Beste vrienden M|V|X
Eindelijk zijn er meer versoepelingen in zicht en kunnen
wij op korte termijn weer genieten van kunst, cultuur en
een lekkere maaltijd plus dito drankje in een restaurant.

om bitterballen of een ijsje voor de bewoners/bezoekers
aan te schaffen tijdens een roze activiteit in een huis.
De Roze Rietvinck in BuurtSalon Jeltje,
Eerste Helmersstraat 106-N in Amsterdam-OudWest aanvang 14:00 uur tot
16:00 uur, inloop vanaf 13:45 uur.

Laten we hopen dat een kleine groep het (niet) weer
verpest voor de rest van de bevolking. Laat je vooral vacOp donderdag 3 juni komt Jacques Zonne
cineren zodat langzaam die 1,5 meter ook opgeheven
kan worden. Natuurlijk het zal nooit meer zo worden Conversie Versus Gender
zoals het was. Steun waar nodig de gay middenstand die
Jacques Zonne is een in 1951 geboren Vlaardinger, hij
hebben door corona flinke klappen opgelopen.
kwam op 18-jarige leeftijd in contact met de AmsterGraag maak ik gebruik van deze gelegenheid om jullie te damse Leather & Fetish Scene. Na een noodlottig schiet
attenderen op ZaanPride die vanaf vrijdag 4 juni t/m za- ongeluk tijdens Militaire dienst, kwam Jacques in aanraterdag 12 juni in Zaanstad wordt gehouden. Dit wordt
de eerste keer dat onze vrienden van De Zaanse Regenboog deze Pride viering houden. (vorig jaar viel die door
corona in het water). Kijk op ZaanPride.nl voor het uitgebreide programma.

En wat gebeurd er in eigen huis?
Nou, ook daar hebben wij een vol programma!
In Het Schouw op het Dollardplein 2 in
Amsterdam-Nieuwendam is op 2, 16
en 30 juni weer een gezellige Roze
Koffie Inloop. Aanvang 13:30 tot 15:30,
inloop vanaf 13:15 uur. Hiervoor moet
men zich aan– en afmelden bij gastheer
Peter Schröder, pschroder@amstelring.nl deelname is
gratis maar een vrijwillige bijdrage in de pot van het
Bitterballenfonds* is altijd welkom.

king met een evangelisatiebeweging, met de naam
‘Youth For Christ.’ Alleen bleek dit een opgezette val te
zijn; zij wilden Jacques genezen met een Homo Conversie Therapie. Na een paar vluchtpogingen uit dit centrum, heeft hij met vallen en opstaan zich weten te redden in de maatschappij. Toch is het conversie-trauma
Op maandag 7 en 21 juni komt de Roze nog steeds aanwezig.
Levenskunst gespreksgroep ook op deze
Sinds 1979 is hij bezig met acties voor een landelijk verlocatie bij elkaar. De aanvangstijden zijn
bod op deze behandeling. Na veel overleg ligt er nu een
hetzelfde als de koffie inloop. Gespreksleiwetsvoorstel in de Tweede Kamer. Maar daar stuit men
der is Simon Huges, roze 50+ ambassanog steeds op veel tegenstand, vooral door partijen als
deur van het COC Ook hier geldt aan– en
de SGP & Christen Unie, maar ook de PVV en het FvD
afmelden bij Peter Schröder. Deelname 3
houden dit verbod tegen. Jacques hoopt in de toekomst
euro per keer.
opvang voor slachtoffers van de Homo Conversie TheraDe onderwerpen die worden behandeld zijn aangedra- pie, in samenwerking met de overheid, te kunnen orgagen door de deelnemers. Beide activiteiten worden door niseren.
St De Roze Poort iov Het Schouw—Amstelring georganiNa de ontsnapping uit de genezingsboerderij heeft Jacseerd.
ques met kleine onderbrekingen altijd in Amsterdam ge*De gelden van het Bitterballenfonds worden gebruikt woond, waar hij actief was in het Gay verenigingsleven.

Zo was hij jarenlang Homo-Coördinator van de VSSM en
MSN en Vagevuur (Eindhoven). Maar ook 7 jaar voorzitter van de vereniging ‘Dikke Maatjes’ met als hoogtepunt gekozen te worden in San Francisco tot "Mister International Grizzly Bear 1996" om daarna in Nederland
te beginnen met de ‘Mister Bear Nederland’ verkiezingen.

wonen. Voor geboren en getogen Amsterdammers en
hen die van ver over de landsgrenzen in de stad terecht
zijn gekomen. Bij ons is iedereen welkom.
Op 17 juni hebben wij aandacht voor de Roze Wolk

Dit keer gaan we in gesprek over wat ons gelukkig
maakt. Wat moet er gebeuren om op die roze wolk te
komen? Als LHBTI+ persoon creëren we ons eigen leven,
Jacques heeft jarenlang opgetreden als ‘Leatherboy’ in laten we van elkaar leren in alle diversiteit.
The Pain Game op Veronica TV en later op RTL5 en hij
bracht een single en videoclip uit met de naam: "Kiss En tenslotte op 24 juni Queer Vaderdag
Me"
Wat betekent Vaderdag als je geen vader bent, of geen
De laatste 20 jaar is hij gastheer, garderobe-man en acti- vader (meer) hebt; hoe beleef jij Vaderdag? 20 juni was
viteiten organisator van de Amsterdamse "The Web het weer Vaderdag in Nederland, vertel welke impact
Bar". Hij is steeds actief bezig en hij hoopt dat ook nog dat voor jou heeft (gehad).
lang te mogen blijven doen.
Aan– en afmelden bij Cas Kemna
Op 10 juni verwelkomen wij Gijs-Bert Vervoorn, beheer- ckemna@amstelring.nl
der van de Oranjekerk in de Pijp. Hij verteld over zijn le- Deelname per keer kost 2,50 euro
ven maar ook over wat voor gemeenschap de OranjeMen moet zich vooraf aanmelden, maar ook afmelden in
kerk bediend. De Oranjekerk staat open voor iedereen.
geval men niet kan komen, het aantal plaatsen is beVoor trouwe kerkgangers en toevallige passanten. Voor
perkt! Wij volgen de RIVM richtlijnen, desinfecteren van
ouderen, jongeren, homo’s en hetero’s, mensen die in
handen bij binnenkomst en vertrek en wij houden 1,5 m
de Pijp zijn opgegroeid en hen die er later zijn komen
afstand.
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-, maar eventueel
ook af.
Noteer alvast dat op donderdag 1 juli er geen Roze
Rietvinck is.

