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

apr/mei/jun 2017

Nieuw:  

’t Roze Hart in  
De Rietvinck
Elke dinsdag 10.00 – 12.00 uur.

“Vrijwilligers startte twee jaar terug 
een gezellige koffieochtend voor 
de LHBT gemeenschap die was 
aangesloten bij Gay Care thuiszorg. 
Deze druk bezochte ochtend is – ten 
gevolge van het einde van Gay Care – 
opgehouden te bestaan. Enorm jammer, want er was een 
hechte groep met bezoekers en vrijwilligers ontstaan.  
Wat onmogelijk leek, maakten onze vrijwilligers mogelijk. 
Op kleine schaal hebben wij leuke activiteiten ontplooid. 
De schrik was groot, toen dit plotsklaps ophield”.

“Maar niet lang getreurd, de volgende dinsdag, begin maart 
werden wij warm ontvangen in De Rietvinck!” “Omdat wij 
de groep niet uiteen wilden laten vallen - veel van onze 
mensen komen uit deze buurt - hebben wij besloten om 
ons gezellige samenzijn in De Rietvinck door te starten en 
wel onder onze nieuwe naam: ’t ROZE HART”. Wij heten u 
van harte welkom. ’t Roze HART klopt voor iedereen!”

Vertrouwd:  

De Evangelische  
Roze Vieringen
Elke laatste zondag van de maand 15.00 uur.

De vieringen bestaan 25 jaar en dat 
wordt gevierd! 25 jaar terug zag de 
Amsterdammer Cees Meijnen een 
advertentie in Trouw: “Welke (volle) 
evangelie- of pinkstergemeente durft 
zonder voorwaarde vooraf mij als 
homoseksueel te aanvaarden?’’ De 
(volle) evangelie- en pinkstergemeenten 
reageerden niet. 
 
Wie wél reageerden, waren Cees en anderen. 
De behoefte was zo groot dat zij zelf starten met 
vieringen. Zo ontstond de ERV. Dat wordt gevierd met 
een jubileumdienst op zondag 30 april 15.00 uur in de 
Keizersgrachtkerk (Keizersgracht 566, 1017 EM Amsterdam). 

Nadere informatie:  
E alfredknorr@gmail.com;  
T 06 - 51 59 73 36

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 - 18.00 uur T 088 - 97 20 200 of stuur een email naar:  
zorgbemiddeling@amstelring.nl

Zorgbemiddeling
Amstelring 

088 - 97 20 200
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Cashless
In de zorgcentra van Amstelring kan niet meer met contant geld betaald 
worden. Betaling van consumpties en eten kan alleen via pinnen.

Bob groeide op in een eenvoudig, warm katholiek gezin 
in de jaren ’40. “Toen ik ontdekte dat ik op jongens viel, 
wist ik niet wat ik ermee aan moest. In mijn omgeving 
werd homoseksualiteit niet geaccepteerd, ik kende 
mensen die het huis uitgegooid werden toen ze uit de 
kast kwamen.”

Toch vertelde hij het op zijn 18e aan zijn ouders. Vooral 
zijn vader had hier grote moeite mee, “hij kon niet 
accepteren dat ik niet zou trouwen en dat de familienaam 
niet doorgegeven zou worden. Mijn ouders gingen naar 
de pater van ‘de open deur’ om erover te praten en die 
stelde voor dat ik met de psychiater ging praten over mijn 
gevoelens. Ik ben dat gesprek open ingegaan en heb 
verteld hoe ik erover denk. Het was een prima gesprek 
hoor, maar ik wist meteen al dat ik daar niets te zoeken 
had.”

Voor Bob was het in die tijd moeilijk om gelijkgestemden 
te ontmoeten. “In de jaren ’40 en ’50 bestonden er nog 
amper jongerengroepen. Bij het COC kon je pas terecht 
vanaf je 21e en je moest ook nog eens geïntroduceerd 
worden door twee anderen. Ik voelde me in die tijd 
veroordeeld tot contacten op straat.”

“Ik kan eindelijk mezelf zijn.”

Het toneelspelen is gelukkig voorbij 
In de puberteit voelde Bob (75 jaar) zich al aangetrokken tot jongens. In zijn omgeving was het echter niet 
geaccepteerd om open te zijn over zijn geaardheid en daarom heeft hij het jarenlang verborgen gehouden.  
“Ik heb 50 jaar een dubbelleven geleid.” 

Ruimdenkende pater
Toch duurde het niet lang voordat 
Bob zijn vriend ontmoette, met wie 
hij 50 jaar een relatie zou hebben. 
“Het grappige is dat wij elkaar via 
de eerdergenoemde pater hebben 
ontmoet. Ook mijn vriend was met 
de pater in gesprek en die stelde voor 
dat wij eens met elkaar moesten 
praten. Ja het was een ruimdenkende 
pater,” vertelt Bob lachend. 

Zijn hele werkende leven heeft 
Bob aan niemand verteld dat hij 
gevoelens had voor mannen. “In mijn 
omgeving zag ik dat mensen minder 
carrièrekansen kregen omdat zij uit 
de kast kwamen, of dat ze genegeerd 
werden. Dat vind ik nog het ergste, 
dat je voelt dat je afgekeurd wordt, 
maar dat mensen er niet over praten.” 
Het raakte Bob ook diep als hij zag 
dat homo’s werden uitgescholden 
op straat, en het werd dan ook een 
gewoonte om niets te zeggen en zich 
in te houden. “Als ik erop terugkijk, 

vraag ik me af hoe ik dit al die tijd heb volgehouden.”

Eindelijk uit de kast
Er zelf over praten duurde tot 2013. Nadat zijn vriend was 
overleden ging Bob voor het eerst naar een gay café, hij 
was toen 71 jaar oud. “In al die jaren had ik behoorlijk 
wat verwachtingen opgebouwd, ik dacht dat iedereen 
met elkaar zou staan zoenen. Toen dit niet zo bleek te 
zijn dacht ik: ‘Is dit nu alles?’” Hierna bezocht Bob steeds 
vaker het COC. 

Bob leerde daar zijn huidige vriend Paul kennen. Paul 
gaat wekelijks naar de Roze Salon in De Rietvinck 
en maandelijks naar Café Rosé en de roze filmclub 
aldaar. Bob doet dat nu ook. Ze eten dan samen in 
het restaurant. “Het is fijn om met gelijkgestemde 
leeftijdgenoten te praten, dit schept een band. Het is 
gezellig, je hoeft geen tekst en uitleg te geven. Doordat 
ik zoveel verschillende mensen ontmoet word ik een 
opener en minder veroordelend mens. Het is een 
verademing om niet altijd op mijn woorden te hoeven 
letten en mijn vriend gewoon te kunnen aanraken. Ik kan 
nu eindelijk mezelf zijn en het eeuwige toneelspelen is 
gelukkig voorbij.”



Maandag 3 april Het Schouw
14.00 uur Roze levenskunst

Dinsdag 4 april De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Donderdag 6 april De Rietvinck
19.00 uur Roze Filmavond
Coffee date (VS, comedy 2006)
Todd heeft via een site een date met 
Kelly. De verrassing is groot als Kelly 
een man blijkt te zijn. Het klikt echter. 
Todd’s broer heeft de advertentie 
geplaatst op ‘Man zoekt Man’. Todd en 
Kelly besluiten hem terug te pakken. 

Donderdag 6 april De Rietvinck
14.00 uur Café Rosé 
The Sentimentalists
Swingende muziek uit de dertig  
tot vijftig. 
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Activiteiten agenda Amstelring

Activiteiten
Om de organisatie en catering van activiteiten mogelijk 
te maken wordt in veel centra een bijdrage van h 2,50 
gevraagd. Afrekenen kan vaak alleen met een pinpas. 
Deelname aan Café Rosé in De Rietvinck is gratis.  

Dan blijkt het 
hek van de dam. 
Iedereen weet 
het nu zeker: Todd 
is homo. Todd 
wordt gesteund 
en aangemoedigd 
in zijn relatie met 
Kelly. De wanhopige 
Todd lukt het niet 
duidelijk te maken 
dat het een grap 
is. Of toch niet? 
Bijdrage: h 4,50.

Tip: Filmdiner arrangement  
De Rietvinck!
Combineer uw diner in De Rietvinck 
met de roze filmavond daar. U betaalt  
h 9,50. Op vertoon van uw kassabon 
kunt u gratis de filmavond bijwonen! 
Reserveer voor de zekerheid 2 dagen 
van te voren, via T (020) 756 37 07. U 
kunt uw maaltijd nuttigen vanaf 17.00 
uur. Wilt u een echt uitje? Kom dan al 
14.00 uur naar een optreden of lezing 
bij Café Rose. Toegang daarvan is vrij.

IHLIA-tentoonstelling
De intieme blik 
van Gon Buurman
Tijdens een vakantie in Frankrijk kwam Gon Buurman 
(1939) op 40-jarige leeftijd in aanraking met 
fotografie. Nu geldt ze als één van de belangrijkste 
vastleggers van de tweede feministische golf. Toch 
zou de associatie met de vrouwenbeweging alleen 
haar tekort doen. Ze zag honderden mensen door 
haar lens. Vooral van lesbische vrouwen maakte ze 
iconische portretten en ze publiceerde in verschillende 
(foto)boeken.

Tot 28 april is een selectie van haar werk te zien in  
de bibliotheek van Atria en op het IHLIA-plein,  
Centrale OBA, 6de verdieping, Oosterdokskade 143, 
1011 DL Amsterdam.

De Roze Dames 
gaan door 
Dit 6e seizoen hebben we boeiende thema’s, wisselende 
gasten en gespreksleiding door Karen Joachim (vml. 
Humanistisch raadsvrouw Defensie). Spreekt het thema je 
aan, dan ben je ook eenmalig welkom. Vanaf april komen 
we de tweede donderdag van de maand bijeen, steeds 
van 12.00 – 14.00 uur in De Rietvinck. 

Deelname kost 2,50 euro 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

Dinsdag 11 april De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Woensdag 12 april Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop

Donderdag 13 april De Rietvinck 
12.00 uur Roze Damessalon 
themagesprek
14.00 uur Roze Salon Bustochtje
Informatie en opgave bij Annette

Dinsdag 18 april De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Donderdag 20 april De Rietvinck 
14.00 uur Roze Salon: Actualiteiten
Samen wordt het laatste (roze)nieuws 
besproken o.l.v. Ben Bakers 

Dinsdag 25 april De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Woensdag 26 april Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop

Maandag 1 mei Het Schouw
14.00 uur Roze levenskunst 

Dinsdag 2 mei De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend



          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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Dinsdag 9 mei De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Woensdag 10 mei Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop

Woensdag 10 mei De Klinker
19.30 uur Roze Cinema 
The Wedding Banquet 
Een Taiwanese yup woont met zijn 
partner in Amerika. Zijn ouders weten 
niet dat hij homoseksueel is, dus regelt 
hij een schijnhuwelijk met een vrouw. 
Als zijn ouders onverwacht overkomen, 
verandert de geplande korte trip naar 
het stadhuis in een enorm, traditioneel 
Oosters feest. Toegang: 2,50 euro.

Maandag 15 mei Het Schouw
14.00 uur Roze levenskunst 

Dinsdag 16 mei De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Dinsdag 23 mei De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Woensdag 24 mei Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop

Maandag 29 mei Het Schouw
14.00 uur Roze levenskunst 

Dinsdag 30 mei De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Dinsdag 6 juni De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Donderdag 8 juni De Rietvinck 
12.00 uur Roze Damessalon 
themagesprek
14.00 uur Roze Salon: Artis
Informatie en opgave bij Annette

Dinsdag 13 juni De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Donderdag 15 juni De Rietvinck 
14.00 uur Roze Salon: Franse Middag
Onze zintuigen genieten van het 
lekkers en het moois uit Frankrijk.

Dinsdag 20 juni De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Woensdag 21 juni Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop

Dinsdag 27 juni De Rietvinck
10.00 uur ’t Roze Hart koffieochtend

Donderdag 29 juni De Rietvinck 
14.00 uur Roze Salon: Actualiteiten
Samen wordt het laatste (roze)nieuws 
besproken o.l.v. Ben Bakers 

Donderdag 1 juni De Rietvinck
Café Rosé Wim Sonneveld
100 jaar geleden werd Wim 
Sonneveld geboren. Terwijl 

kleinkunstkenner 
Daan Bartels vertelt 
over het leven en 
werk van Wim 
Sonneveld laat hij 
mooie foto’s zien. 
Daarbij draagt Daan 
een paar liedteksten 
voor en een moppie 
samen zingen, zal 
ook wel lukken! 

Donderdag 11 mei De Rietvinck
12.00 uur Roze Damessalon 
themagesprek
14.00 uur Café Rosé 
Sister Swing WEET JE NOG WEL…
Een driestemmige ode aan muziek 
uit de jaren ‘40, ‘50 en ‘60. Weet 
je nog wel... Dus: droom weg, zing 
mee en geniet!

Woensdag 7 juni Het Schouw
10.00 uur Roze Koffie Inloop
17.30 uur De Poorters Maaltijd Extra 
19.00 uur Film Freier Fall
Marcs leven lijkt compleet op orde tot 
hij Kay ontmoet. Kay is compleet anders 
dan hem, maar toch voelt Marc zich 
verbazingwekkend op zijn gemak bij hem. 
Sterker nog, het lijkt wel alsof hij zich aangetrokken voelt tot Kay. Marc besluit er 
niets van te denken tot Kay onverwachts naar zijn afdeling wordt overgeplaatst. 

Aanmelden kan via: E info@derozepoort.amsterdam ovv Extra,  
of via de receptie van Het Schouw.

Donderdag 22 juni De Rietvinck 
14.00 uur Roze Salon: Juridische 
zaken Notaris Jaap van Zaanen 
vertelt over (levens)testamenten en 
andere juridische zaken. 

Donderdag 18 mei De Rietvinck 
Café Rosé Annie M.G. Schmidt
In De musical van haar leven vertelt Franje over Nederlands meest 
geliefde schrijfster. Annie’s werk blijkt verrassend autobiografisch en 
vertelt veel over haar leven als moeder, echtgenote en schrijfster. 
Eigenzinnig en met een altijd jeugdige blik op haar omgeving, 
creëerde ze een universum dat al vele generaties wordt gekoesterd. 

Donderdag 4 mei De Rietvinck
14.00 uur Cafe Rose 
Van schemer naar duisternis, de homo-
gemeenschap voor en tijdens WO II.
Lezing door historicus Carlo Truffino.


