
Gelukkig zijn ouderen niet 
alleen maar kwetsbaar. 
Menigeen is zijn hele 
leven lang strijdbaar 
geweest. De generatie 

die nu terugkijkt op haar leven is de generatie die enorm 
veel werk heeft verzet in de emancipatie van LHBTI’s. Soms 
door actief op de barricaden te staan, soms door kracht te 
tonen op persoonlijk niveau: simpelweg jezelf zijn in een 
omgeving die dat niet per se begrijpt.

COC is opgericht door dit soort helden, mannen en 
vrouwen die gingen staan voor wie ze zijn in een tijd dat 
dat homoseksualiteit een ‘zonde’ was. Een tijd waarin de 
kranten er nog niet over schreven en er op tv nog niet over 
gesproken werd. Mensen die, soms letterlijk, de klappen 
hebben geïncasseerd die daarvan het gevolg waren. Nu 
deze generatie zelf behoefte heeft aan steun, is COC er óók 
voor hen.

Met Roze 50+ maakt COC zich sterk voor passende zorg 
voor oudere LHBTI’s. “Dat komt hier niet voor”, was nog 
niet zo heel lang geleden een veelgehoorde reactie als 
zorginstellingen werden aangesproken op hun beleid voor 
LHBTI’s. Aan die onzichtbaarheid is een einde gekomen. 
Inmiddels hebben meer dan honderd zorginstellingen 
een Roze Loper verworven, een keurmerk waarmee 
zorgorganisaties zich committeren aan een veilige 
leefomgeving voor al hun bewoners.

Het netwerk van Roze 50+ ambassadeurs - bestaand uit 
ouderen zelf, soms tot op hoge leeftijd - vormt de ogen, 
oren, en handen van Roze 50+. Met de initiatieven van Roze 
50+ op lokaal en regionaal niveau kan COC eraan bijdragen 
dat oudere LHBTI’s de zorg krijgen die hen toekomt. 

Roze ouderen zijn zichtbaarder en strijdbaarder dan ooit! 
Samen rekken we de ruimte op om onszelf te mogen zijn, 
op welke leeftijd dan ook.

Deze nieuwsbrief illustreert mooi wat er in de regio 
Amsterdam in zo’n 10 jaar tijd bereikt is. Talloze organisaties 
zetten zich daar in voor roze senioren. En maken tijdens 
Pride Amsterdam seksuele diversiteit zichtbaar en 
bespreekbaar. Dat is iets om samen trots op te zijn!

Tanja Ineke

Voorzitter COC Nederland
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Samen	onszelf	zijn
Ouder	worden	betekent	kwetsbaar	worden,	afhankelijk	zijn	van	andere	mensen.	
Voor	LHBTI-ouderen	geldt	dat	gevoel	van	kwetsbaar	zijn	soms	meer	dan	voor	
anderen.	Want	lang	niet	altijd	is	er	familie	die	zorg	biedt.	Of	zijn	er	kinderen,	
kleinkinderen,	die	de	steun	bieden	waaraan	behoefte	is.	En	lang	niet	altijd	is	er	
de	verzorgende	die	begrijpt	dat	je	als	man	je	leven	hebt	gedeeld	met	een	andere	
man,	of	als	vrouw	met	een	andere	vrouw.	Of	hoe	het	is	om	oud	te	worden	als	
transgender	persoon.	En	als	je	ouder	wordt,	is	het	vaak	lastiger	om	op	pad	te	gaan	
om	gelijkgestemden	te	ontmoeten.

Een gezamenlijke uitgave van Amsta, Amstelring, COC Amsterdam,  
Cordaan, Roze 50+ en de Werkgroep Roze Ouderen Amsterdam Zuid 

Met
Grey Pride
programma

en de 
sociale kaart 

van Roze 
Amsterdam



Op 20 september (zijn 100ste verjaardag) 
vindt de jaarlijkse Mosse-lezing plaats. 
Deze wordt georganiseerd op initiatief 
van de Stichting George Mosse Fonds 
ter bevordering van de studie van 
homo/lesbische geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam. Ze vindt 

plaats in samenwerking met IHLIA. Eerdere Mosse-
lezingen werden onder andere gehouden door Hafid 
Bouazza, Bas Heijne, Maaike Meijer, Gerrit Komrij, 
Mohammed Benzakour, en Hedy d’Ancona.
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George	Mosse	(1918-1999),	een	Joodse	jongen	-	op	
een	verkeerde	tijd	en	plek	geboren	-	in	Berlijn	vijftien	
jaar	voor	Hitlers	machtsovername.	Maar	George	was	
geboren	met	een	gouden	lepel:	zijn	vader	was	een	
succesvolle	en	rijke	dagbladuitgever.	Mosse	werd	geen	
slachtoffer,	maar	de	historicus	van	nazisme.	

Mosse vluchtte in 1933 met zijn familie en kwam in de 
Verenigde Staten terecht. Hij studeerde er geschiedenis en 
richtte zich op de Reformatie, het Nationaal-Socialisme, 
Homoseksualiteit en mannelijkheid. Hij werd een geliefde 
docent in progressief Madison, Wisconsin. Met steun 
van vrienden en collega’s werd hij een homogeleerde. 
Hij was een leidende cultuurhistoricus, een voorloper 
die binnen het vakgebied de draai maakte van sociaal-
economische naar culturele thema’s en mede het Journal 
of Contemporary History oprichtte.

In	Amsterdam
In veel steden was hij gastdocent. In 1983 nam hij 
deel aan de eerste internationale homo/lesbische 
studieconferentie Among Men, Among Women. 
Sociological and historical recognition of homosocial 
arrangements. 
In 1988, was hij in Amsterdam gasthoogleraar bij 
homostudies en geschiedenis. Zijn bezoek was een groot 
succes. Mosse viel voor Amsterdam en omgekeerd. Hier 
kwam hij helemaal uit de kast. Hij doceerde actief over 
homogeschiedenis. 
Een groot verschil met de socioloog Norbert Elias die 
ook in Amsterdam landde, in de kast bleef zitten. En de 
filosoof Michel Foucault, die half in de kast zat en daar 
zelfs een soort theorie over maakte. 

Nieuwsgierige	vlinder
Als docent homostudies was het heel prettig met Mosse 
samen te werken. Veel andere geleerden waren nogal 
met zichzelf en hun interesses bezig, waren niet heel 
communicatief en toonden weinig interesse voor hun 
tegenpartij. Maar Mosse wilde alles weten over zijn 
gesprekspartners en kwam als nieuwsgierige vlinder 
graag achter dingen die hij anders niet snel zou horen. 
Toen we eens op zondag op de Veluwe verzeilden, keek 
hij met ogen op steeltjes naar de dames die daar kerkten, 
mannen en vrouwen gescheiden. Hij bezocht één van de 

eerste naoorlogse SS-reünies omdat hij wilde weten 
wat hen dreef. Toen een vriend en ik onze interesse en 
geilheid voor voetbal toonden, wilde hij het naadje van 
de kous weten over die combinatie. 

Toen hij benoemd werd aan 
de Universiteit van Amsterdam 
stelde de verantwoordelijke 
ambtenaar vast dat hij les had 
gegeven in Kaapstad en dat 
was - vanwege de Apartheid 
in Zuid-Afrika - verboden in 
Amsterdam. Dat had hij gedaan 
met de beste bedoelingen: 
hij was als homo en Jood in 
leven en werk tegen racisme, 
seksisme en homonegativiteit.  
We konden zijn aanstelling redden met een leugentje 
voor ieders bestwil door te verwijzen naar een 
‘Capetown’ in de Verenigde Staten.

Gewone	jongen
Wetenschappers zijn vooral ambitieus en als er 
succes is, worden ze vaak ijdel. Maar Mosse bleef de 
gewone jongen die hij helemaal niet was. George 
Mosse is mijn held, niet alleen omdat hij een warme 
en wat zorgeloze man was, maar ook omdat hij van 
eigenschappen die anderen tegen hem gebruikten, een 
voordeel maakte. Hij was sterk, wijs en charmant.

Strijdbare	helden
Gerts	held:	George	Lachmann	Mosse	
Gert	Hekma	(docent	homo-	en	genderstudies	aan	de	Universiteit	van	Amsterdam	1984	-	2017)	legt	uit	waarom	
George	Mosse	zijn	held	is.	Naar	Mosse	is	een	jaarlijkse	lezing	vernoemd.

IHLIA	’s	heldin:	Marieke	Griffijn
Wie	de	site	vrouwennuvoorlater.nl	bezoekt,	heeft	het	misschien	niet	zo	in	de	gaten,	maar	in	de	Tweede	
Feministische	Golf	speelden	lesbische	vrouwen	een	cruciale	rol.	Voor	hen	werd	de	homobeweging	te	vaak	
gedomineerd	door	mannen.	En	laten	we	eerlijk	zijn:	in	de	vrouwenbeweging	was	de	relatiemarkt	wat	
groter.

Voor Gert zijn inspirerende 
titels:  ‘Confronting 
History. A memoir’, 
de autobiografie van 
Mosse en diens studie 
‘Nationalism and 
Sexuality. Respectability 
and Abnormal Sexuality in 
Modern Europe’.

Schrijvers	M/V	gezocht
Schrijvers van IHLIA hebben 33 Roze Levensboeken 
opgetekend! Met het levensverhaal van senioren 
die vertellen over hoe zij hun leven inhoud  
gaven in een tijd waarin seksuele diversiteit  
een taboe was. 
Voor dit verhalenproject zoeken we schrijvers en 
vooral schrijfsters. Heb je interesse een verhaal op 
te tekenen? En dit uit te werken? Of wil je meer 
informatie over het project of de mini-cursus 
levensverhalen schrijven? Laat het me weten: 
Martien Sleutjes, IHLIA projectmedewerker  
Roze Levensboeken. E martien@ihlia.nl

Homostudies in Amsterdam,  
links Gert Hekma en naast hem George Mosse
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Het was ook een fijne plek om je woede over de 
onder drukking van je vrouw zijn vorm te geven in 
acties en activiteiten. Organiseren van demonstraties, 
de bezetting van de Bloemenhovekliniek en het kraken 
van wat het Vrouwenhuis Amsterdam zou worden, veel 
gezichten die op die foto’s voorkomen waren actieve 
potten. Wat zou de Nederlandse vrouwenbeweging 
zonder hen zijn geweest? Dezelfde groep actieve 
potten was verantwoordelijk voor de eerste ‘gay pride’ 
in Amsterdam in 1977. Rond die tijd noemden ze 
zichzelf Lesbian Nation. Je werd alleen lid als je bereid 
was tot lesbische actie.  De groep had daardoor een 
los-vast verband.
 
Een van de actieve vrouwen was Marieke Griffijn. 
Van haar maakte IHLIA in 2015 een zogenaamd Roze 
Levensboek. Dat is een serie levensverhalen over 
bekende en minder bekende lhbt-ers. Marieke’s boek is 
nummer 25 in de reeks.

Marieke kan model staan voor een groep actieve 
vrouwen die geen individuele roem zochten, maar 
als collectief de sterkte zocht. Ze traden het liefst als 
groep op. Als het individu dan toch de doorslag moest 
geven dan werd daar niet over gepocht. Marieke 
vertelt in haar levensboek over de grote moeite die de 
organisatie had om gezamenlijk het programma van 
het tweede Nationale Vrouwenfestival in 1977 rond 
te krijgen. Ze deed het uiteindelijk alleen in een mum 
van tijd. Pas in haar levensboek trekt ze de credits naar 
haar toe.

Ze werkte in de collectieve feministische uitgeverij 
‘De Bonte Was’. Ook in deze radicale groep stond 
het collectief voorop. Ze werkte in het collectief 
van de Vrouwenkrant en van daaruit werd de grote 

vrouwenstaking van 1981 georganiseerd. Naar buiten 
toe als collectief, maar Marieke was een van de 
bedenkers van die staking.
 
Midden jaren tachtig als ook elders in Nederland het 
revolutionaire elan gedooft, verloopt het activisme 
en gaat een ieder haar eigen weg. Er moest ook 
brood op de plank komen. Marieke die goed was 
met haar handen was in de leer geweest bij een 
klavecimbelbouwer. Nog tijdens het werk bij de Bonte 
Was volgde ze de Lagere Technische School en werd ze 
restaurateur van antiek. Ze heeft nog wel net als veel 
vrouwen uit de beweging een universitaire opleiding 
gevolgd. Ze studeerde Culturele antropologie. Maar, 
zoals ze zelf constateerde, was haar scriptie-onderwerp 
ook niet een gegeven waarmee ze makkelijk een 
baan zou vinden.  Ze liep daar weer voorop: het was 
een archiefonderzoek naar de rol van Nederlanders 
in Indonesië tussen de twee wereldoorlogen. In het 
bijzonder naar de eugenetische beweging en de rol van 
zowel linkse als rechtse aanhangers in het streven naar 
een ‘beter nageslacht’, ook in Indonesië. Pas toen ging 
ze echt werk maken van haar restauratievak.
 
Roze heldinnen in Nederland wilden zo min mogelijk 
als eenling optreden. Zo sterk als hen dat maakte zo 
vervelend is het voor de historische erfenis. Hoe vaak 
IHLIA bij het onderzoeken van acties de afgelopen jaren 
niet gehoord heeft: ‘Ja, eigenlijk zal ik dat wel bedacht 
hebben, maar ja we opereerden als groep!’
Laat de stille kracht van Marieke Griffijn al deze 
vrouwen als heldinnen op een voetstuk zetten. Marieke 
Griffijn overleed in 2015 een paar maanden na het 
verschijnen van haar levensboek. 

Martien Sleutjes © IHLIA, 2018

Gert	Hekma	en	IHLIA	

beschrijven	hun	held
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Je	hebt	enkele	helden	
op	de	bühne	en	je	hebt	
vele	stille,	onzichtbare	
helden.	Zo’n	stille	held	
is	Simon	Huges.	Hij	zet	
zich	in	voor	anderen.	Zo	
steunt	hij	als	mantelzorger	
een	roze	senior.	Is	het	
vanzelfsprekend	dat	de	ene	
senior	zich	voor	een	andere	
inzet?	Ja,	voor	hem	zeker!	

Simon is een roze familie man 
van 76 oud, die woont in het Amstelhuis. Daar is zijn 
conditie verbeterd, hij kan nu meer ondernemen. Hij 
voedde zijn dochters op. Hij gaat regelmatig met neven 
en een nicht naar concerten en musea.

Simon is een sociale netwerker. Hij zet zich graag in 
voor anderen. Zo is hij is ambassadeur voor Roze 50+. 
Deze club zet zich in voor de Roze Loper, het keurmerk 
voor homovriendelijkheid. Maar heeft nu ook een 
mantelzorgproject opgezet: Support Your Chosen 
Family (zie hieronder).  

Simon is enthousiast over het Roze Stadsdorp in 
Zuid. Ook daar sloot hij zich bij aan. Zowel vanuit het 
mantelzorgproject als vanuit het Stadsdorp zijn mensen 
bereid om zich belangeloos voor hun naasten in te 
zetten. Waar deze vrijwilligers soms tegenaan lopen is 

“Op	de	Facebookpagina	van	Vreugdehof	zag	ik	
foto’s	van	Dolly	Bellefleur	die	tijdens	de	Pride	2017	
een	optreden	gaf	verpleeghuis	Vreugdehof.	Voor	
mij	was	de	keus	toen	heel	snel	gemaakt:	dáár	wil	
ik	mijn	opleiding	tot	verzorgende	IG	volgen!	Wat	
een	verdraagzaam	en	vooruitstrevend	huis.”	
 
Een enthousiaste en vrolijke Arjan Croonen vertelt 
verder: “Toen ik er eenmaal werkte, verbaasde ik me 
erover dat Vreugdehof nog geen Roze Loper had. Ik ben 
zo iemand om dan meteen in actie te komen en ik riep 
collega’s op om een werkgroep te starten. Er kwamen 
zoveel enthousiaste reacties dat ik op een gegeven 
moment zelfs ‘nee’ moest verkopen, omdat de groep 
anders te groot zou worden.”
 
‘Iedereen	is	hier	gelijk’
Arjan: “Met z’n achten zijn we gestart de Roze Loper 
audit voor te bereiden. In dit prachthuis is veel ruimte 
voor diversiteit. We zagen de audit dan ook met veel 
plezier en vertrouwen tegemoet. Nu we de Roze Loper 
behaald hebben, kunnen we duidelijk maken dat we 
een huis zijn waar diversiteit hoog in het vaandel 
staat. Iedereen is gelijk, ongeacht levensovertuiging, 
huidskleur en geaardheid! Daar ben ik echt trots op”.

Ruimte	voor	eigen	initiatief
Mede dankzij het nieuwe beleid binnen Amstelring 
kon leerling-verzorgende Arjan dit initiatief nemen. 
Want medewerkers hebben tegenwoordig een grotere 
zelfstandigheid en werken in zelforganiserende 
teams. Daardoor kan beter aangesloten worden op 

Voor geestelijk verzorger René 
Goudsblom van Amsta is de 77-jarige 
Sal de Jong een held omdat hij 
zijn hart gevolgd heeft en daarna 
anderen heeft geholpen om zichzelf 
te kunnen zijn. Sinds een half jaar 
woont De Jong vanwege zijn ziekte 
van Parkinson in Vondelstede, een 
locatie van Amsta. “Ik lees veel en 
luister naar muziek. Als er in huis 
een voorstelling of concert is, ga ik er 
graag naar toe. Ik heb wel het gevoel 
dat ik hier gewoon mezelf kan zijn.” 
Hoewel het praten hem soms wat 
moeite kost, maakt hij gemakkelijk 
contact met mensen.
 

Simon Hughes

Sal de Jong (gefotografeerd door Theo Smit)

dat ze roze senioren ontmoeten die zich zelfredzaam 
voordoen, maar dat feitelijk niet zijn. Het blijkt dus 
lastig in te schatten hoe het feitelijk met roze senioren 
gaat. Daarom gaan Simon en de andere vrijwilligers 
zich hierin scholen. 
 
Graag wil Simon bekendheid geven aan de mogelijk-
heid van Mantelzorg. In de Pijp zijn vrijwilligers die 
iets willen betekenen voor een ander in praktische zin, 
zoals boodschappen halen, ergens samen heen gaan, 
een spelletje spelen maar ook een gesprekje aangaan. 
U kunt hen telefonisch bereiken op T	06	1548	8455. 
Het grotere doel van dit mantelzorg project is te zorgen 
dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving.  
 
Zoals gezegd is Simon zelf reeds actief als vrijwillig 
mantelzorger van een Roze oudere. Simon werkt 
daarmee niet aan de oplossing van wereldproblemen. 
Maar door zijn inzet levert hij wel een belangrijke 
bijdrage aan een betere wereld! Hij brengt mensen 
samen en draagt zo een steentje bij aan het gelukkiger 
maken van naderen. Daarom is Simon Huges, als 
vrijwillig mantelzorger een Stille Held!

René Goudsblom
Humanistisch Raadsman Amsta en deelnemer 
werkgroep Roze Ouderen Amsterdam Zuid. 

het levensverhaal, de 
eigenheid en het karakter 
van iedere bewoner. 
Medewerkers leren 
bewoners goed kennen en 
kunnen flexibel reageren. 
 
Couleur	locale	voor	elk	
verpleeghuis
Bij Amstelring heeft elk 
verpleeghuis een ‘couleur 
locale’. Dat betekent dat 
de sfeer, de activiteiten, de tradities en de diensten 
samensmelten met de wensen van (buurt)bewoners. 
Niet de organisatie, maar het huis zelf bepaalt waar het 
voor staat. Wel altijd vanuit drie basisprincipes: goede 
zorg bieden, fijn werk hebben en financieel gezond zijn. 
En natuurlijk het diversiteitsbeleid, met onder andere 
het behalen van het keurmerk de Roze Loper.

Nu verpleeghuis Vreugdehof het keurmerk heeft 
behaald, is het ook voor de buitenwereld duidelijk dat 
het een homovriendelijk huis is, dat er roze activiteiten 
zijn en dat mensen elkaar kunnen treffen tijdens roze 
ontmoetingsmomenten.

Stille	helden
De	Werkgroep	Roze	Ouderen	

Amsterdam	Zuid,	Amsta	en	

Amstelring	belichten	een	stille	held

Held	uit	Zuid:	Simon	Hughes

Helden	leven	hun	eigen	leven!
Jezelf	accepteren.	Je	hart	volgen.	Uitkomen	voor	wie	je	bent	en	anderen		
daarbij	helpen.	Met	deze	vaardig	heden	kom	je	goed	door	het	leven,		
maar	je	moet	het	wel	durven.	Deze	helden	kregen	het	voor	elkaar.

Leerling-verzorgende	Arjan		
neemt	initiatief	tot	Roze	Loper

De Jong woonde als kind in Limburg en trouwde rond zijn 
twintigste met zijn verkering. “Dat ging vanzelf, opeens 
was ik getrouwd met een heel lieve vrouw.” Met haar 
kreeg hij twee dochters. Ondertussen deed hij naast zijn 
werk in het warenhuis de avond-HAVO en daarna een 
opleiding tot maatschappelijk werker. Het leven ging zijn 
gangetje tot hij tijdens een carnavalsfeest ontdekte dat hij 
zich seksueel aangetrokken voelde tot mannen. “Voor die 
tijd voelde ik al wel dat er iets was, maar ik wist niet wat. 
Na dat feest kwam ik in een identiteitscrisis.” Hij besloot 
zijn gevoelens te delen met zijn vrouw.
 
Actieve	maar	bescheiden	held
Met zijn vrouw sprak De Jong af zijn gevoelens verder te 
onderzoeken. Ze spraken af dat hij één keer in de veertien 
dagen een homocafé zou bezoeken. “Eigenlijk hoopte 
ze dat het een tijdelijke periode was, maar het ging niet 
over. Dat moest ik haar uiteindelijk vertellen en dat was 

niet gemakkelijk,” vertelt hij. De Jong kwam uit voor wie 
hij was en kreeg de familie van zijn vrouw tegen zich. In 
deze moeilijke periode zocht hij steun bij het COC. “Ik ben 
toen op mezelf gaan wonen in Maastricht.” Hij vervolgt, 
stralend: “Ik kreeg allerlei nieuwe vrienden en er ging een 
wereld voor me open. Ik wist dat ik moest doen wat nodig 
was en ben gaan scheiden.”

Na zijn coming-out kwam hij in een stroomversnelling 
terecht. “Ik nam deel aan de eerste Roze Zaterdag in 
Roermond in 1979. We protesteerden tegen bisschop 
Gijsen.” In die tijd ging De Jong ook werken als vrijwilliger 
bij het COC. Hij wilde anderen helpen. “Ik maakte nieuwe 
vrienden, werd weer verliefd en ben samen gaan wonen 
in Amsterdam.” Ook in Amsterdam draaide hij voor het COC 
spreekuren naast zijn werk als maatschappelijk werker.
 
Sal de Jong is te bescheiden om zijn daden als dapper of 
bijzonder te bestempelen, maar trekt aan het einde van 
het gesprek wel de conclusie dat hij veel gedaan heeft. 
Een echte stille held.
 
Strijdende	heldin
Dat er ook helden wonen bij Amsta die een uitgesproken 
leven hebben geleid, bewijst Betty Paërl. Zij gaf met veel 
plezier les in wis- en natuurkunde aan de Universiteit van 

Amsterdam en was 
daarnaast politiek 
actief; ze schreef 
onder andere een 
boek over het gedrag 
van multinationals in 
ontwikkelingslanden.
Na haar scheiding 
en problemen bij de 
universiteit kwam 
Paërl alleen te staan. 
Toch bleef ze strijden 
voor het recht van 
seksuele ontplooiing 
voor ieder mens. 
“Het was prettig dat ik nog een maatschappelijke rol 
kon hebben door lezingen te houden en artikelen 
te schrijven over (seksuele) minderheden. Dat is erg 
belangrijk geweest in mijn leven,” besluit ze. De 
83-jarige Paërl woont nu in het Dr. Sarphatihuis van 
Amsta.
 
Evelien Adriaan, Amsta

Betty Paërl
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Iedereen	welkom	
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	én	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.

Sinds 2010 werkt Cordaan aan het behalen van Roze 
Lopers voor haar zorglocaties. Dit jaar bereiden negen 
nieuwe locaties zich voor op de audit voor het behalen 
van een Roze Loper. We streven er dus naar eind 2018 
op een totaal van 17 Roze Lopers te komen. We zijn 
trots op onze medewerkers die hier hard aan werken.

Cordaan besteedt steeds meer aandacht aan het 
thema seksuele en culturele diversiteit; voor (buurt)
bewoners zoals elders in deze nieuwsbrief te lezen is, 
maar ook voor onze medewerkers. We doen dit door 
themabijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld over 
Palliatieve Zorg & Diversiteit, Dementie & Diversiteit en 
Mantelzorg & Diversiteit. Dit maakt de -vaak morele- 
dilemma’s die in de praktijk regelmatig voorkomen 
bespreekbaar.  

Een andere manier waarop we de dialoog en 
kennisuitwisseling tussen medewerkers stimuleren 
is door diversiteitsnetwerken in de organisatie op 
te zetten. In de Verstandelijk Gehandicapten zorg 
waren we hier al mee begonnen; we kregen daar in 
2017 de diversiteitsaward van de SIGRA voor. Dit jaar 
breiden we uit naar de organisatieonderdelen met 
medewerkers in de ouderenzorg.
 

Dat Cordaan Kleurrijk is en dat belangrijk vindt, 
laten we deze zomer ook weer zien door met een 
eigen boot deel te nemen aan de Pride. Afgelopen 
jaren nodigde Cordaan cliënten uit om mee te 
varen. Dit jaar kiezen we ervoor om medewerkers 
mee te laten varen en zodoende het belang van 
inclusief werkgeverschap centraal te stellen.

Remco de Vries, directeur Wonen met Zorg voor 
ouderen

Nieuws LGBTQ	Summer	Down	South

Support	your	Chosen	Family.	Doe	je	mee?

Pink	Oud	Zuid	borrel	gaat	van	start

In juli organiseert stadsdeel Zuid een feestelijk LGBTQ 
programma op maar liefst 6 dagen. Een programma 
voor de hele LGBTQ gemeenschap en haar supporters. 
Muziek, sport, fun en suikerspinnen. Alles komt 
voorbij. De meeste activiteiten zullen in de openlucht 
plaatsvinden. Midden in de samenleving. In het 
programma zit ook de eerste bijeenkomst van ons 
nieuwe initiatief ‘Pink Oud Zuid borrel’ op vrijdag 

13 juli. In diverse 
delen van de stad 
zijn al van dit soort 
‘Postcode Borrels’ en 
het knaagde dat er in 
Oud Zuid nog niet zo’n 
borrel was. Dit gemis 
is met de start van de 
eerste bijeenkomst 
hopelijk verleden tijd!

Stichting SOOZ Amsterdam, de welzijnsorganisatie die 
onlangs als eerste buurtorganisatie in Nederland de 
Roze Loper voor LGBTQ vriendelijk beleid in ontvangst 
mocht nemen, heeft het initiatief genomen voor deze 
programmering. Maar het programma kwam tot stand 
komen door een prachtige samenwerking met diverse 
LGBTQ organisaties en met financiële en morele steun 
van Stadsdeel Amsterdam Zuid en de Werkgroep	
Roze	Ouderen	Stadsdeel	Zuid (een samenwerking 
van Amsta, Combiwel, Cordaan, Dynamo, Sooz, 
Roze Stadsdorp en Diamantbuurtbewoner Peter van 
Maanen).

Voor	alle	informatie	over	het	programma:	zie	de	
agenda	in	deze	Roze	Nieuwsbrief	en	check	de	
website	van	stichting	SOOZ	www.soozamsterdam.nl

Stel	je	voor	je	hebt	
geen	broers	of	zussen,	
geen	kinderen.	Of	je	
hebt	om	een	of	andere	
reden	weinig	contact	
met	je	familie.	Denk	je	
dan	ook	wel	eens,	hoe	
zou	het	straks	gaan	
als	ik	ouder	word?	Met	

wie	kan	ik	dan	leuke	dingen	doen,	over	vroeger	
praten?	Wie	brengt	mij	even	naar	de	dokter?	Voor	
dat	soort	dingen	heb	je	een	netwerk	van	fijne	
mensen	nodig.	Mensen	die	over	en	weer	voor	
elkaar	klaar	staan.	Een	soort	uitgebreide	familie,	
maar	dan	met	familieleden	die	je	zelf	kiest,	een	
chosen	family!
 
Vraag is dan ook niet, wie er geen chosen family 
wil, eerder hoe je die leuke mensen ontmoet nu je 
nog actief en mobiel bent. Daarom heeft Roze 50+, 
ondersteund door het Oranje Fonds, het project Support 
your chosen Family geïnitieerd. Want juist LHBTI 
ouderen hebben een grotere kans op vereenzaming. 

Zij hebben niet altijd een sterk netwerk en vinden het 
vaak moeilijker vanzelfsprekend om gelijkgestemden 
te ontmoeten. Door middel van lokale supportgroepen 
onder leiding van een vrijwillige coördinator, willen 
we netwerken creëren die elkaar gezelligheid, een 
luisterend oor en praktische ondersteuning bieden. 
Zowel de groepen als de coördinatoren krijgen 
een training aangeboden. Per regio wordt een 
‘supportgroep’ opgezet, die er voor gaat zorgen dat 
LHBT ouderen elkaar op een prettige en veilige manier 
kunnen ontmoeten. Een supportgroep bestaat uit 5 tot 
10 LHBTI ouderen. Gestreefd wordt naar het opzetten 
van 30 supportgroepen in 3 jaar, verspreid over het 
land. Met het project kunnen deelnemers niet alleen 
hun talenten en vaardigheden inzetten om anderen te 
helpen, ze versterken ook hun eigen sociale netwerk en 
creëren een persoonlijk vangnet voor hun toekomst.

Spreekt	bovenstaand	je	aan?	Heb	je	zin	om	
actief	deel	te	nemen	in	een	groep,	of	wil	je	zelfs	
coördinator	zijn?	Neem	dan	contact	op	met	Roze	50+	
via	E	info@roze50plus.nl
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ROZE	BUDDYZORG

Buddyzorg bestaat 
uit vrijwilligers, de 
meesten zijn zelf LHBT. 
Buddyzorg zorgt voor
de juiste koppeling tussen cliënt en buddy waarbij 
een 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 ook samen op pad. 

Meer	info:	E	info@rozebuddyzorg.nl	of		
T	06	1018	2761	of	W	rozebuddyzorg.nl

ROZE	IN	BLAUW

Roze in Blauw behartigt de 
belangen van LHBT-ers 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 T 112 of achteraf T 0900-8844.

Direct	contact:	T	088	169	1234	of		
E	rozeinblauw.amsterdam@politie.nl
U	kunt	rekenen	op	goede	opvang	en	er	wordt	
zorgvuldig	omgegaan	met	uw	privacy.

ROZE	UITVAART

LHBT-ers gaan net zo gewoon dood als anderen, hun 
leven zag er vaak echter wel anders uit. In elke le-
vensfase (óók in de laatste) kan een homoseksuele 
leefstijl specifieke aandacht behoeven. Het netwerk van 
homovriendelijke uitvaartverzorgers is opgericht om u 
informatie en tips te geven over 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	info:	T	06	2679	3077	of	E	info@rozeuitvaart.nl	
of	W	rozeuitvaart.nl	

ORPHEUS

Soms ontdek je 
je geaardheid op 
latere leeftijd. 
En sta je voor de 
keus of je als 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 praten over vragen als: Hoe 
en aan wie vertel ik het? Hoe reageert mijn omgeving? 
Hoe gaan anderen hiermee om? Welke mogelijkheden 
binnen onze relatie zijn er?

Meer	info:	W	www.orpheushulpverlening.nl

PROUDCARE

ProudCare wil dat jij een 
blij en veelzijdig leven 
behoudt, zij helpt bij wat 
niet meer gaat en ontzorgt waar het kan. ProudCare 
ondersteunt je maar doet ook samen met jou leuke 
dingen. We nemen de tijd voor je, ook als je liever een 
spelletje speelt. Ook ontlasten we je mantelzorger(s).  
Bij ProudCare krijgt de Gay community wat ze verdient.

Meer	info:	E	info@proudcare.nl	of	W	proudcare.nl

HIV	VERENIGING	

De vereniging zet zich in 
voor gelijke behandeling. 
Wij geven informatie, 
zorgen voor uitwisseling, 
behartigen jouw belangen 
en bieden ondersteuning. Vragen of zorgen over hiv 
en gezondheid, oud worden, PrEP, stigma, medicijnen, 
liefde, seks, de zorgverlening? Bij ons ben je op de 
juiste plek. Wij zijn de Hiv Vereniging, experts in leven 
met hiv.

Meer	info:	E	servicepunt@hivvereniging.nl	of		
W	hivvereniging.nl	of	bel	T	(020)689	2577		
(ma-di-do	14.00	–	22.00	uur)	

Kijk	ook	bij	W	pozandproud.nl,	dé	groep	voor	
homomannen	met	hiv.

STEUN

WONEN BELANGENBEHARTIGING
RAINBOW	BUDDY	SUPPORT

Rainbow Buddy Support is er voor 
LHBT-ers wiens leven (tijdelijk) uit 
balans is vanwege meervoudige 
problematiek en psychische /  
psychiatrische klachten. 
Bijvoorbeeld een man met hiv die in een depressie 
raakt en in een isolement terechtkomt. Of een vrouw 
die het door problemen niet lukt regelmaat te vinden 
of gevoelsgenoten te ontmoeten. Een buddy kan het 
verschil maken in iemands leven.

Meer	info:	
W	www.deregenboog.org/lhbt-buddys

OUTFOREVER

OutForever wil woningen realiseren in Amsterdam voor 
LHBT-ers. Waar het goed wonen is, met elkaar en in de 
buurt. Waar allerlei activiteiten en initiatieven kunnen 
ontstaan. OutForever is actief 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!

Meer	info:	W	outforever.nl

Gay	Living	

Gay Living ontwikkelt woonprojecten voor (oudere) 
LHBT’s. De huurappartementen zijn levensloopbestendig 
zodat bewoners er kunnen blijven wonen, ook als er 
zorg nodig is. Met Gay Living kies je voor een leven in 
een veilige omgeving met gelijkgestemden.
Zij werken samen met belangenorganisaties, 
gemeenten en de lokale LHBT-gemeenschap.  
Help hen om projecten te realiseren die aansluiten bij 
jouw woonwensen. 

Meer	info:	W	gay-living.nl	of	schrijf	je	in.

L.A.	RIESHUIS

In 1998 werd dit appartementencomplex nabij 
het Haarlemmerplein en naast De Rietvinck 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	info:	T	(020)330	7563	of	(020)330	8899		
na	18.00	uur	of	W	la-ries.nl

COC	AMSTERDAM

COC Amsterdam 
maakt zich sterk voor 
LHBTI-emancipatie en 
belangen behartiging 
in de regio Amsterdam. Zij houdt zich bezig met: 
emancipatie en acceptatie, veiligheid, zichtbaarheid  
en debat, voorlichting, ontmoeting, zorg en welzijn.  
Om ontwikkelingen te ondersteunen en nieuwe 
initiatieven te ontplooien werkt COC Amsterdam 
ook decentraal en wijkgericht. Een prettige leef- en 
woonomgeving voor LHBTI betekent dat stadsdelen, 
wijken en uiteindelijk elke straat in Amsterdam 
LHBT-vriendelijk moet zijn. Daarnaast organiseert 
COC Amsterdam voor de hele regio ontmoetings- en 
empowerment groepen voor diverse groepen. 

Meer	info:	W	cocamsterdam.nl

ROZE	ZORG

De Roze Loper is één van 
de activiteiten van Roze50+. 
Het is een certificaat 
waar mee de LHBTI vriendelijkheid van organisaties in 
zorg en welzijn kwalitatief wordt gemeten. De Roze 
Loper biedt een traject waarbij de organisaties worden 
ondersteund in verbetering van hun aanpak rond 
seksuele diversiteit en genderidentiteit, zodat LHBTI 
cliënten zich thuis kunnen voelen in zorg en welzijn.

Meer	info:	W	rozezorg.nl	

ROZE	50+

Roze 50+ is het samen-
werkings verband van ANBO 
(de belangen organisatie voor 
senioren) en COC Nederland. 
Zij wil de leefsituatie, de gezondheid en het welzijn 
van 50-plus LHBTI-ers verbeteren door bundeling van 
kennis, ervaring en belangenbehartiging.
Roze 50+ ondersteunt en stimuleert senioren en 
hun initiatieven. Door het verbeteren van hun 
maatschappelijke positie en door het bespreekbaar 
maken van seksuele diversiteit, genderidentiteit 
en expressie zodat bewustwording ontstaat. Haar 
taak is zorgen dat maatschappelijke zorg- en 
welzijnsorganisaties zich bewust worden van het 
bestaan en de specifieke behoeften van LHBTI 
50-plussers. De ogen, oren, en handen van Roze 50+ 
is het netwerk van vrijwillige ambassadeurs. Zij zitten 
in de haarvaten van de maatschappij en zijn het 
visitekaartje. Ze lobbyen op lokaal en regionaal niveau 
en zetten LHBTI 50-plussers op de kaart.

Meer	info:	W	roze50plus.nl
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SWITCHBOARD

Switchboard is de 
telefonische advies- en 
informatiedienst voor de 
LHBT-gemeenschap
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	info:	E	info@switchboard.nl	of	T	(020)623	6565	
of	W	switchboard.nl

IHLIA

IHLIA, het Internationaal Homo Lesbisch Informatie-
centrum en Archief, heeft als erfgoed
organisatie een zeer waardevolle en unieke collectie 
over de LHBT- geschiedenis. Bij IHLIA vindt men het 
belangrijk dat boeken, films, foto’s, CD’s en DVD’s 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 ma t/m do 
van 12.00 - 17.00 uur op de 3e etage van de OBA, 
tentoonstellingen zijn tot 22.00 uur te bezoeken. IHLIA, 
Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam.

Meer	info:	T	(020)523	0837	of	W	ihlia.nl

INFORMATIE	OVER	ZORG	DIE	BIJ	U	PAST?

Redt u zich thuis niet meer alleen? Meer weten over 
thuiszorg, dagbesteding, revalidatie, tijdelijke verblijf 
of verpleeghuiszorg? Wilt u informatie of wilt u direct 
hulp of zorg aanvragen bij een zorgorganisatie? Neem 
dan contact op met de Cliëntenservicebureaus van 
bijvoorbeeld Amsta, Amstelring of Cordaan. Zij denken 
graag met u mee en samen gaat u op zoek naar de zorg 
die bij u past.  

•	 Amsta:	W	amsta.nl	 T	020	589	00	50		
E	adviesenplaatsing@amsta.nl	

•	 Amstelring:	W	amstelring.nl	 T	088-97	20	200		
E	zorgbemiddeling@amstelring.nl

•	 Cordaan:	W	cordaan.nl	 T	088	267	32	26	of		
E	zorgbemiddelingvv@cordaan.nl	

ROZE	OUDEREN	MAGAZINE
De werkgroep Roze Ouderen in Zuid brengt 2 keer per jaar een mooi magazine uit met 
Persoonlijke verhalen van LHBTI bewoners. Wilt u ook een (digitaal) exemplaar ontvangen? 
Mail	naar	E	mcompanjen@dynamo-amsterdam.nl	of	bel	T	0633352309.

WMO-HELPDESK	

Als u niet meer op eigen 
kracht ‘zelfredzaam’ bent, 
kunt u uiteenlopende 
ondersteuning krijgen. 
Iedere gemeente 
organiseert de 
toegang tot die onder steuning op zijn eigen manier. 
In Amsterdam beantwoordt de Wmo-helpdesk uw 
vragen over zorg en ondersteuning in de buurt. Wmo 
staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De 
Wmo Helpdesk is bereikbaar op het telefoonnummer 
0800 0643 (gratis). Mogelijk komt u via de Wmo 
in aanmerking voor hulp bij het huishouden of 
dagbesteding. 

OUDROZE	AGENDA

De OudRoze Agenda is een website met maandelijkse 
uitgaanstips voor roze 50-plussers, waarbij ieder voor 
zichzelf beslist hoe oud, of jong van hart, hij/zij is.
De meeste tips hebben een vet roze randje, andere zijn 
minder roze, maar daardoor niet minder interessant. 
De hoofdzaak speelt zich af op lokaal gebied, maar wij 
kijken ook naar het grootstedelijk gebied. Naast de 
website is er ook een maandelijks magazine op PDF 
formaat, hier worden cultuurtips gegeven die op de site 
te veel ruimte zouden innemen. Heeft u nog tips, wij 
horen ze graag! 

Meer	info:	E	oudroze.agenda@gmail.com	of	
	W	oudrozeagenda.amsterdam

INFORMATIE

voor	de	heren

COC-SENIOREN
Al ruim 45 jaar vindt dit 
ontmoetingscafé plaats.  
Doel: “…een steun te zijn bij het 
ouder worden, ervaringen uit te 
wisselen en gezelligheid te bieden 
onder gelijkgezinden. De leeftijd 
van de deelnemers varieert omdat 
ieder zelf bepaalt wanneer hij zich 
senior voelt”.
Doven Ontmoetingscentrum (DOC), Stadhouderskade 
89. In de even weken op woensdag 13.00 - 17.00 uur. 

Meer	info:	T	06	1207	0549	(Ton	van	Steen),		
E	senioren@cocamsterdam.nl	of		
W	senioren.cocamsterdam.nl

OUDROZE	LEESCLUB
Deze Leesclub is voor 50+ 
mannen, die eens per 6 weken 
samenkomen. De boekenkeuze is 
in gezamenlijk overleg. Wij lezen 
boeken die je kunt lenen bij de 
OBA of goedkoop kunt kopen. Men 
ontmoet elkaar in De Rietvinck, 
Vinkenstraat 185, dit gebeurt 
meestal op donderdag of vrijdag om 14.00 uur.

Meer	info:	Dik	Nagtegaal		
E	dnagt@upcmail.nl	of	T	(020)	623	0077

De	ZÓCIËTEIT
De Zóciëteit is een 
sociaal-culturele 
gezelligheidsvereniging 
voor 50+ homomannen. 
Op de 1e, 3e en e.v. 
5e vrijdagavond zijn er 
bijeenkomsten in Het Open Huis (HOH), Bilderdijkpark 
12a. Er zijn avonden met o.a. muziekoptredens, 
films en lezingen. Verder zijn er activiteitengroepen 
die borrels, culturele uitjes, diners, fiets- en 
wandeltochten organiseren. Daarnaast zijn er clubs 
die zich richten op filmbezoek, fotograferen, lezen 
en toneel. De Zóciëteit is met recht een veelzijdige 
Vereniging en de aangewezen club om vrienden voor 
het leven te maken. Kom gerust vrijblijvend langs!

Meer	info:	E	zocieteit@zocieteit.nl		
of	W	zocieteit.nl	

voor	de	dames

					ROZE	DAMES	SALON	
In augustus start ons 8e seizoen! We komen bijeen 
op de 1e donderdag van de
maand, van 12.00 - 14.00 uur 
in De Rietvinck onder leiding 
van Karen Joachim, voormalig 
Humanistisch Raadsvrouw 
bij Defensie. We bespreken 
een vooraf gekozen thema 
of nodigen een spreker uit 
(zie de agenda). Spreekt 
het samenzijn met andere 
vrouwen je aan,  
kom dan gerust langs!  
Kosten zijn h 2,50 per keer voor koffie/thee.

Meer	info:	E	ajosselin@hotmail.com	
of	T	(075)616	7623	

FEMTASTICPINK
FEMtasticPink is een 
initiatief voor en door 
vrouwen met als doel 
40+ lesbische vrouwen 
via activiteiten bij elkaar te brengen en zo sterk  
en zichtbaar te maken. Samen dansen, eten  
en genieten op diverse locaties. Zoals  
Femtastic	koffie: In Vrouw en Vaart, President 
Allendelaan 733. Elke donderdag 10.30 - 12.00 uur. 
Femtastic	soep: In buurtkamer HoofdKwartier.  
Elke 1e, 2e en 4e donderdag 18.00 - 20.00 uur. 
h 3,50 per maaltijd. 
Femtastic	dans,	film,	eten:	In Huis van Olympus, 
Hygiëaplein. Elke 3e zondag van de maand,  
13.30 - 20.00 uur.	

Meer	info:	W	femtasticpink.nl	

CAFÉ	ZILVER!
Café Zilver, start 
in september haar 
negende seizoen.  
Lijkt het jou aangenaam 
andere 50+ LHBT-dames 
te ontmoeten? Dan biedt 
Café Zilver jou tot in mei 
- elke eerste zondag van 
de maand - de kans elkaar te leren kennen. Tijdens 
een drankje en soms een optreden. Café Zilver is 
van 14.00 tot 17.00 uur in Restaurant Szmulewicz,  
Bakkersstraat 12; 1017 CW Amsterdam (tussen 
Rembrandtplein en Amstel). 

Meer	info:	E	cafezilver@gmail.com

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	E	oudroze@amstelring.nl	en	E	oudroze.agenda@gmail.com
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DE	ROZE	POORT
De Roze Poort verzorgt diverse 
activiteiten. Op maandagmiddag 
(even week) komt de Roze Levens-

kunst gespreksgroep in Het Schouw te Nieuwen dam 
bijeen. Verder wordt op een dag in de oneven maand 
een Poorters Maaltijd Xtra geserveerd, dit is met een 
film, artiest of spreker. Daarnaast houden wij op diverse 
locaties een Roze Koffie Inloop waaronder in Het Schouw, 
De Venser, de Flesseman en De Poort. Kijk op de website 
voor de juiste data en adressen. Daarnaast hebben zij ook 
een pagina met recepten voor kleine huishoudens, maar 
ook een archief waar eerder gepubliceerde gerechten 
kunnen worden gedownload als PDF.

Meer	info:	E	info@derozepoort.amsterdam	of	
W	derozepoort.amsterdam

TRANS	AMSTERDAM		
TransAmsterdam is een kunst, 
cultuur en lifestyle organisatie 
voor iedereen die de transgender 
gemeenschap 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 LHBTQ’ers. In een open, ontspannen 
en veilige sfeer kun je vragen stellen, elkaar ontmoeten 
en netwerken.

Meer	info:	E	transamsterdam@outlook.com	of
W	transamsterdam.blogspot.nl

HOMOSPORTVERENIGING	TIJGERTJE
Tijgertje organiseert voor jong en 
oud trainingen: zelfverdediging, 
worstelen, badminton, basketbal 
en conditietraining. Senioren zijn 
op alle lessen welkom. De Senioren 
Conditietraining vindt elke dinsdag 
van 17.00 tot 18.00 uur plaats in 
de gymzaal van de J.P. Coenschool, 

Bankastraat 18. Ook special swim - een soort gymnastiek 
in het zwembad - is goed door senioren te beoefenen. 
Iedereen kan een gratis proefles volgen. 

Meer	info:	E	info@tijgertje.nl	of	W	tijgertje.nl

SMASHING	PINK
Smashing Pink is een actieve 
tennisvereniging met sportieve 
ambities op elk tennisniveau. 
‘Pink’ staat voor onze gay-
identiteit. Tegelijkertijd streven 
we naar diversiteit en is 
iedereen welkom als lid.
We hebben leden van alle speelsterktes: van KNLTB-
niveau 9 tot 3: van kruk tot crack! Onze club speelt op 
op (drie) gravelbanen met kunstlicht op het terrein van 
Amstelpark. Smashing Pink organiseert een groot aantal 
activiteiten waaraan je deel kunt nemen. Kom eens 
kennismaken. De toss avonden zijn de ideale manier om 
met de club kennis te maken. Kom eens langs en spreek 
de toss-boss aan.

Meer	info:	E	info@smashing.pink		W	smashing.pink

DE	KRINGEN
Een kring is een groep LHBT-ers die ééns per 
maand bijeen komt, meestal bij een kringlid 
thuis. Aan de hand van thema’s wordt over 
van alles gepraat. Over onderwerpen die 
direct of indirect met homo- of biseksualiteit 
te maken hebben, maar dat hoeft niet. Verder 
ondernemen we activiteiten als wandelen, uit eten gaan 

of museumbezoek.
Er zijn kringen in heel 
Nederland. Ben je LHBT-er en 
wil je op een laagdrempelige 
en ongedwongen manier gelijk-
gestemden ontmoeten? Dan is 
De Kringen iets voor jou!

Meer	info:	W	amsterdam.dekringen.nl

ROZE	STADSDORP	AMSTERDAM
Het Roze Stadsdorp is een netwerk voor roze 50+ 
Amsterdammers. Door elkaar te 
ontmoeten, samen iets te ondernemen 
en elkaar te ondersteunen willen we 
met elkaar gezonder oud worden en 
langer zelfstandig en prettig leven. 
Het motto is: zorg voor jezelf en voor 
elkaar. Het Roze Stadsdorp heeft 
bijna 800 deelnemers. Maandelijks 
is er een borrel, geregeld  zijn er 
themabijeenkomsten en lezingen. 
Verder worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals 
samen naar de film, wandelen. bridgen, fietsen of poolen.
Daarnaast ontmoeten we elkaar in de eigen buurt in de 
roze buurtgroepen, om elkaar beter te leren kennen en zo 
het ‘roze nabuurschap’ vorm te geven. Geen internet, bel 
T (020) 676 9902. 

Meer	info:	E	info@rozestadsdorp.amsterdam	of	
W	rozestadsdorp.amsterdam

Q-KITCHEN,	eat	and	meet
Q kitchen heeft een enthousiast team 
dat mensen in en om de LHBTQ-
gemeenschap bij elkaar wil brengen, 
onder het genot van heerlijke gerechten 
uit het Midden-Oosten. Elke woensdag 
tussen 17.30 – 20.30 uur, bent u welkom 
tijdens deze kooksessies in buurthuis de 
Horizon, in Amsterdam West. Mensen 
van alle leeftijden, levensovertuigingen 
en de belangen zijn van harte welkom om samen te eten 
en verhalen uit te wisselen. Reserveren is niet nodig. 
Donatie h 5,00 

Meer	info:	W	facebook.com/Q-KITCHEN	

POORTERS	MAALTIJD	
Naast een lekkere 3-gangen maaltijd 
in Het Schouw te Nieuwendam, 
serveren wij daarna een film, spreker 
of artiest. De maaltijd is een vast 
bedrag dat je vooraf per PIN betaald in 
het restaurant. Na de maaltijd en film/
lezing reken je gedronken consumpties 
contant met de Poorters af. De drankjes zijn laag in prijs. 
Neem genoeg kleingeld mee of stort het restant in de pot 
van het Bitterballen Fonds.

Meer	info:	W	derozepoort.amsterdam/activiteiten

BUURTBORRELS
De buurtborrels zijn 
een sociaal netwerk voor en door lesbische, homo-, 
biseksuele, transgender, intersekse, queer, aseksuele, 
panseksuele en cisgender bewoners in Amsterdam. 
Onder het motto “Een goede buur is beter dan een verre 
vriend” willen de PINK POSTCODE BORRELS de LHBTIQAPC-
bewoners van hun stadsdeel de gelegenheid bieden 
elkaar te leren kennen. Laat je niet weerhouden doordat 
je in een andere postcode woont, iedereen is welkom. 
Amsterdam is nu eenmaal ‘ons dorp’!

•	CENTRUM	–	pink1011.nl	
•	OOST	–	pink1094.nl	
•	IJBURG	–	pinkijburg.nl	
•	WEST	–	pinkwest.nl
•	NIEUW-WEST	–	pinknieuwwest.nl	
•	OUD-ZUID	–	soozamsterdam.nl
•	ZUID	–	homogroep.blogspot.nl
•	ZUIDOOST	–	facebook.com/rozeamsterdamzuidoost/	
•	DIEMEN	–	facebook.com/pinkdiemen/	
•	ZAANSTAD	–	facebook.com/dezaanseregenboog/

ROZE	LEVENSKUNST	GESPREKSGROEP
Nieuwe gesprekspartners - leeftijd onbelangrijk - zijn van 
harte welkom bij ons nieuwe seizoen. Allerlei onder-

werpen, ervaringen, beleve nissen en gedachten 
van de enthousiaste deelnemers - vanuit heel 
Amsterdam - worden onder leiding van John 
Brobbel, humanisticus en voormalig docent aan 
de Universiteit voor Humanistiek, gedeeld. Vanuit 
een grote betrokkenheid worden verschillende 

visies besproken. Waar nodig ondersteunt men elkaar. 
Wij komen samen op maandag tussen 14.00 - 16.00 
uur, in de even weken in Het Schouw, IJdoornlaan 755, 
Amsterdam-Nieuwendam. De bijdrage is h 3,- per keer 
(voor de consumpties). De Roze Poort is de gastheer.

Meer	info:	E	info@derozepoort.amsterdam		
ovv	RLK	+	NAW	gegevens,	of	per	brief	De	Roze	Poort,	
Dijkwater	175,	1025	CW	Amsterdam.

’T	ROZE	HART
‘t Roze Hart klopt op dinsdag om 10.00 
uur in De Rietvinck. Niet alleen roze 
buurtbewoners weten onze gezellige 
ontmoetingsbijeenkomst te vinden, maar 
- samen met de vrijwilligers - kunnen 
wij ook de (roze) bewoners ondersteunen. Soms hoor ik 
bewoners bijna hardop denken, “Wat is dit nu weer voor 
drukte?” Onze reactie is dan, kom er gezellig bij, roze of 
niet roze, het gaat een gezellige ochtend worden. Wij 
zorgen voor de koekjes! “Tot op de koffie!”

Meer	info:	De	Rietvinck;	Vinkenstraat	185;		
T	(020)756	3707.		
W	amstelring.nl/verpleeghuis-de-rietvinck

ROZE	SALON
De Roze Salon vindt wekelijks plaats om 14.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom. Met muziek, 
een gesprek, een greep uit de oude doos, 
actualiteiten, een gast, een levensverhaal en 
nog veel meer. Belangstelling? Kom dan langs of 
meld je aan via E oudroze@amstelring.nl 
Kosten h 2,50 (incl. koffie en thee).

Meer	info:	De	Rietvinck;	Vinkenstraat	185;		
T	(020)756	3707.		
W	amstelring.nl/verpleeghuis-de-rietvinck

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. 

Meer	info:	D’	Oude	Raai;	Ferdinand	
Bolstraat	321;	T	(020)348	5400.		
W	cordaan.nl/locatie/doude-raai

SALON	DE	ROZE	LOPER
Elke 2e 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 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 h 4,- voor consumpties wordt 
gewaardeerd.

Meer	info:	Dr.	Sarphatihuis,	Roetersstraat	2		
tussen	14.00	-	16.30	uur	
W	amsta.nl/locaties/dr-sarphatihuis/

EVANGELISCHE	ROZE	VIERINGEN
De Viering vindt elke laatste zondag van de maand 
plaats. De dienst vindt plaats in de 
Keizersgrachtkerk en begint om 
15.00 uur. Vanaf 14.00 uur kun je al 
binnenkomen om de sfeer te snuiven 
en om een kopje koffie of thee te 
drinken. Ook na de Viering is er volop 
ruimte voor ontmoeting met een 
drankje. De vieringen zijn een mix van 
de protestantse en evangelische traditie. 
Psalmen, Opwekking, Evangelisch 
Liedbundel maar ook Taizé liederen staan maandelijks op 
het programma

Meer	info:	E	info@erv.amsterdam	of	W	erv.amsterdam

Roze	AMSTERDAM	Zuidoost	
Elke 3e donderdag van de 
maand vanaf 20.00 uur is er een 
ontmoetings- en themabijeenkomst. 
Met als doel elkaar te ontmoeten, 
te leren kennen en je netwerk uit 
te breiden. De bijeenkomsten xijn 
in ‘Het Reigersnest’ in Reigersbos; 
Schonerwoerdstraat 4; 1107 GB Amsterdam. 

Meer	info:	W	facebook.com/rozeamsterdamzuidoost	

Homogroep	Zuid	
Homogroep Zuid organiseert vanaf 21 augustus weer 
allerlei activiteiten. Het onder de aandacht brengen 
van homo- en lesbische onderwerpen en onderlinge 
ontmoeting staan voorop.
Iedere dinsdag om 20.00 uur op de even weken. In 
het MFC Binnenhof-Huis van de wijk Buitenveldert; A.J. 
Ernststraat 112; 1082 LP Amsterdam. 

Meer	info:	T	(020)	642	28	35		
E	homogroep@gmail.com.	W	homogroep.blogspot.nl

voor	dames	en	heren
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Zondag	15	juli

15.00	-	17.00	uur	SARPHATIPARK
FIT	EN	VEILIG	VOOR	OPEN	MINDED	
MENSEN
Ben jij alleen in de stad, en je voelt 
je niet helemaal op je gemak? Dan 
hebben wij tips om de-escalerend te 
handelen. Deze activiteit wordt door 
Tijgertje ism Sooz georganiseerd. 
Aanmelden bij Donna Metzlar,  
E d.metzlar@soozamsterdam.nl of  
T 06 8325 2074 W tijgertje.nl/onze-
sporten/krav-maga-zelfverdediging/

Woensdag	18	juli

16.00	-	18.00	uur	VONDELPARK
HIGH	TEA
Ontmoet andere lesbische 55+ 
vrouwen tijdens deze High Tea in 
het Vondelpark. Deze middag wordt 
georganiseerd door FEMtastic Pink 
ism Sooz. Deelname 7,50 euro. 
Aanmelden bij Donna Metzlar,  
E d.metzlar@soozamsterdam.nl of  
T 06 8325 2074 W femtasticpink.nl

16.00	-	21.00	uur	LOCATIE	N.N.B.
MUZIEK	+	BBQ
Speciaal voor Roze Ouderen 
organiseren wij deze middag/avond, 
zingen bij de grill en noten bij de 
borrel. Meer info:  
E rozeloper@soozamsterdam.nl  
W soozamsterdam.nl en op  
W oudrozeagenda.amsterdam

Donderdag	19	juli

14.00	UUR	DE	RIETVINCK
HET	VERHAAL	VAN	KEVIN	POWER
Kevin (50 jaar) is geboren en getogen 
in het conservatieve Ierland. Hij 
vertelt over zijn homo seksualiteit, 
zijn studie aan de Rietveld Academie, 
zijn mode ontwerpen, de Gay AA en 
zijn plan een collegereeks over Roze 
Kunstenaars te ontwikkelen

JULI

Dinsdag	3,	10,	17,	24	en	31	juli

10.00	uur		
DE	RIETVINCK
’T	ROZE	HART	
ontmoeting

Woensdag	4	en	18	juli

10.00	uur	HET	SCHOUW
ROZE	KOFFIE	INLOOP ontmoeting

14.00	uur	DUYCKERCAFÉ	-	
Raadhuisplein	5,	Hoofddorp
‘ALS	HET	OM	DE	LIEFDE	GAAT’

Liefde is dé inspiratie-
bron voor alle grote 
dichters, schilders en 
zangers over de hele 
wereld! 
Rolf van Rijsbergen 
bezingt dit tijdloze 
onder  werp in alle 

talen. De liefde voor muziek, de 
liefde voor het leven, de liefde voor 
het vaderland, maar bovenal: de 
liefde voor elkaar! Deelname gratis. 
Aanmelden wordt op prijs gesteld  
en kan via Mara van Limbeek:  
E mvanlimbeek@amstelring.nl,  
T 06-2206 4255 of Misha de Jong:  
E madejong@amstelring.nl,  
T 06 1464 6643
 

Donderdag	5	juli

14.00	uur	DE	RIETVINCK
DANSMIDDAG
Houdt u van een gepassio-
neerde tango of zwierige 
wals? Voelt u uw voeten 

weer kriebelen wanneer u mensen 
ziet dansen? Kom naar de roze 
ballroom dansmiddag. Dans trainer 
Robert Bogaart danst met René 
Goudsblom. Aansluitend kunnen de 
eigen voeten van de vloer, niets moet.

15.00	uur	ERASMUSHUIS	
REGENBOOG	SALON	
Voor iedere oudere die jong van 
hart is en openstaat voor anderen, 
ongeacht zijn/haar seksuele voorkeur 
houden wij een gezellige Regenboog 
Salon. Vanaf 16.30 uur gaat de bar 
open. Bij ons betaald 
u geen entree. Alleen 
zijn alle drankjes voor 
eigen rekening!

De	adressen	van	deze	activiteiten	vindt	u	op	bladzijde	20.
14 15

 PRE-PRIDE
Een	week	is	soms	te	kort…

Vrijdag	20	juli

14.30	uur	GROENELAAN
‘VROLIJK	ROZE’
Harald Veenstra zingt 
heerlijke liedjes met een 

roze randje van onder andere Benny 
Neyman, Ronnie Tober en Wim 
Sonneveld. Meezingen mag, want 
Harald weet als geen ander de hele 
zaal vrolijk te krijgen.

15.00	uur	VONDELBEELD,	VONDEL-
PARK	DE	BLAUW	ROZE	SUIKERSPIN
voor Trans and Trans ally’s met Trans-
Wizz’s, Transcocktails and TransQuiz, 
Fun and Facts, Transmusic, Trans and 
their food and lots of fun. Informatie: 
E cobbiewalnoot@gmail.com  
W www.soozamsterdam.nl

Dinsdag	24	juli

10.30	uur	GROENELAAN
GESPREKSGROEP	GROENELAAN	
Eric de Rooij en Hetty Zeeman gaan 
in gesprek met bewoners over 
homoseksualiteit toen en nu.

14.30	uur	GROENELAAN
ROZE	VERRASSINGSFILM	
Laat u verrassen door een mooie film. 
Na afloop is er gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te gaan over wat u 
heeft gezien.

Donderdag	26	juli

13.30	uur	HET	SCHOUW
THOSE	WERE	THE	GAYS	

Dolly Bellefleur is het 
alter ego van cabaretier  
en tekstdichter Ruud 
Douma. Al 28 jaar staat 
‘Frau Antje van het 
Verkeerde Kantje’ op 
de planken en op de 
barricades. Geïnspireerd 

door Heroes, het thema van Pride 
Amsterdam 2018, brengt Dolly 
een ode aan haar (jeugd)helden & 
(jeugd)heldinnen. Toegang h 3,-.

14.00	UUR	DE	RIETVINCK	ROZE	
ACTUALITEITEN met Ben en Annette

16.00	uur	HET	SCHOUW
DIVERSITEITSBORREL
Een hapje en een drankje voor mede-
werkers, vrijwilligers en bezoekers 
die zich sterk maken voor een 
kleurrijk huis en die zich betrokken 
voelen bij het thema diversiteit.

Woensdag	11	juli

13.00	-	15.00	uur	BEATRIXPARK
PICKNICK	EN	JEU	DE	BOULES	
VOOR	50-PLUSSERS
Een gezellige Picknick en Jeu de 
Boules wordt georganiseerd door 
Roze Stadsdorp ism Sooz.  
Jouw bijdrage is h 7,50.  
Aanmelden bij Donna Metzlar,  
E d.metzlar@soozamsterdam.nl  
of T 06 8325 2074  
W rozestadsdorp.amsterdam

 
 
15.00	-	18.00	uur		
VONDELTUIN	-	VONDELPARK	7		
HIGH	TEA	MET	MUZIEK
Deze High Tea met Musical Notes 
wordt gehouden in de Vondel tuin,  
Vondelpark 7 (bij ingang 
Amstelveense weg). Meer info:  
E rozeloper@soozamsterdam.nl  
W soozamsterdam.nl

 
 

Donderdag	12	juli

14.00	uur	HET	HOGE	HEEM
REGENBOOG	CAFÉ	
Wanneer ben je normaal? Wanneer 
uitzonderlijk? Hoe is het voor jou als 
je je ‘anders’ voelt? Mag je jezelf 
zijn? Wordt je geaccepteerd? Heb je 
dat zelf geaccepteerd? Kom je uit de 
kast en hoe doe je dat? Wat zijn de 
voordelen - en nadelen van anders 
zijn? Deelname bewoners gratis, 
bezoekers h 2,-, 5e etage tegenover 
de liften

14.00	uur	DE	RIETVINCK
EXCURSIE	ARTIS		
Opgeven bij Annette Visser
 

Vrijdag	13	juli

17.30	uur	TERRAS	BLAUWE		
THEEHUIS	-	VONDELPARK	5	
PINK	OUD-ZUID	VRIJMIBO
Dit wordt de 1e Pink Oud Zuid 
VrijMi Borrel, en we beginnen 
meteen op een leuke locatie, 
namelijk het terras van het  
Blauwe Theehuis. Meer info:  
E rozeloper@soozamsterdam.nl 
W soozamsterdam.nl
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Zaterdag	28	juli

11.00	uur	HOMOMONUMENT	
-	Westermarkt	PRIDE	WALK	
2018	-	HEROES	OF	OUR	COMMUNITY
Manifestatie met speeches en 
optredens en aansluitend om 
12.00 uur de PRIDE WALK richting 
Vondelpark voor de officiële 
opening. Zorgcentrum De Gooyer 
loopt mee met de PRIDE WALK.

14.00	uur	VONDELPARK
PRIDE	OPENING	EN	MARKT
Als de Pride Walk met circa 
zeven duizend deelnemers in het 
Vondel park aankomt wordt de 
Pride in het Openlucht Theater 
geopend. Daarna sport en spel, 
informatie op de Rainbow Markt 
en genieten van optredens. 
Overal voel je de liefde om je 
heen en ziet alleen maar blije en 
trotse gezichten.

14.00	uur	ARTIS	-	Plantage	
Kerklaan	38-40	
HOMOSEKSUALITEIT	IN	HET	
DIERENRIJK
Homoseksueel gedrag in het 
dieren rijk is alleen al onder 
1.500 vogels en zoogdieren 
waargenomen. Mannetjes 
en vrouwtjes besnuffelen, 
bespringen en likken elkaar. Ga 
mee met de rondleiding en leer 
meer over homoseksualiteit in 
het dierenrijk. De start is bij de 
olifantenstallen. De tocht duurt 
ongeveer 1 uur. 
Koop je tickets 
online en krijg  
h 2,- korting!  
tickets.artis.nl/nl  
W artis.nl

Zondag	29	juli

12.00	uur	FLESSEMAN
ROZE	HIGH	TEA
Vorig jaar is de Roze High Tea zo goed 
bevallen dat wij het dit jaar nog eens 
dunnetjes overdoen. Aansluitend is er 
een optreden van De Stiletto’s, deze 
dragqueens zingen er lustig op los. 
Deze High Tea is alleen toegankelijk 
voor bewoners en genodigden.

14.00	uur	DE	DRIE	HOVEN
VROLIJK	ROZE
Op deze middag zingt Harald 
Veenstra heerlijke liedjes met een 
roze randje van onder andere Benny 
Neyman, Ronnie Tober en Wim 
Sonneveld. Meezingen mag, want 
Harald weet als geen ander de hele 
zaal vrolijk te krijgen: Vrolijk Roze!

14.00	uur	ARTIS	-	Plantage	Kerklaan	
38-40	HOMOSEKSUALITEIT	IN	HET	
DIERENRIJK	(zie 28 juli)

15.00	uur	KEIZERSGRACHTKERK	-	
Keizersgracht	566		
EVANGELISCHE	ROZE	VIERING
Speciale Pride kerkdienst met 
medewerking van: Voorganger: 
André van der Stoel uit 
Amsterdam-Zuidoost. Muzikale 
medewerking: David du Crocq, 
zang en Wouter Holtland, piano. 
Bijzonderheden: Drie optredens uit 
de muzikale theatervoorstelling 
Homonologen. Algehele leiding en 
presentatie: Erik van der Waal.

Maandag	30	juli

10.30	uur	NIEUW	VREDENBURGH	
OPENING	ROZE	WEEK	MET	DE	
WENSBOOM
Onder het genot van koffie/thee 
en een roze koek kunt u samen de 
wensboom invullen. Op een kaartje 
in de vorm van een hartje schrijft 
u uw wens(en), met betrekking tot 
het onderwerp respect. Alle kaartjes 
worden in de boom gehangen. De 
boom krijgt een centrale plek zodat 
de wensen voor iedereen zichtbaar 
zijn. Deelname is gratis 

14.00	uur	NIEUW	VREDENBURG	
ROZE	BINGO
De bingoballen worden goed 
gehusseld en dan de spanning van 
het wachten… tot de eerste ‘BINGO’ 
wordt geroepen. Er worden 2 rondes 
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De	adressen	van	deze	activiteiten	vindt	u	op	bladzijde	20.

een roze bril: kom naar De Keyzer 
om voor uzelf of voor een ander een 
prachtige roze corsage te maken.

11.00	-	12.00	uur	DR.	SARPHATIHUIS
ROZE	ZANGOCHTEND
Iedereen kan meezingen tijdens de 
zuurstokroze zangochtend onder 
leiding van Mimi Verhoeven in het 
atrium van het Sarphatihuis.

14.00	-	15.30	uur	DR.	SARPHATIHUIS
VICTORIA	FALSE	EN	HAAR	ROZE	
VLINDERS
De oma van de dragqueens, diva 
Victoria False, treedt met haar 
collega’s op in het atrium van het 
Sarphatihuis. Kom luisteren en kijken 
naar haar dromen en geheimen die 
ze met ons deelt via zang, cabaret en 
dramatiek.

14.00	uur	VREUGDEHOF
FEESTMIDDAG	VANWEGE	DE	
UITREIKING	VAN	DE	ROZE	LOPER

14.30	uur	D’OUDE	RAAI
ALICE	WESSELS	EN	ROLF	VAN	
RIJSBERGEN
Zij brengen 
een liedjes-
show met als 
titel: “Zing 
Dan”, waarin 
alle facetten 
van de liefde worden bezongen. Dit 
zijn (roze) liedjes van vroeger en 
nu, van Nederlandse meezingers tot 
Franse chansons. Deelname h 5,-

15.00	uur	NIEUW	VREDENBURGH	
IJSJES	MIDDAG
Weer of geen weer, een ijsje smaakt 
altijd lekker! Om aan te sluiten 

op het thema 
worden er deze 
middag alleen roze 
ijsjes geschept. 
Deelname is gratis

15.00	uur	VONDELSTEDE
‘ALLEMAAL	ANDERS’
Zanger Harald Veenstra komt met 
de show over diversiteit: ‘Allemaal 
anders’! Een liedjesprogramma over 
hoe verschillend mensen zijn, hoe 
dat kleur geeft aan het leven, soms 
moeten we echter wennen aan 
elkaar, omdat wij een andere 
geaardheid, religie of huidskleur 
hebben. Geniet van het beste 
Nederlandse repertoire van 
Robert Long, Benny Neyman, 
Wim Sonneveld, Willem Nijholt, 
Dorus en Johnny Jordaan... 

15.30	uur	GROENELAAN
ROZE	NETWERKBORREL
Voor de derde keer op rij organiseert 
Groenelaan een speciale roze borrel 
voor alle medewerkers, die zich 
betrokken voelen bij het thema 
(seksuele) diversiteit. Een hapje, een 
drankje en gezellig meezingen bij 
vrolijke pianomuziek.

Woensdag	1	augustus

10.00	-	12.00	uur	HET	SCHOUW
ROZE	KOFFIE	INLOOP	-	PRIDE	EDITIE
Naast lekkere koffie en een goed 
gesprek hebben een speciale 
traktatie voor onze bezoekers.

10.00	-	16.00	uur	DE	SCHUTSE
ROZE	WOENSDAG
In de serre van De Schutse is het de 
hele dag feest. Roze aankleding, roze 
drankjes en hapjes, roze muziek, roze 
kleding en in de middag een ‘roze’ 
film: liefhebbers van roze kunnen hun 
geluk niet op!

13.30	-	15.30	uur	HET	SCHOUW
ROZE	BINGO
Luna Lunettes trekt 
de bingoballen en 
praat de middag aan 
elkaar. Er zijn mooie 
roze prijzen te winnen, 
maar er is natuurlijk 
volop plezier, gezelligheid en er zijn 
roze versnaperingen. Wie roept het 
eerst BINGO!? Deelname h 3,-

14.00	uur	VREUGDEHOF	ROZE	DANS
Een dansoptreden van danser 
René en zijn partner in de Hofzaal 
van Vreugdehof. Deze activiteit is 
onderdeel van de ´Roze week´ in 
Vreugdehof. Deelname 2,00 euro

14.00	-	16.00	uur	DE	POORT
ROZE	BINGO
Bingo Liefhebbers mogen dit niet 
missen: plezier, gezelligheid, roze 
prijzen, roze versnaperingen bij de 
superspannende Roze Bingo in De 
Ontmoeting van De Poort!

14.30	uur	HET	HOGE	HEEM	VICTORIA	
FALSE	EN	HAAR	ROZE	VLINDERS

Victoria en haar 
vriendinnen doen 
alles omgekeerd. Dit 
levert hilarische en 
vrolijke taferelen op. 
Gelukkig zijn ze vol 
humor en houden 
ze van muziek en 

liedjes. Een van de vriendinnen moet 
revalideren in Het Hoge Heem en 
vraagt zich af of zij wel in het huis 
geaccepteerd zal worden. Zullen ze 
haar wel aardig vinden? Restaurant 
Heemplaza

14.30	uur	D’OUDE	RAAI
ROZE	FILM:	GRANDMA
Lily Tomlin schittert als oudere 
lesbische Elle, die zich door niets en 
niemand laat weerhouden. 
Ze krijgt onverwachts bezoek van 
haar kleindochter die snel geld 
nodig heeft. Omdat de tijd dringt, 
vertrekken ze samen in Elle’s oude 
Dodge om geld aan vriendinnen te 
vragen. Maar onverwacht worden 
er oude geheimen opgegraven 
en vallen er lijken uit de kast. Ze 
veroorzaken zo een storm in de stad. 
Deelname 2 euro.

17.00	uur	HET	SCHOUW	DINER	ROSÉ
Dit thema diner 
heeft en geeft, net 
als diversiteit, een 
caleidoscoop aan 
kleuren en smaken 
op je bord en in je 
mond. Roze is dan 

misschien het sleutelwoord, maar 
een ieder die de kookkunsten van 
Chef Peter en Helen kent, weet dat 
het een bijzonder smakelijke maaltijd 
wordt. Deelname h 15,-, 1e glas drank 
gratis. Aanmelden vanaf 15 juli bij de 
receptie van Het Schouw, T (020) 756 
4000.

AUGUSTUS

Donderdag	2	augustus

14.00	uur	DE	POORT	ROZE	FILM:	
HAMAM,	IL	BAGNO	TURCO	
Yuppie Francesco woont met zijn 
vrouw Marta in Rome als hij een 
Hamam; erft van zijn tante uit 
Istanbul. Hij reist af naar Istanbul om 
het Turkse badhuis te verkopen. Maar 
wanneer hij de familie ontmoet die 
het badhuis beheert, verandert hij 
van gedachten...

14.00	uur	JAN	BONGA
ROZE	FEEST
Met een DJ, een optreden van de 
Roze Dames en een ijscoman!

14.00	uur	DE	BUITENHOF
GREY	PRIDE	KARREN	PARADE
De waskarren parade is een variant 
op de botenparade. Bewoners en 

teamleden van elk cluster versieren 
hun eigen waskar. Samen verzinnen 
zij een thema en zorgen er voor dat 
de kar en zijzelf in vol ornaat worden 
aangekleed. Alle karren worden 
achter elkaar gezet en gereden 
door de fantastische huismeester 
Ramon Bell. Dit alles onder muzikale 
ondersteuning door een band. 
De mooiste kar wordt door de 
deskundige jury uitgekozen, de prijs 
is een rondvaart op de Ilje met de 
bewoners van zijn/haar cluster. 

14.00	UUR	DE	RIETVINCK
CAFÉ	ROSE	DOLLY	BELLEFLEUR
THOSE	WERE	THE	GAYS

Dolly Bellefleur is het 
alter ego van cabaretier 
en tekstdichter Ruud 
Douma. Al 28 jaar 
staat ‘Frau Antje van 
het Verkeerde Kant’ op 
de planken en op de 
barricades. Geïnspireerd 
door Heroes, het thema 

van Pride Amsterdam 2018, brengt 
Dolly een ode aan haar (jeugd)
helden & (jeugd)heldinnen.

14.00	-	16.00	uur	DE	SCHUTSE
ROZE	BINGO
Bingo Liefhebbers moeten hier echt 
bij zijn: veel plezier, roze prijzen, roze 
hapjes en drankjes en gezelligheid 
bij de spannendste Roze Bingo van 
Nieuw-West, in de serre van De 
Schutse.

14.30	uur	DE	DIE	ROZE	BINGO
In het restaurant van De Die rollen 
de Roze Bingo ballen, in willekeurige 
volgorde uit het apparaat. We maken 
er een gezellige middag van, maar… 
wie roept als eerste BINGO!

14.30	uur	ERASMUSHUIS
MUZIKALE	SALON
Luna Lunettes Variété verzorgt 
samen met zanger/pianist DirQ hun 
Muzikale Salon. Dit is een gevarieerd, 
verrassend cabareteske programma, 
met mooie luisterliedjes maar ook 
een onderdeel waarbij U de STER 
van de show bent! U komt toch 
ook?! Deelname 3,50 euro. U kunt 
zich aanmelden bij: E mvanviegen@
evean.nl of telefonisch T 075-6512000 
(via de receptie)

14.30	uur	D’OUDE	RAAI	VICTORIA	
FALSE	EN	HAAR	ROZE	VLINDERS
Roze Glamour, glitter en glans zullen 
aan ons voorbij trekken in een 
wervelende show die Diva Victoria 

gespeeld waarbij 
u kans maakt 
om een van 

onze mooie roze prijsjes te winnen. 
Deelname h 1,-

14.00	uur	HOF	VAN	SLOTEN
OPENING	GREY/SENIOR	PRIDE
De feestelijke opening van de Grey/
Senior Pride week, de viering van de 
4e Nationale Roze Ouderen dag en 
de verkiezing van mr en mrs Senior 
Pride vindt plaats bij Hof van Sloten, 
een locatie van Cordaan in Nieuw 
West. In dit multiculturele stadsdeel 
Is het ook voor LHBTI ouderen goed 
wonen. Tijdens de bijeenkomst 
wordt ook gevierd dat Cordaan er dit 
jaar naar streeft voor 17 locaties de 
Roze Loper te behalen! De toegang is 
gratis, aanmelden is verplicht en kan 
via E info@roze50plus.nl.
Deze middag wordt georganiseerd 
door Cordaan en Roze 50+, het 
samen werkingsverband van ANBO 
en COC Nederland.

15.00	uur	DE	SCHUTSE
‘ALLEMAAL	ANDERS’
ZANGER	HARALD	VEENSTRA komt 
met de show over diversiteit: 
‘Allemaal anders’! Een liedjes-
programma over hoe verschillend 
mensen zijn, en 
hoe leuk dat juist 
is. Herkenbaar en 
begripvol, omdat we 
nu eenmaal allemaal 
anders-zijn! Geniet 
van beroemde liedjes 
en ook van de wat minder bekende 
pareltjes uit het repertoire van de 
beste Nederlandse artiesten.

16.00	uur	DE	WERF	LET’S	DANCE
Met regelmaat gaan in De Werf de 
voetjes van de vloer, ook tijdens deze 
Grey Pride week. Dansdocent Robert 
Bogaart en René Goudsblom geven 
een ballroom demonstratie en gaan 
later met de aanwezigen dansen! 
Eerst ziet u een romantische Engelse 
wals en een gepassioneerde tango. 
Aansluitend kijkt u of gaat u zelf 
dansen, maar… niets moet. Welkom! 

Dinsdag	31	juli

10.30	-	12.30	uur	OC	DE	KEYZER
ROZE	CORSAGES	MAKEN
De rest van de week bent u in feest-
stemming en ziet u de wereld door 

False en haar ensemble hebben 
samengesteld. Deelname h 5,-

18.00	-	23.00	uur	NIEUWMARKT
SENIORPRIDE	CONCERT	2018
Een ‘Het Concert des Levens’ 
ter ere van de helden van een 
strijdbare generatie. Sjors van der 
Panne, Francis van Broekhuizen, 
Evi de Jean, Coby van Dam en 
Dora Royale treden op en Mario 
Magic is gastheer. Afsluiting 
door meidengroep BB Bootleg, 
DJ Ronnie Retro en Raoulala’s 
Dancers. SeniorPride wordt 
mogelijk gemaakt door Gemeente 
Amsterdam, Stichting Gay Pride 
Amsterdam, Pride Business Club 
en onze sponsoren.

Vrijdag	3	augustus

11.30	-	14.30	uur	DR.	SARPHATIHUIS	
ROZE	BRUNCH	DOOR	MOKUM	ROZE
Opnieuw de vermaarde gezellige 
ROZE BRUNCH voor de LHBTQ 50+! 
Aanmelden voor 20 juli via E roze 
brunch@outlook.com. Er is plaats 
voor 100 deelnemers. Kosten h 13,- 
bij binnenkomst te voldoen. 
Met medewerking van de sopraan 
DOLLE DIVA - FRANCIS VAN 
BROEKHUIZEN en leden van PINK 
DANCE. Na een demonstratie wordt 
ook u uitgenodigd een dansje te 
wagen. Dit jaar zal er ook voor 
zachte puntjes gezorgd worden. 

14.00	-	15.30	uur	OC	DE	KEYZER
ROZE	BINGO
Bingo Liefhebbers kunnen hier hun 
hart ophalen: veel plezier, roze 
prijzen, roze hapjes en drankjes en 
gezelligheid bij de super spannende 
en ontspannende Roze Bingo in 
Ontmoetingscentrum De Keyzer.

14.00	uur	VREUGDEHOF
ROZE	FILM
We bekijken een film over diversiteit 
en verbinding. Deze activiteit is 
onderdeel van de ´Roze Week´ in 
Vreugdehof. deelname 2,00 euro.



Drag Queen-diva Victoria False, treedt 
met haar collega’s op in Vreugdehof. 
Kom luisteren en kijken naar haar 
dromen en geheimen die ze met ons 
deelt via zang, cabaret en dramatiek. 
Deelname h 2,-

14.00	uur	ARTIS	-	Plantage	Kerklaan	
38-40	HOMOSEKSUALITEIT	IN	HET	
DIERENRIJK (zie 28 juli)

14.15	uur	FLESSEMAN	ROZE	BINGO
Bingo Liefhebbers kunnen hier hun 
hart ophalen: veel plezier, roze 
prijzen, roze hapjes en drankjes en 
gezelligheid bij de super spannende 
en ontspannende Roze Bingo in 
Flesseman

Maandag	6	augustus

15.00	UUR	HET	SCHOUW
(ROZE)	UITVAARTMOGELIJKHEDEN
Riet Willems en Ron Bosman (Osiris 
Uitvaart) merken dat mensen 
nadenken over 
hun wensen 
met betrekking 
tot hun eigen 
uitvaart. Zij 
hebben daarom 
een workshop 
ontwikkeld om op interactieve wijze 
met elkaar in gesprek te gaan. U bent 
van harte welkom! Vrije toegang.

Dinsdag		7,14,21	en	28	augustus

10.00	uur	DE	RIETVINCK
’T	ROZE	HART	ontmoeting

Donderdag	9	augustus

14.00	UUR	DE	RIETVINCK
ARCHITECTUUR	EXCURSIE	HET	SCHIP	
Opgeven bij Annette Visser

Maandag	13	augustus

15.00	uur	ERASMUSHUIS	
REGENBOOG	SALON	(zie 9 juli)

30	AUG	ONZE	LEVENSLOOP	
We staan stil bij ontwikkelingsfasen 
in ons leven indertijd, pubertijd, 
zwangerschap … Maar ook bij 
transseksualiteit. 

Donderdag	30	augustus

13.00	UUR	HET	SCHOUW
HARALD	VEENSTRA bezingt 
diversiteit Allemaal Anders. Zie 31 
juli. Toegang h 3,-

Vrijdag	31	augustus

14.00	uur	VREUGDEHOF
REGENBOOG	CAFÉ

Een laag-
drempelige 
gezellige 
bijeen  komst in 
het teken van 
diversiteit en 
verbinding. Met 
de mogelijkheid 
om met elkaar 
in gesprek te 

gaan onder genot van een hapje een 
drankje. Deelname h 2,-

SEPTEMBER

Dinsdag	4,11,18,25	september

10.00	uur	DE	RIETVINCK
’T	ROZE	HART	ontmoeting

Woensdag	5	september

14.00	uur	BUITENVELDERT
‘VROLIJK	ROZE!’ (zie ook 17 
augustus)

Donderdag	6	en	13	september

GEEN	ROZE	SALON	IN	DE	RIETVINCK

Donderdag	6	september

12.00	uur	DE	RIETVINCK
ROZE	DAMES	SALON
We bespreken een vooraf gekozen 

thema of nodigen 
een gastspreker uit. 
Deel name  
h 2,50 per keer voor 
consumpties.

je jeugd, de 
ontdekking 
van je homo-
seksualiteit, 
hoe sprak de 
omgeving 
daarover, hoe ging je er zelf mee 
om?  
In 5 samen komsten bespreekt 
Anton de roze levensverhalen  
van de deelnemers. Een boeiende 
manier elkaar beter te leren 
kennen! Vooraf opgeven via:  
akoolwijk@amstelring.nl  
Deelname h 3,- per keer. 

 

17.30	uur	HET	SCHOUW
POORTERS	MAALTIJD	XTRA

Na een lekker 
3-gangen diner 
tonen wij een 
roze film. Je 
bent welkom 
als je je vóór 
17 september 
opgeeft via E 

info@derozepoort.amsterdam. 
Vermeldt bijzondere wensen.
Op de dag zelf, PIN je het bedrag 
van 9 euro voor de maaltijd in het 
restaurant. Verdere consumpties 
worden contant verrekend met 
De Roze Poort. Neem vooral ook 
kleingeld mee! 

Donderdag	27	september

13.30	-	16.00	uur	DE	KLINKER
ONTHULLING	ROZE	LOPER	
PLAQUETTE
aansluitend het Roze	Danspaleis 
en een Roze	Tombola. Entree gratis

Agenda	en	Grey	Pride	programma	(vervolg)

14.00	uur	NIEUW	VREDENBURGH	
ROLF	VAN	RIJSBERGEN	‘MUZIEK	MET	
EEN	ROZE	TINTJE’
Een muzikale middag met herkenbare 
liedjes. Een roze tintje ontbreekt 
zeker niet tijdens dit programma. 
Geniet onder andere van ‘Ik ben wat 
ik ben’ uit de musical La Cage aux 
Folles. Deelname is gratis.

14.30	uur	D’OUDE	RAAI	‘ROZE’	
MUZIKALE	BINGO	MET	KEES	BOS
Deze oud-winnaar van het 
cabaretfestival Cameretten (1976), 
trekt al vele jaren door heel 
Nederland met zijn Muzikale Bingo. 
Het motto van Kees:” Als anderen het 
naar de zin hebben, heb ik het ook 
naar mijn zin”. Deelname h 3,-

Zaterdag	4	augustus

12.00	uur	CANAL	PARADE
De Parade start vanaf het Oosterdok 
via de Prinsengracht naar het 
Westerdok. Zowel Amsta, Amstelring, 
Het Erasmushuis en Roze 50+ als 
Cordaan varen met een boot mee. 
Voor mensen in een rolstoel cq  
scoot  mobiel zijn er gereserveerde 
plaatsen op de Prinsengracht.  
Eerst even aanmelden bij:  
info@amsterdamgaypride.org  
ovv rolstoelplaats.

14.00	uur	ARTIS	-	Plantage	Kerklaan	
38-40	HOMOSEKSUALITEIT	IN	HET	
DIERENRIJK	(zie 28 juli)

Zondag	5	augustus

14.00	uur	VREUGDEHOF	VICTORIA	
FALSE	MET	HAAR	ROZE	VLINDERS

Vrijdag	17	augustus

15.00	uur	DE	OPEN	HOF
‘VROLIJK	ROZE!’
Performer Harald 
Veenstra zingt en 
vertelt eerst over 
homo seksua liteit, 
hoe dat vroeger 
ging en tegen-
woordig! Noem het 
een kennis making 
met de Roze wereld. 
Liedjes van o.a. 
Annie Schmidt, Robert Long en André 
van Duin vormen de roze draad. 
Later zingt Harald meezingers van: 
Wim Sonneveld, Leen Jongewaard, 
Benny Neyman en Ronnie Tober. Een 
muzikaal en humorvol programma.

Zondag	19	augustus

13.00	-	17.00	uur	ZEEDIJK	
OPERA(AM)
Terug van lang weggeweest, 
de opera(am) zangers en 
zangeressen. Vanuit een open 
raam op de eerste etage wordt 
u toegezongen met bekende, en 
minder bekende, operaliederen.

Maandag	20	augustus

14.00	-	23.00	uur	ZEEDIJK
HARTJESDAG	(de onofficiële 
after-, after party van Pride)
Na de buurtbrunch stappen de 
‘’Queens’ en ‘Kings’ weer in hun 
mooiste outfit over de Zeedijk. 
Wie gaat dit jaar met de eerste 
prijs ‘Hartje van de Zeedijk’ aan 
de haal?! Daarna borrelen en eten 
met (nieuwe) vrienden.

Donderdag	23	en	30	augustus

14.00	UUR	DE	RIETVINCK
Stichting Oud Geleerd 
Jong Gedaan presenteert 
twee Zomerschool 
colleges verzorgt door 
student-docente Annerixt 
over haar vakgebied geneeskunde. 
Deelname h 2,50.
23	AUG	DE	WONDERLIJKE	WERKING	
VAN	HART	EN	NIEREN	
Wat doen deze organen? Hoe houden 
we hen gezond? Hoe groot en zwaar 
zijn ze? Hoe zit het met de donorwet? 

Maandag	10	september

15.00	uur	ERASMUSHUIS	
REGENBOOG	SALON (zie 9 juli)

Woensdag	12	en	26	september

10.00	uur	HET	SCHOUW
ROZE	KOFFIE	INLOOP ontmoeting

Vrijdag	14	september

14.30	uur	CASA	400	-	1e	Ringdijk-
straat	4	NETWERK	BIJEENKOMST	
EN	INFORMATIE	MARKT
Mokum Roze, Cocktail en COC 
Amsterdam organiseren een 
Netwerk bijeenkomst. Naast een 
inhoudelijk programma, met 
de focus op LHBTI-vluchtelingen 
en –asielzoekers, is er een 
informatie markt met organisaties 
die werkzaam zijn op het terrein 
van zorg, welzijn of wonen 
en een aanbod hebben voor 
Amsterdamse LHBTI-ers.  
Houdt de website  
W oudrozeagenda.amsterdam  
in de gaten voor meer info.

Maandag	17	september

14.00	uur	HET	SCHOUW	IJDOORN
ROZE	LEVENSKUNST	GESPREKSGROEP	

De Roze 
Levenskunst 
gespreksgroep 
praat iedere 
14 dagen over 
een vooraf 
overeengekomen 
thema. 

Gespreksleider is John Brobbel, 
voormalig docent aan de Universiteit 
voor Humanistiek. Het Schouw is 
makkelijk bereikbaar met het open-
baar vervoer zoals de metro. Betaald 
parkeren kost h 1,30 voor 3 uur.

Donderdag	20	en	27	september

14.00	UUR	DE	RIETVINCK
MIJN	ROZE	LEVENSVERHAAL
‘Ik zou een boek over mijn 
leven kunnen schrijven’. Dat 
doen echter weinig mensen. 
Terugblikken op het leven is 
echter boeiend. Vooral samen 
met gevoelsgenoten. Hoe was 

1918
De	adressen	van	deze	activiteiten	vindt	u	op	bladzijde	20.
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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* Hugo de Grootkade 18-28, 1052 LS Amsterdam
De Schutse* Comeniusstraat 20, 1065 BH Amsterdam
De Werf* Van Reigersbergenstraat 829, 1052 WN Amsterdam
Dr. Sarphatihuis* Roetersstraat 2, 1018 WC Amsterdam
Flesseman* Nieuwmarkt 77, 1011 MA Amsterdam
Jan Bonga* Jan Bongastraat 5, 1067 HZ Amsterdam
OC De Keyzer Czaar Peterstraat 12, 1018 PR Amsterdam
Vondelstede* Anna van den Vondelstraat 30, 1054 GZ Amsterdam

De Klinker* Borgerstraat 45, 1053 PB Amsterdam
De Driehoven Louis Bouwmeesterstraat 377, 1065 NS Amsterdam
De Rietvinck* Vinkenstraat 185, 1013 JR Amsterdam
De Venser* Berthold Brechtstraat 1, 1102 RA Amsterdam
Groenelaan* De Helpende Hand 9, 1186 AB Amstelveen
Het Hoge Heem Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB, Uithoorn 
Het Schouw* Dollardplein 2, 1025 XJ Amsterdam
Vreugdehof* De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam

Buitenveldert* Doornburg 2, 1081 JB Amsterdam
D’Oude Raai* Ferdinand Bolstraat 321, 1072 MA Amsterdam
De Buitenhof* Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam
De Die Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam
De Gooyer** Von Zesenstraat 298, 1093 BJ Amsterdam
Havengebouw* De Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam
Hof van Sloten Louwesweg 10, 1066 EC Amsterdam
Kraaipan* Hofmeyrstraat 125, 1091 LX Amsterdam
Nieuw Vredenburgh* Postjesweg 125, 1057 DZ Amsterdam
Olympisch Kwartier* Amstelveenseweg 308, 1076 CS Amsterdam

Onderstaande	centra	zijn	aspirant	Roze	Lopercentra:
Banne Centrum Bezaanjachtplein 25A, 1034 CR Amsterdam
De Boeg Hoofdweg 495, 1055 SC Amsterdam 
KSW Gerrie Knetemann Gerrie Knetemannlaan 200/270, 1061 MC Amsterdam 
KSW Ottho Heldring Ottho Heldringstraat 13, 1066 XT Amsterdam
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