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

okt/nov/dec 2016

Tentoonstelling ‘Quiring Zuidoost’ tot 15 november 
Imagine IC onderzocht met vertellers uit Zuidoost hoe 
dit deel van de stad aan LHBT’ers de ruimte bood – en 
biedt. Hoe zijn LHBT’ers door de jaren heen zichtbaar 
geworden? Wie hebben het beeld bepaald? Welke 
emancipatiebewegingen waren er? Welke rol speelde 
de politiek in de beeldvorming? En zijn er ook mensen 
‘tegen’? Hoe komen zij dan met LHBT’ers in gesprek?

Tentoonstelling ‘Living by Numbers’  
15 november - half februari
Deze tentoonstelling gaat over het nieuwe Hiv/Aids 
Monument dat op 1 december aan de oevers van het Y 
wordt onthuld. Het is een eerbewijs aan de mensen die 
zijn overleden aan aids, aan hen die nu leven met hiv en 
aids en aan hen die zorgen voor deze groep. 
Het monument heeft de vorm van een groot telraam 
en het motto is dan ook: we tellen af naar een wereld 
zonder hiv en aids. De tentoonstelling plaatst het 
monument in een historisch perspectief.

Roze Levensboeken
Dit bijzondere project loopt nu drie jaar. Doel is de 
levensverhalen van oudere LHBT- mannen en vrouwen 
op te tekenen. Hun verhaal verwoord de zoektocht 
naar eigenheid, de persoonlijke en gezamenlijke 
emancipatiestrijd en de maatschappelijke veranderingen. 
Op donderdag 3 november worden in De Rietvinck 
opnieuw enkele nieuwe levensverhalen 
gepresenteerd. Zie ook het verhaal van 
Kees Vrijland op volgende bladzijde. Aan 
het 30e boek wordt momenteel gewerkt.

IHLIA is het unieke LGBT-heritage centre op de zesde verdieping van de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam (Oosterdokskade 143; 1011 DL Amsterdam; 
T (020) 523 08 37; E IHLIA@oba.nl). IHLIA probeert de geschiedenis van 
LHBT-ers in woord en beeld vast te leggen en te verzamelen. IHLIA bewaart 
archieven, boeken, tijdschriften etc. IHLIA probeert bovendien het verleden 
actief uit te dragen door middel van tentoonstellingen.

GEZOCHT schrijfsters, schrijvers  
en eindredacteuren!

Voor de voortgang van het roze levensverhalen 
project heeft IHLIA behoefte aan nieuwe 
schrijfsters en aan eindredacteuren. 

Als schrijver ga je eerst op bezoek bij een verteller 
om te zien of het klikt. Daarna wordt in 8 tot 10 
sessies het leven van de verteller doorlopen. 
Sommige schrijvers bewerken het verhaal per 
hoofdstuk, andere laten de verteller het gehele 
verhaal lezen nadat het is opgetekend.
Het verhaal blijft in alle gevallen het eigendom van 
de verteller. De verteller bepaalt het eindresultaat. 
Het is een soort autobiografie maar dan geschreven 
door een ghost-writer.
In principe is er geen subsidie voor het project en 
betaalt iedereen, ook de verteller en schrijver, een 
eigen exemplaar. Bij de minimum-oplage van 4 
exemplaren is dat rond de h 25,--. Veel vertellers 
laten een grotere oplage op eigen kosten drukken. 
Dan daalt de prijs per exemplaar sterk.
IHLIA wil nieuwe schrijvers en vooral schrijfster 
trainen in het luisteren en noteren. Lijkt het je iets 
om vrijwilliger te worden bij dit project? Meldt je dan 
bij ons aan.
Eindredacteur zijn ook een kostbaar goed. Bij 
Roze Levensboeken moet je als eindredacteur de 
gevoeligheid hebben de taal van de verteller in ere 
te houden en tegelijk de argeloze lezer in gedachte 
hebben. IHLIA maakt ongeveer 4 à 5 boeken per jaar 
met een tekstomvang van 60 A4. Is het voor jou een 
uitdaging om de teksten te bewerken, meldt je dan 
bij ons aan op martien@ihlia.nl
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Roze dames gaan de diepte in 

De Roze Poort
Tijdens de ‘Week tegen Eenzaamheid’ werd ‘De Roze Poort’ (Hugo de 
Grootkade 18-28, Amsterdam) feestelijk geopend door Eric van der Burg, 
wethouder Welzijn en Zorg. Tijdens onze thema bijeenkomsten op vrijdag 
serveren wij een maaltijd (h 7,50). Vooraf aanmelden is nodig, via de 
website: https://derozepoort.amsterdam onder vermelding van: MAALTIJD. 
De maaltijd wordt tegen 17.30 uur geserveerd.

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

In de IHLIA-reeks over roze levensverhalen is afgelopen zomer het boekje met het 
levensverhaal van Kees Vrijland verschenen. Naar aanleiding hiervan werd deze 
markante bewoner van De Rietvinck door Amstelring geïnterviewd. Hieronder de 
samenvatting van zijn verhaal!

Het is niet anders
Als ik het over mocht doen? Dan zou ik meer genieten. 
Van huis uit heb ik dat niet zo meegekregen. Ik kom uit 
een streng gereformeerd en heel eenvoudig gezin. Van 
jongs af moest ik al werken om geld voor winter kolen te 
verdienen. Ik wist toen al dat ik buiten het plaatje viel. Al 
snel kreeg ik thuis problemen omdat ik, oudste van een 
tweeling, de bijdehandste was en zei wat ik dacht. En toen 
ging ik ook nog eens vroeg het huis uit, om een opleiding 
te doen. Heimelijk wist ik, dat ik gevoelens voor mannen 
had. Maar daarvoor uitkomen in het zwarte-kousenmilieu 
waar ik ben opgegroeid? Dat was ondenkbaar! Toen ik 
een dominee in vertrouwen nam, zei hij: ‘Trouw nou maar 
gewoon, dan gaat het wel over.’ Ook twee psychiaters van 
de VU verklaarden mij heteroseksueel.

Ik heb er het beste van gemaakt, ben vijftien jaar 
getrouwd geweest en heb altijd geprobeerd goed voor 
mijn vrouw te zorgen. We kregen drie kinderen, met wie ik 
de warme band tot nu toe heb behouden. Het kantelpunt 
kwam op vakantie in Scandinavië. Op de camping stond 
ik bij een blokhut op palen. Ik moest bukken om iets 
te pakken, en toen zag ik, onder de blokhut door, een 
compleet voetbalteam, zonder kleding. Ik raakte zo in de 
war, dat ik me bijna een hersenschudding gestoten heb. 
Maak er werk van, zei ik toen tegen mezelf, zo kan het niet 
langer. 

Mijn vrouw was woedend. Ik begreep dat goed. Ze was 
erg verliefd op me geweest, en nu bleek dat we al die 
jaren in een leugen hadden geleefd. Al die kansen die ze 

had gemist! Mijn kinderen, 
tieners toen, hadden wel 
alle begrip. Van mijn dochter 
kreeg ik meteen een hippe 
onderbroek cadeau, voor als 
ik uit vrijen zou gaan. Van 
vrijen is het niet zo vaak 
gekomen. Ik heb vier jaar 
samengewoond met een 
man, maar die bleek me te 
bestelen. 

Te goed van vertrouwen? Ik weet het niet. Je moet iets 
voor een ander over hebben, is mijn motto, niet bang 
zijn. Ik ben voorganger geweest, daarna cultureel werker, 
maatschappelijk werker en therapeut. Als cultureel 
werker heb ik jaren geïnvesteerd in achterbuurten. Ik 
denk dat ik daar veel betekend heb. Therapeutisch heb 
ik legio echtparen begeleid waarvan één worstelde met 
homoseksualiteit. Wat ik hen mee wilde geven: sta achter 
je gevoelens. 

Ik geloof nog steeds in God, en mijn geaardheid heeft 
in dat geloof een plaats. Als God geen homo’s had 
gewild, denk ik altijd, had hij ze niet gemaakt. Over de 
Parkinson waarmee ik nu ben opgescheept, denk ik niet 
teveel na. Kennelijk moest dat ook. Ook nu probeer ik er 
het beste van te maken, dag na dag. Ik neem deel aan 
gespreksgroep, de roze salon en de cliëntenraad. Ik geniet 
van kunst en literatuur, ik werk aan mijn mobiliteit. En elke 
week komt een van de kinderen. Positief blijven, houd ik 
mezelf voor, niet klagen. Je ziet het niet in mijn gezicht, 
maar onder deze strakke mimiek zit een gezellige vent.

De thema’s zijn:
14 oktober – Oktoberfest, 
28 oktober – Halloween, 
11 november – St Maarten, 
25 november – Herfst,  
9 december – Tussen Klaas en Claus. 

Dit 6e seizoen heeft de Roze 
Damessalon boeiende thema’s, 
wisselende gasten en (vanaf 
november) deskundige gespreks-
leiding door Karen Joachim (vml. 
Humanistisch raadsvrouw Defensie). 
Spreekt het thema je aan, dan ben 
je ook eenmalig welkom. 

In oktober komen we de eerste donderdag van de 
maand bijeen, vanaf november wordt het de eerste 
dinsdag, steeds van 12.00 – 14.00 uur in De Rietvinck.  
Voor het programma: zie de agenda. Deelname kost 
h 2,50 per keer (consumpties).  
Contactpersoon: Annelien Josselin  
T 075-616 76 23 E ajosselin@hotmail.com en  
Ans Brugman T 06-226 226 45 E ansbrugman@gmail.com
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Roze Filmclub De Rietvinck
De filmclub start weer! We komen elke eerste donderdag van de maand  
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:

Oktober: Los Amantes Pasageros (Spanje 2013)
Tijdens vlucht 2549 richting Mexico krijgen de passagiers de schrik van hun leven als het 
toestel door een technisch mankement dreigt neer te storten en een noodlanding moet 
worden voorbereid. De piloten en het overwegend homoseksuele cabinepersoneel doen op 
een geheel eigen, en vooral heerlijk foute wijze van alles om een oplossing te bedenken en 
het de passagiers zo aangenaam mogelijk te maken. Hierdoor wordt de angstige vlucht een 
hilarische funtrip die zich kilometers over de top af speelt.

Agenda Roze Activiteiten
Tot en met 16 oktober  
Oude Kerk 10.00 uur  
Pride Photo Award
Internationale foto 
tentoonstelling over gender 

en seksuele identiteit. 
Oudekerksplein 23, Amsterdam

November Far from Heaven (Verenigde Staten 2002)
Cathy is de perfecte huisvrouw met een succesvolle echtgenoot en schattige kinderen. Haar 
wereld stort in wanneer ze Frank, haar man met een andere man in bed aantreft. Ze zoekt 
troost bij de Afro-Amerikaanse tuinman Raymond. De relatie met Raymond wordt door de 
maatschappij niet getolereerd. Dit werkt verdere desintegratie van het leven van Cathy in de 
hand. Om hun gezicht te redden proberen Cathy en Frank de schijn hoog te houden.

Donderdag 6 oktober  
Het Schouw 13.30 uur  
Allemaal Anders
Harald Veenstra bezingt diversiteit. 
Zie 30 oktober

Het Schouw 14.00 uur 
Roze Levenskunst
Nieuwe gesprekspartners zijn 
welkom! Meldt je aan via  
E info@derozepoort.amsterdam. 

Data: 3-10/17-10/31-10/14-11/ 
12-12/19-12

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. 
Alle leeftijden zijn welkom! Gastheer 
is Peter Schroder (De Roze Poort) 

Data: 12-10/26-10/9-11/23-11/ 
7-12/21-12

December Drôle de Felix (Frankrijk, 2000)
De charmante en opgewekte Felix woont met zijn vriend in Dieppe. Als hij wordt ontslagen 
heeft hij de tijd om een oude droomwens te vervullen. Felix gaat op zoek naar zijn vader, 
die hij nooit heeft gekend en ergens in Marseille moet wonen. Al liftend trekt Felix door 
Frankrijk en beleeft allerlei avonturen. Hij ontmoet leuke mensen die hij als zijn familie gaat 
zien. Dan is er nog de vraag of - wanneer Felix in Marsseille aankomt- er wel iemand op 
hem staat te wachten. 

Bijdrage Roze Activiteiten
Omdat bij veel activiteiten in de 
zorgcentra consumpties worden 
geboden is de toegang vaak n 2,50  
tot n 4,00. Dit geldt in De Rietvinck 
voor de roze salon, de roze dames-
salon en de roze filmclub. En in Het 
Schouw voor de roze koffie inloop, 
de roze levenskunst en de grote 
activiteiten.

Donderdag 6 oktober De Rietvinck
12.00 uur Roze Damessalon
Olympe de Gouges 
Monique vertelt over deze bekende 
Française die de guillotine kreeg 
vanwege haar strijd voor de vrouw. 
Ans plaatst dit in het mensbeeld van 
toen. Zie bladzijde 2

Donderdag 6 oktober De Rietvinck 
19.00 uur Roze Filmclub
Los Amantes Pasageros zie blz. 3

Dinsdag 11 oktober
Nationale Coming-out dag
Op diverse plekken in de wereld wordt 
aandacht besteed aan het moment 
dat iemand openlijk voor zijn of haar 
seksuele voorkeur uitkomt. Coming-
Outdag vond voor het 
eerst plaats in 1988 in 
de Verenigde Staten 
en wordt sinds 2009 
ook in Nederland 
gehouden.

Donderdag 6 oktober De Rietvinck 
14.00 uur Café Rosé:  
Van opera tot musical

Rolf – die vaker bij Café Rosé heeft 
opgetreden – komt ditmaal samen 
met Angelique. Ze slaan op een 
humoristische en speelse manier 
een brug tussen de klassieke 
wereld van de opera en de glitter 
en glamour van de musical. Op de 
klanken van hun unieke samenzang 
zweeft u mee langs de mooiste 
liederen uit film, musical en opera. 
Gratis toegang.



Donderdag 3 november De Rietvinck 14.00 uur Café Rosé: Het Roze verhaal
Historicus Martien Sleutjes blikt – aan de hand van 
beeldmateriaal van IHLIA– terug op de roze geschiedenis van 
Amsterdam, het Rieshuis en De Rietvinck  en op persoonlijke 
levensverhalen van roze senioren. Vanmiddag worden 
opnieuw enkele te boek gestelde levensverhalen feestelijk 
aan de schrijvers en vertellers overhandigd. Gratis toegang.

          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 13 oktober De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Coming-Out Day met Anton

Donderdag 27 oktober De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Actualiteiten door Ben Bakers

Dinsdag 1 november De Rietvinck
14.00 uur Roze Damessalon
Transgender
Nicky en Adri vertellen over hun 
ervaring en over hun besluit over te 
gaan tot transitie. Ans en Ans lezen 
hiertoe de ervaringen van Maxim 
Februari. Zie bladzijde 2

Donderdag 3 november De Rietvinck 
19.00 uur Roze Filmclub 
Far from Heaven zie 
bladzijde 3

Donderdag 10 
november De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Het roze levensverhaal 
met Ton van Steen 

Donderdag 17 november De Rietvinck
14.00 uur Roze Serre
Jasmijn met gezellige meezingers uit 
de jaren ’50 en ’60.

Donderdag 24 november De 
Rietvinck
14.00 uur Roze Salon
Actualiteiten door Ben Bakers

Woensdag 30 november  
De Venser 14.00 uur  
Danspaleis 
Met een roze randje!

Donderdag 1 december  
De Rietvinck 14.00 uur  
Roze Salon
Wereld Aids Dag met Anton

Donderdag 1 december De Rietvinck
19.00 uur Roze Filmclub 
Drôle de Felix zie bladzijde 3

Dinsdag 6 december De Rietvinck
Roze damessalon
Regie rondom het levenseinde
Humanistisch raadsvrouw Annemiek 
Harten wisselt van gedachten over het 
belang van regie bij het levenseinde. 
Zie bladzijde 2

Donderdag 8 december De Rietvinck
14.00 uur Roze Salon: Jongens 
Deze film van Mischa Kamp vertelt over 
Sieger, een sportieve, wat gesloten 
jongen die tijdens de zomervakantie  
de liefde ontdekt.

Maandag 12 december Het Schouw
14.00 uur Roze Levenskunst

Woensdag 14 december De Klinker
19.30 uur Roze Cinema Grandma
Wijsheid komt met de jaren! Maar voor 
Elle is dat maar de vraag. Ze heeft 
geen goed contact met haar dochter, 
heeft haar relatie met haar vriendin 
verbroken en heeft alleen geld voor 
haar basisbehoeften. Ze was ooit eens 
succesvolle schrijfster, maar publiceert 
niet meer. Geheel onverwacht ver schijnt 
haar kleindochter Sage met de vraag of 
ze geld kan lenen. Toegang n 2,50 

Donderdag 15 december 12.00 uur 
Concertgebouw Kerstconcert
Aanmelden bij Annette Visser:  
avisser@amstelring.nl

Donderdag 20 oktober De 
Rietvinck
14.00 uur Roze Serre
Roy Angelo bezingt de liefde in het 
Frans, het Italiaans en het Spaans. 

Zondag 30 oktober De Driehoven
14.00 uur Allemaal anders 

Harald Veenstra bezingt 
de eigenheid van en 
de diversiteit tussen 
mensen. U van Robert 
Long, Benny Neyman, 
Wim Sonneveld, 
Willem Nijholt, Dorus, 
Johnny Jordaan en vele 
anderen. 

Woensdag 16 November 
De Venser 14.00 uur  
Frans Bloem zingt roze

Donderdag 3 november Het Schouw 13.30 uur  
Duo Wilde Orchidee: Hollandsche Pot 
Paul Tijink en Irene Hemelaar verzorgen een 
programma met liedjes die veelal werden vertolkt 
door homoseksuele en lesbische artiesten. Uit 
de mond van Irene krijgen de teksten een heel 
andere betekenis! Hollandsche Pot bestaat verder uit gezellig en goed mee te zingen 
repertoire met een knipoog vanachter een roze bril. 

Donderdag 22 december 
De Rietvinck 14.00 uur 
Café Rosé Kerstshow 
Genieten van een speciale show 
door Frans Bloem en Guus Westdorp
Gratis toegang.


