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

apr/mei/jun 2016

‘Het is nu of nooit.’ 
De ene dag is hij Fons, de andere dag Anita. Fons, en soms dus Anita (89), heeft zijn hele leven al de behoefte 
om dameskleding te dragen. Pas een half jaar geleden kwam hij uit de kast. Humanistisch geestelijk verzorger 
Anton Koolwijk hielp hem daarbij. 

Haar debuut als vrouw maakte 
zij op haar negenen tachtigste 
in het Willem Dreeshuis. 
In het restaurant van het 
verzorgingshuis schoof zij voor 
de eerste keer als Anita aan 
tafel. Tijdens de Kerstviering 
verscheen ze in een galajurk. 
De medewerkers van de 
instelling hielpen haar met de 
make-up en het aantrekken 
van de dameskleding. 
‘Hemels’ beschrijft zij het 
gevoel dat zij toen kreeg. 
 
Triggers 
De behoefte om dameskleding 
te dragen heeft Anita haar 
hele leven al. ‘Vroeger trok ik 
stiekem de jurken van mijn zus 
aan’ vertelt ze. ‘Toen ik achttien 
was, pasten ze niet meer.’ 
Anita trouwde nooit, zij bleef 
altijd thuis bij haar moeder 
wonen. Veel gelegenheid om 
zich tot vrouw te verkleden, had zij dus niet. 
Een man die in dameskleding loopt, was zeker in die 
tijd, nogal een vreemd verschijnsel. Zij heeft haar 
geheim dan ook nooit aan iemand verteld. Alhoewel ze 
zich er ook nooit voor heeft geschaamd. Pas toen zij in 
het Willem Dreeshuis kwam wonen, werd zij door een 
aantal gebeurtenissen langzaamaan getriggerd om haar 
verhaal te vertellen. Zo heeft het Willem Dreeshuis het 
Roze Loper certificaat. Dat betekent dat er veel aandacht 
is voor seksuele diversiteit en dan met name voor 
homoseksuele, lesbische en transgenderouderen. In de 
gespreksgroep, die geestelijk verzorger Anton Koolwijk 
leidt, werd bijvoorbeeld een keer gesproken over wat 
nou eigenlijk normaal is. Leven we op de manier zoals 
we echt willen of leven we omdat het zo hoort?  
Anita: ‘Toen zei ik dat ik had gehoord dat jongens 
tegenwoordig ook rokken dragen.’ 

Rol geestelijk verzorger 
Verder zag Anita dat Amstelring meedeed aan de 
Gay Pride. Ook trad er een keer een homoseksuele 
zanger op die sprak en zong over zijn geaardheid. 
Anita combineerde die zaken en besloot de grote stap 
te wagen. Zij vertelde haar verhaal tegen een aantal 
medewerkers van de nachtdienst.: ‘Een mens wil wel 
eens wat kwijt.’ Die medewerkers dachten meteen: dit is 
belangrijk, laten we de geestelijk verzorger inschakelen. 
Na enkele gesprekken met Anton vertelde Anita zelf 
aan alle medewerkers en bewoners dat zij graag 
dameskleding draagt. De medewerkers waren positief. 
Ook de meeste bewoners reageerden goed, al hadden 
sommigen er wel moeite mee. Een meneer verhuisde 
zelfs naar een ander tafeltje toen Anita als dame in het 
restaurant aanschoof. Toch heeft zij geen spijt van haar 
coming-out: ‘Ik dacht: het is nu of nooit!’ 
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Uitgelicht: Roze Loper centra 
Als roze senioren het thuis niet meer redden, zijn ze - met een indicatie vanuit het 
CIZ - welkom in een van de homovriendelijke woonzorgcentra van Amstelring. In deze 
centra heerst een sfeer van vrijheid, respect en verdraagzaamheid. Er worden geregeld 
roze activiteiten georganiseerd en medewerkers en vrijwilligers hebben oog voor seksuele 
diversiteit. Hieronder worden twee van onze centra nader uitgelicht. 

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

De Rietvinck 
Aan het Haarlemmerplein ligt De Rietvinck, het eerste 
woonzorgcentrum met het KIWA-certificaat De Roze Loper. 
Het is een gezellig, kleinschalig en gastvrij huis waar u 
wordt gerespecteerd en gewaardeerd en uw privacy wordt 
gewaarborgd. De cliënt tevredenheid is hier hoog: 7,5.
Met haar vele activiteiten en de eigen brasserie is De 
Rietvinck een fijne ontmoetingsplaats voor senioren uit 
de buurt. Elke donderdag zijn er bovendien activiteiten 
voor mensen die van ‘roze gezelligheid’ houden. 

Mensen met een zorgzwaarte indicatie van 4 - 8 (een 
chronische aandoening, niet-aangeboren hersenletsel 
of dementie), vinden hier een comfortabele en veilige 
woonomgeving. Uw zorgvraag bepaalt voor welk type 
woning u in aanmerking komt. 

Het huis beschikt over een afdeling groepswonen met 
ruime eenkamer appartementen en een eigen riante 
toilet/badkamer. Samen met 6 - 7 bewoners gebruikt u 
de maaltijd in een grote gezamenlijke huiskamer. Nadat 
wij jarenlang voorrang moesten geven aan mensen met 
een noodurgentie, is er nu eindelijk weer gelegenheid u 
aan te melden voor een van deze appartementen.
Daarnaast beschikt het huis over ruime tweekamer 
appartementen voor mensen met een lichte indicatie en 
samenwonenden die elk een eigen indicatie hebben. 

Het Schouw
Naast het Boven IJ winkelcentrum en een groot park 
ligt Het Schouw, een modern woonzorgcentrum met 
meerdere woonvormen. Het huis bruist vanwege de 
drukbezochte dagbesteding, het restaurant en het Huis 
van de Buurt. Wekelijks is er ofwel een roze koffie-
ochtend dan wel een roze themabijeenkomst. De cliënt 
tevredenheid is hier zeer hoog: 7,8!

Met een indicatie voor zorgzwaartepakket 5 of 6 kunt 
u wonen op een ruim eenkamer appartement met een 
eigen badkamer/toilet. Samen met 6 bewoners gebruikt 
u de maaltijd in een grote gezamenlijke huiskamer. Deze 
kleinschalige groepswoningen zijn ideaal voor senioren 
die intensievere lichamelijke zorg nodig hebben of 
dementerend zijn. 

Daarnaast beschikt Het Schouw over driekamer apparte-
menten: een eigen appartement met veel privacy en 
met zorg dichtbij. Bijzonder geschikt voor stellen die zorg 
nodig hebben. Veilig en beschermd wonen is de norm in 
Het Schouw. 

Bij vragen over wonen, zorg 
en welzijn kunt u terecht bij 
Zorgbemiddeling Amstelring. Medewerkers geven informatie en advies. 
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 verpleeghuis zorg en terminale zorg.

Bel tussen 8.30 - 17.00 uur T 0900 1866 of stuur een email naar: 
zorgbemiddeling@amstelring.nl

Zorgbemiddeling
Amstelring 
0900 - 1866

Kom bij ons eten!
Voor het mee eten in een van onze 
restaurants kunt u het beste 2 dagen 
van te voren reserveren. Zie achter-
zijde voor de telefoonnummers.



Betaling roze activiteiten De Rietvinck
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 h 10,- kopen. Losse consumpties kunnen met de pinpas bij de receptie 
worden afgerekend. Er kan bij de receptie alleen via pinnen afgerekend worden. 
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Roze Filmclub De Rietvinck
In april en mei komt de Filmclub om 19.00 uur in huiselijke sfeer bijeen.  
Kosten j 4,00 per keer. Meer weten? Mail naar: Filmclub.Rietvinck@gmail.com  
Het programma is als volgt:

Donderdag 7 april : The way he looks (Brazilië 2014) 
Teder en romantisch coming of age verhaal over de 15 jarige blinde Leonardo die zo }graag 
onafhankelijk wil zijn. Zijn overbezorgde moeder laat hem niets alleen doen.  
Op school krijgt hij ook al geen ruimte om voor zichzelf op te komen. Hij ziet dan ook 
geen andere uitweg dan naar een buitenlandse school te vertrekken. Dan komt Gabriel als 
nieuwe leerling op school. Hij behandelt Leonardo net als alle anderen. Langzaam ontdekt 
Leonardo zijn identiteit en zijn gevoelens voor Gabriel.

Agenda Roze Activiteiten Amstelring

Uitgelicht: Roze Levenskunst Noord 
Elke veertien dagen staat het thema Roze Levenskunst centraal in Het Schouw. Ervaringen, belevenissen en gedachten 
van de enthousiaste deelnemers worden - onder leiding van John Brobbel - gedeeld. Er is een grote betrokken heid, er 
wordt op elkaar in gegaan, verschillende visies worden besproken en waar nodig ondersteunt men elkaar. Hierdoor 
krijgt deze thema ontmoeting betekenis en wordt het gesprek waardevol. Kortom, de gespreksgroep is een dynamisch 
en levendig gebeuren. Geïnteresseerd? Sluit je aan op de even maandag 14.00 - 16.00 uur in Het Schouw. Zie voor 
exacte data de agenda. Nadere informatie: go2pinknoord@gmail.com. Bijdrage h 2,50 euro per keer.

Activiteiten in De Rietvinck en  
Het Schouw
Wekelijks vinden in deze centra roze 
activiteiten plaats. Voor de data: zie 
hieronder. Deelname kost – tenzij 
anders vermeld – h 2,50 euro per keer. 
Deelname aan Café Rosé is gratis. 

Maandag 4 april Het Schouw
14.00 uur Roze Levenskunst

Donderdag 7 april De Rietvinck
19.00 uur Roze Filmclub
The way he looks (zie hierboven)

Woensdag 13 april Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Begeleid door Peter Schroder  
(Pink Noord)

Woensdag 13 april  
De Rietvinck 19.45 uur  
Amsterdam Gay Men’s Chorus
Een wervelend en gevarieerd 
optreden van dit roze mannenkoor. De 
25 mannen verzorgen een uitvoering 
van ongeveer 35 minuten. Toegang 
vrij. Meer informatie:  
www.AMSGMC.nl 

Donderdag 14 april  
De Rietvinck 14.00 uur  
Roze Leesclub
We lezen ‘Djinn’ van  
Tofik Dibi en ‘Een lange 
winter’ van Colm Tóibín.
Voor nadere informatie of  
deelname aan de leesclub: 
d.nagtegaal5@upcmail.nl

Vrijdag 6 mei: Jeffrey (VS 1995)  
Camp en humoristisch verfilmd verhaal over het kiezen voor geluk in je leven. Jeffrey kan niet 
goed omgaan met safe seks. Hij besluit om helemaal geen seks meer te hebben en kiest voor 
oppervlakkigheid. Als vervanging sluit hij zich aan bij een sportschool. Daar ontmoet hij Steve.  
Ze voelen zich direct tot elkaar aangetrokken en lijken elkaars ware Jacob te zijn. Steve vertelt dat  
hij seropositief is. Jeffrey wordt geconfronteerd met de diepere aard van zijn probleem en breekt  
het beginnende contact af. Toch kan hij Steve niet uit zijn gedachten krijgen. Via zijn vrienden 
Sterling en Darius, een dubieuze lifecoach en een gefrustreerde priester dringt bij Jeffrey langzaam 
door waar het in het leven werkelijk om draait. 

Donderdag 7 april De Rietvinck
 14.00 uur Café Rose
Donderdag 14 april Het Schouw
 13.30 uur Huis van de Buurt

Frans Bloem 
zingt Frans
Frans zingt 
romantische 
liederen over 
zijn levensreis 
rond de wereld: 
Aznavour, Brel, 
Piaff, maar ook 
Shaffy, Schmidt 

en de Corte. Hij doet dit samen 
met de befaamde virtuoze pianist 
Guus Westdorp. Het beloofd een 
fantastische middag te worden.



 Adressen Amstelring Roze Loper Centra 
De Drie Hoven: Louis Bouwmeesterstraat 377, 1065 NS Amsterdam, T (020) 449 72 72 (bij het winkelcentrum)
Groenelaan: De Helpende Hand 9, 1196 AB Amstelveen, T (020) 426 66 00 (bij het ziekenhuis)
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)

Colofon 
© Amstelring 
Redactie:  
Anton Koolwijk.

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
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Donderdag 14 april De Rietvinck 
14.00 uur Roze Salon: Frankrijk 
culinair Wijnproeverij en hapjes. 
h 5.00 per persoon, aanmelden bij 
Annette (avisser@amstelring.nl)

Maandag 18 april Het Schouw
14.00 uur Roze Levenskunst

Donderdag 21 april De Rietvinck 
14.00 uur Roze Salon: Frankrijk 
cinema La gage aux foilles.
h 2.50 per persoon, aanmelden bij 
Annette (avisser@amstelring.nl)

Woensdag 27 april Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Begeleid door Peter Schroder  
(Pink Noord)

Donderdag 28 april De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon: Frankrijk 
chantant Gezellig Franse plaatjes 
draaien. h 2.50 per persoon

Donderdag 5 mei De Rietvinck 
17.00 uur Vrijheidsmaaltijd in het 
restaurant h 12.50 per persoon.  
Voor 15 april aanmelden bij Annette.  
(avisser@amstelring.nl). Vandaag dus 
geen Café Rose en geen Roze Filmclub!

Vrijdag 6 mei De Rietvinck:
19.00 uur Roze Filmclub
Jeffrey zie blz. 3 

Woensdag 11 mei Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Begeleid door Peter Schroder  
(Pink Noord)

Donderdag 12 mei De Rietvinck 
12.00 uur Roze Salon: uitstapje 
naar Artis Eigen vervoer en toegang 
regelen

Donderdag 19 mei De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon: film 
Gerontophilia De knappe Lake, 
heeft een vriendin en werkt als 
badmeester, merkt dat hij zich 
stiekem aangetrokken voelt door 
ouderen mannen. Als Lake zomers een 
baantje in een verzorgingshuis krijgt, 
ontmoet hij MR. Peabody en is op slag 
verlieft. De start van een verrassende 
roadmovie.

Maandag 23 mei Het Schouw
14.00 uur Roze Levenskunst

Woensdag 25 mei Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Begeleid door Peter Schroder  
(Pink Noord)

Donderdag 26 mei De Rietvinck 
Geen roze salon

Vrijdag 27 mei De Rietvinck
10.00 uur Excursie Paleis Soestdijk
Kosten voor eigen rekening 

Donderdag 2 juni De Rietvinck
12.00 uur Roze Damessalon 

Woensdag 8 juni Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Begeleid door Peter Schroder  
(Pink Noord)

Woensdag 22 juni Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
Begeleid door Peter Schroder  
(Pink Noord)

Woensdag 11 mei  
De Klinker  
19.30 uur  
Roze Cinema 
Lilting Londen;  
De wereld van een 
Chinees-Cambod-
jaanse moeder 
stort in door de 
vroeg tijdige dood 
van haar zoon en 

wordt plots ook verstoord door de 
aanwezigheid van een vreemdeling. 
Samen beginnen ze aan de hand 
van hun herinne ringen aan de man 
van wie ze allebei zielsveel hielden, 
diens leven te reconstrueren. 
Toegang h 2,50.

Donderdag 9, 16, 23 en 30 juni 
De Rietvinck 14.00 uur  
Roze Salon: Hollandse Wijzen  
De Salon doet mee aan een  
fotografie- en verhalenproject 
waarbij honderden senioren uit 
verschillende culturen en het 
hele land elkaar via fotografie 
ontmoeten. De geïnteresseerde 
deelnemers krijgen tijdens de 
roze salon een laagdrempelige 
fotocursus en gaan fotografisch en 
vertellend aan de slag met cultuur, 
traditie en afkomst. Daarna 
ontmoeten en fotograferen zij een 
andere groep ouderen met een 
andere cultuur. Foto’s en verhalen 
worden samengebracht tot een 
fraai boek. De fotocursus wordt 
gegeven door Peter van Beek. 
Graag tot 1 juni aanmelden bij 
Annette (avisser@amstelring.nl).

Donderdag 2 juni De Rietvinck 14.00 uur  
Café Rose: Het ‘open huis’ van Benno Premsela 
Voordracht door socioloog Bert Boelaars, auteur van 
Benno Premsela. Voorvechter van homo-emancipatie. 
Met name wordt ingegaan op de bijzondere rol van 
Premsela’s woning aan de Keizersgracht als uitvalsbasis 
voor cultuurvernieuwing en homo-emancipatie. Tevens 
gelegenheid tot aankoop van de biografie. Tot en 
met 26 juni vindt in het Joods Historisch Museum de 
tentoonstelling plaats Benno Premsela - Max Heymans. 
Mannen met lef en stijl. Zie ook: www.jhm.nl.

Maandag 2 mei Het Schouw
14.00 uur Roze Levenskunst
Thema ‘Transgender’. Nicky en 
Adrie vertellen over hun leven  
als transgender. En over de voor-
oordelen en vragen waarmee zij 
te maken krijgen. 


