Beste vrienden M|V|X
e

Het leek even beter te gaan, maar met de kans op een 5 golf
van het Corona-virus, zien de zaken er weer ernstiger uit dan
voorheen. De activiteiten van de Roze Rietvinck en Het
Schouw gaan gewoon door omdat wij gebruik maken van
ruimtes die goed geventileerd worden, maar waar wel het
mondneuskapje bij binnenkomst opgezet moet worden.
Ook het desinfecteren van de handen is nog niet weg. Heeft
men plaats genomen dan mag het kapje af, maar bij een
loopje naar het toilet moet deze helaas weer op.

Het Schouw – Grote zaal
Dollardplein 2 – Amsterdam-Nieuwendam
Op 3 en 17 november is er weer
een Roze Koffie Inloop in de Grote
zaal van Het Schouw. Wij zitten
aan de raampartij met uitzicht op
het winkelcentrum. Van 10 tot 12
uur zijn wij aanwezig.
Houdt u van roze gezelligheid?
Vindt u het prettig gevoelsgenoten uit uw eigen stadsdeel
en (wijde) omgeving te ontmoeten? Wilt u uw
kennissenkring uitbreiden? Dan bent u welkom bij de Roze
Koffie Inloop. Alle leeftijden zijn welkom! Wij vragen geen
geld voor de koffie, maar een vrijwillige bijdrage in de bus
van het ‘Bitterballenfonds’ wordt altijd op prijs gesteld.
De bezoekers worden geregistreerd om te traceren ingeval
van een contactonderzoek. Ook wordt er bij binnenkomst
naar de gezondheid gevraagd. Ondanks deze beperkingen
hebben wij toch de behoefte om iedereen weer te zien en te
spreken. Heb je zin om aanwezig te zijn onder gestelde
voorwaarden en onder eigen verantwoordelijkheid meld je
dan aan- of af bij Peter Schröder pschroder@amstelring.nl.
Ook bezoekers van de Roze Rietvinck worden verzocht zich
aan- of af te melden bij Cas Kemna, zie link bij Roze Rietvinck.

Het Schouw – De Huiskamer
Dollardplein 2 – Amsterdam-Nieuwendam
Op 8 + 22 november komt de Roze
Levenskunst gespreksgroep weer
bijeen, tussen 13:30 – 15:30 uur, zij
praat iedere 14 dagen over een
vooraf overeengekomen thema. De
gespreksleider is Simon Huges, roze
50+ ambassadeur bij het COC.
Deelname is € 3,00 per keer, contant
te voldoen (voor de consumpties).
Net als bij de koffie inloop meld jij je aan-, maar eventueel
ook af bij Peter Schröder. pschroder@amstelring.nl of bij de
gespreksleider (voor hen die eerder zijn geweest).

De Roze Rietvinck in Buurtsalon Jeltje
Eerste Helmersstraat 106N – Amsterdam-OudWest
De Roze Rietvinck komt wekelijks
op donderdag bij elkaar. Aan- en
afmelden bij Cas Kemna via
ckemna@amstelring.nl onder de
eerder genoemde voor-waarden.
Dus op de volgende data zijn er
ontmoetingen en sprekers. 4, 11,
18 + 25 november. Hieronder
stellen wij de sprekers aan je voor.

4 november
Arnold Boekhoff over ‘Onbegrepen gedrag’
‘Onbegrepen gedrag’ is een thema
in mijn leven. Vroeger als kind met
een verstandelijke beperking was
ik niet vrij om te doen wat ik
wilde.
Van
mijn
familie,
begeleiders en vrienden kreeg ik
veel vertrouwen en steun. Nu kan
ik zelfstandig wonen en bepalen
wat ik doe. Mijn persoonlijke
voorkeuren krijgen steeds meer
vorm.
Anders dan voorheen wordt ik nu
vaker begrepen. Graag neem ik
jullie mee naar mijn belevingswereld. Over mijn (seksuele)
geaardheid, klankschalen en aanraking met naturisme en
nudisme. Deze middag zal ik er anders uitzien; aankleding is
voor mij zeer bepalend en belangrijk. Ik hoop op een goed
gesprek over (intieme) persoonlijke ervaringen zoals bij
naturisme.

11 november
50-jaar COC-lid Joan de Roos verteld.
Hallo ik ben Joan en ik ben 70
jaar, en woon in AmsterdamZuid waar ik met mijn vriend
woonde tot hij in 2005 overleed.
Ik ben al sinds de jaren 70 lid van
het COC. In mijn werkzame
leven
was
ik
een
bibliotheekman. Mijn hobby’s
zijn zingen, lezen, nu en dan
wandelen. Ik kan (waarschijnlijk net als vele bezoekers van
de Roze Rietvinck) veel vertellen over allerlei acties uit het
roze verleden waar ik aan meedeed. Genoeg om samen een
goede middag te hebben! Ik verheug me daarop.

18 november
Ans Brugman "vrouw aan het woord"
Ans zal zich na een korte introductie
over het onderzoek vertellen dat zij
in het kader van haar doctoraal
Pedagogiek aan de UvA in de jaren
80 deed. Wat zij toen vond wat
betreft de wording van het individu
en de liefde in een gemeenschap van
meisjes en vrouwen, is haars inziens
nog steeds actueel en vooral, belangrijk voor ons als
homoseksueel omdat het aanknopingspunten biedt om de
'lettersoep' te vervangen door...? Discussie dus.
25 november
Mattias Duyves verteld over "Spierliederen"
Mattias Duyves, voormalig docent
homostudies aan de UvA, vertelt
over het boek SPIERLIEDEREN
welke hij begin 2022 inlevert bij de
uitgever en die pas in 2023 zal
verschijnen. Het bevat het
verzameld dichtwerk van Arnold
Spauwen
(1946-2013),
een
marginale
homo-auteur
uit
Amsterdam, sommigen kunnen
hem best gekend hebben. In zijn
gedichten creëerde hij ‘n zuivere
wereld
vol
jongens
die
onafgebroken gehoor gaven aan zijn
verlangens, die in de buitenwereld
niet bestond of alleen in
bezoedelde vormen zoals wij die
allen
gekend
hebben.
“Ik
beschouw het als een van de
opmerkelijkste
schilderingen
vanuit
het
Amsterdamse
homoleven van de jaren 19702000, vergelijkbaar met die van illustere bekenden en
onbekenden als Reve en Fabiola,” aldus Mattias.
Hier een willekeurig gedichtje van Arnold Spauwen uit zijn
verzameld werk:
In die zalige jaren tachtig
Had je de peepkastjes voor mannen
God wat jammer dat ik dit 1 x zag
God wat jammer dat ik er zelf niet in danste
Met de geheel blote dag een werkende stijve

HET DUYCKERCAFÉ
Raadhuisplein 3a – Hoofddorp
ROZE REGENBOOG CAFÉ
Op woensdag 10 november tussen 17 en 20 uur komt het
Roze Regenboog Café weer bijeen. Zij doen dit elke 2e
woensdag van de maand. Het Roze Regenboog Café is dé
ontmoetingsplaats voor de LHBTI+ ouderen uit de

Haarlemmermeer, waar wordt
gelachen, gesproken, gegeten en
gedronken en waar elke maand
weer een leuk, interessant
programma te beleven is. Kom
gezellig een kijkje nemen, iedereen
is welkom! Voor dit evenement is een QR-code nodig. Dit is
een gezamenlijke activiteit van Amstelring + Cordaan met
ondersteuning van de gemeente Hoofddorp.

VILLA RANDWIJCK
Catharina van Clevepark 10 - Amstelveen
AMSTELVEEN DIVERSITEIT CAFÉ
Op donderdag 25 november
tussen 20 en 23 uur staat
ontmoeting, gezelligheid en
vooral inclusie voorop in dit café.
De deur is open voor iedereen,
maar de focus ligt op LHBTI
gemeenschap.
Naast
de
ontmoetingen
wordt
ook
aandacht besteed aan actuele
thema’s en dilemma’s. Denk hierbij aan ‘roze’ ouderen,
genderidentiteit en bi-culturele LHBTI. Er bestaat ook de
mogelijkheid dat er een film wordt vertoond of dat een
gastspreker aanschuift. Voor vragen of info mail
welkom@villarandwijck.nl
Symphonica in Casa Rosso gaat door!
Travestiecabaret
Amsterdam
presenteert het 8e seizoen van
Symphonica in Casa Rosso. Coco
Coquette: “We staan te trappelen
van ongeduld om je op zondag als
vanouds weer een gezellige,
vrolijke, middag vol ‘travestie met een knipoog’ en
‘onverantwoord amusement’ te bezorgen. Opgefrist,
uitgerust en bruisend van ideeën schitteren onze top- én
bottom artiesten de hele maand december in het intieme
theater Casa Rosso met beweegbaar podium en honderden
lichtstandjes. De ingrediënten van onze show zijn:
cabareteske sketches, variété-acts en live gezongen
nummers -zelfgeschreven of bewerkt-, overgoten met
glitter en glamour en een vleugje oh-la-la…, we zijn tenslotte
in de Casa Rosso”, aldus Coco Coquette.
Zondag 5, 12, 19 en 26 december en 2 januari 2022,
aanvang 15.00 uur. Zaal open om 14.30 uur in THEATER
CASA ROSSO Oudezijds Achterburgwal 106-108
Entree incl. drankje 20 euro. Stadspas (alleen 5, 12 en 19
december) € 10. Kaartverkoop via Gays&Gadgets, Spuistraat
44 (dagelijks van 12 -19 uur). Of online: travestiecabaret.nl
Koop je kaart(en) NU!

Alle activiteiten voor roze ouderen zijn ook te vinden
op https://oudrozeagenda.amsterdam/

