WC Amsterdam
1011 MA Amsterdam
1067 HZ Amsterdam
1108 GH Amsterdam
1054 GZ Amsterdam
1018 PR Amsterdam

De Drie Hoven*
De Klinker*
De Rietvinck*
De Venser*
Het Schouw*
Groenelaan*
Leo Polak
Vreugdenhof
Floriande
Eigen Haard

Louis Bouwmeesterstraat 377,
Borgerstraat 45,
Vinkenstraat 185,
Berthold Brechtstraat 1,
Dollardplein 2,
De Helpende Hand 9,
Saaftingestraat 8,
De Klencke 111,
Hankstraat 3,
Sparrenlaan 1,

1065 NS Amsterdam
1053 PB Amsterdam
1013 JR Amsterdam
1102 RA Amsterdam
1025 XJ Amsterdam
1186 AB Amstelveen
1069 BW Amsterdam
1083 HH Amsterdam
2134 DT Hoofddorp
1161 VE Zwanenburg

De Buitenhof*
De Gooijer**
D’ Oude Raai*
Buitenveldert*
Havengebouw*
Kraaipan*
Nieuw Vredenburgh*
Olympisch Kwartier*

Nieuw Herlaer 2,
Von Zesenstraat 298,
Ferdinand Bolstraat 321,
Doornburg 2,
De Ruyterkade 7,
Hofmeyrstraat 125,
Postjesweg 125,
Amstelveenseweg 308,

1083 BD Amsterdam
1093 BJ Amsterdam
1072 MA Amsterdam
1081 JB Amsterdam
1013 AA Amsterdam
1091 LX Amsterdam
1057 DZ Amsterdam
1076 CS Amsterdam

Erasmushuis*
Oostergouw

Noorderven 79,
Koningin Julianaweg 10

1504 AL Zaandam
1502 DZ Zaandam

Gay Care

Tweede Rozendwarsstraat 22,

1016 PE Amsterdam

Sooz

Johan M. Coenenstraat 4

1071 WG Amsterdam

Open Hof
Flevohuis

Fahrenheitstraat 115,
Kramatplantsoen 263,

1097 PP Amsterdam
1095 LD Amsterdam

Zorgbemiddeling
Amstelring
Zorgbemiddeling
0900 - 1866

Colofon

© Amstelring
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Redactie:
Anton Koolwijk
Herman Boers
Martien Sleutjes
Peter Schröder

Bij vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u terecht bij Zorgbemiddeling
Amstelring. Medewerkers van Zorgbemiddeling Amstelring geven informatie en
advies over de mogelijkheden voor wonen en zorg. Tevens bemiddelen zij voor
allerhande vormen van zorg wanneer zelfstandig wonen niet langer mogelijk
is. U kunt er terecht met vragen over: thuiszorg,revalidatie, dagverzorging,
dagbehandeling, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en terminale zorg.
Bel maandag t/m vrijdag: 7.30 - 18.00 uur en zaterdag en zondag: 7.30 - 17.00 uur.

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

