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En… heb jij al goede voornemens, of doe jij daar niet 
aan?! Net als veel anderen gaat het in het begin goed, 
maar na een aantal weken begint het alweer te verslap-
pen en vervallen we in ons oude ritme.  
 
Trouwens, wie zegt dat je daarvoor op 1 januari aan 
moet beginnen? Iedere dag is een nieuw begin en kan 
dan ook een nieuwe start zijn.  
 
Wij, bij de OudRoze Agenda, vonden ook dat wij toe 
waren aan een nieuwe layout, zowel bij deze Nieuws-
brief als op de site. De opbouw van de site is nagenoeg 
hetzelfde gebleven, maar de links naar de diverse clubs 
(groepen) staat nu onderaan het artikel. Op die manier 
zie je meteen wie wat organiseert.  
 
Amsterdam is kleurrijk, en wij vonden dat onze titel dat 
ook moest overbrengen, naast de vertrouwde Amster-
damse School typografie. 
 
In dit nummer laten wij je kennismaken met een deel 
van de clubs die er zijn in Amsterdam, op de website 
vindt je natuurlijk er nog veel meer, kijk maar eens bij 
LINKS.  
 
Voor nu veel leesplezier en gooi die goede voornemens 
niet meteen overboord, misschien zit er leuke groep bij 
waar jij aansluiting bij wilt maken… 
 
In Amsterdam bruist het van de activiteiten en van de ont-
moetingsmogelijkheden voor roze senioren. Hieronder een 
overzicht. Mocht er informatie ontbreken, dan kan deze 
opgestuurd worden naar: oudroze.agenda@gmail.com  

 
 
 
 

 
 
 
CAFÉ ZILVER 
Maandelijks andere oudere lesbo-
, biseksuele- en transgender vrou-
wen ontmoeten? Kom naar Café 
Zilver om elkaar te leren kennen onder het genot van 
een drankje.  Café Zilver gaat het hele jaar door. Café 
Zilver wordt elke 1e zondag van de maand gehouden van 
14:00 – 17:00 uur in Restaurant Szmulewicz aan de Bak-
kersstraat 12 Amsterdam. Email cafezilver@gmail.com 
Let op! Vanwege Nieuwjaar deze keer op 8 januari. 
 
LESBO-CODE 
Al jaren houden de dames van de Lesbo-Code wekelijks 
een geanimeerde koffieochtend voor lesbische 40+ vrou-
wen in Nieuw-West.  

Daar is nu een wekelijkse Eet Salon 
bijgekomen in Zuid. Op de tweede 
zondag van de maand houden zij een 
Spelletjes Salon en op de vierde 
zondag een Koffie Salon, de laatste 
twee zijn in Buitenveldert.  

 
 
 
 
 
 

COC SENIOREN 
COC-senioren, het vertrouwde ontmoetingscafé 
Ruim 45 jaar vindt dit ontmoetingscafé voor oudere roze 
mannen plaats. Met als doel: “…een steun te zijn bij het 
ouder worden, ervaringen uit te wisselen en gezelligheid 
te bieden onder gelijkgezinden. Ook uitstapjes met af-
sluitend een gezamenlijk diner horen tot de activitei-
ten. De leeftijd van de deelnemers varieert omdat een 
ieder zelf bepaalt wanneer hij zich senior voelt. 
Het café vindt plaats in het Doven Ontmoetingscentrum 
(DOC), Stadhouderskade 89. Iedere 14 dagen in de even 
weken op woensdagmiddag van 13:00 - 17:00 uur 
Info: Ton van Steen, 06 120 70 549 of COC Amsterdam, 
020 626 3087  
 
DE ZÓCIËTEIT 
De Zóciëteit is een algemeen sociaal culturele vereni-
ging van 40+ homomannen. Singles, stellen, werkenden 
en gepensioneerden zijn lid.  
Op bijna elke vrijdagavond zijn zij te vinden in de Bil-
derdijkzaal van Het Open Huis (HOH) aan het Bilderdijk-
park 12a.  
Zij hebben inloopavonden, avonden met een film, mu-
ziek, optreden, debat of lezing. De Zóciëteit kent vele 
activiteiten: van een borrel, cultureel uitje, fietstocht, 
lange afstand wandelen, maar ook een dinerclub, film 
bezoeken, bridge, fotoclub en een leesclub. 
 
Je kunt gerust een keer vrijblijvend komen kijken en 
kennismaken. Voor meer informatie en het actuele pro-
gramma vindt u op de website zocieteit.nl  
 
Zie ook de uitgebreide informatie in ons vorige nummer 
van december 2016 

 
 
 
 
 
 
 

TRANSAMSTERDAM 
TransAmsterdam is een kunst, cultuur en lifestyle orga-
nisatie voor iedereen die de transgendergemeenschap 
een warm hart toedraagt. Zij bieden een podium aan 
transgenders, geven informatie en brengen mensen met 
elkaar samen.  
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Iedere laatste vrijdag van 
de maand organiseren zij 
Café InClusion in het Ma-
nor Hotel op de Linnaeus-
straat 89, een borrel voor 
alle LGBTQ’ers. In een open, ontspannen en veilige sfeer 
kun je vragen stellen, elkaar ontmoeten en netwerken. 
Meer info ga naar hun website: transamster-
dam.blogspot.nl 

 
 
 
 
 
 
 

HOMOSPORTVERENIGING TIJGERTJE 
Tijgertje organiseert voor jong 
en oud talrijke trainingen: zelf-
verdediging, worstelen, badmin-
ton, basketbal en conditietrai-
ning. Senioren zijn op alle lessen 
van harte welkom.  
 
De speciale Senioren Conditie-
training vindt elke dinsdag van 
17:00 – 18:00 uur plaats in de 
gymzaal van de J.P. Coenschool 

in de Bankastraat 18 in Amsterdam-Oost. 
 
Henk ten Berge, contactpersoon van de seniorengroep 
zegt: “We zijn een kleine, gezellige groep 50-, 60- en 70
-plussers die met plezier en profijt getraind wordt door 
een goede professionele trainer. Iemand die goed op de 
verschillen in de groep let. Ik zelf voel me na elke trai-
ning fitter, soepeler én zelfverzekerder. De training 
geeft een grotere weerbaarheid: dat is dan ook een van 
de doelen van Tijgertje”. 
 
Ook special swim - een soort gymnastiek in het zwembad 
-  is goed door senioren te beoefenen. Iedereen kan een 
gratis proefles volgen. Informeer en geef je even op bij 
Henk ten Berge, secretaris van Tijgertje. Meer info via 
de website tijgertje.nl of info@tijgertje.nl 
 
DE KRINGEN  
Een kring is een groep homo’s, lesbo’s of biseksuelen die 
één keer per maand bijeenkomt, meestal bij één van de 
kringleden thuis. Aan de hand van thema’s wordt over 
van alles gepraat. Dat kunnen onderwerpen zijn die di-
rect of indirect met homo- of biseksualiteit te maken 
hebben, maar dat hoeft niet. Verder ondernemen veel 
van de 16 Amsterdamse kringen activiteiten als wande-
lingen, uit eten of museumbezoek. Er zijn kringen in 
heel Nederland. Ben je homo, lesbisch, bi of transgen-
der en wil je op een laagdrempelige en ongedwongen 
manier andere gelijkgestemden ontmoeten? Dan is De 
Kringen iets voor jou! kringenamsterdam.nl 
 
ROZE STADSDORP AMSTERDAM  
Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor alle 
roze 50-plussers.  
 
Zorgen voor jezelf en voor elkaar. Nu en later. Daarom! 
Het Roze Stadsdorp Amsterdam geeft de letters van 
LGBT een andere betekenis:  Life Gets Better Toge-
ther. Roze Stadsdorp Amsterdam organiseert leuke acti-
viteiten, zodat Stadsdorpers elkaar leren kennen. Zoals 
een maandelijkse borrel, het bezoeken van een muse-
um, de film of het theater, wandelen, skaten, koken…  

 
Maar ook 
door regel-
matig cen-
trale bijeen-
komsten aan 
te bieden: 

deze bijeenkomsten organiseren de leden zelf en gaan 
over thema’s die ons ‘raken’. Een roze stadsdorper in 
jouw postcode of buurt kan een helpende hand bieden 
als dit nodig is.  

Maar hij of zij kan ook tips met je uitwisselen over be-
trouwbare vaklieden, zoals installateurs, schilders, huis-
houdelijke hulp en tuinlieden. Informatie over veiligheid 
en lokale overheidsmaatregelen die onze buurt aangaan. 
Voor meer info ga je naar de website: rozestads-
dorp.amsterdam  
 
Zie ook de uitgebreide informatie in ons vorige nummer 
van december 2016 
 
DE ROZE POORT 
De Roze Poort is een particulier initia-
tief om roze 50-plussers op een onge-
dwongen manier bij elkaar te brengen. 
Dit doen zij door het geven van Roze 
Koffie Inloop ochtenden op diverse 
locaties in de stad. Maar zij hebben ook 
een Roze Levenskunst gespreksgroep 
die iedere 14 dagen bij elkaar komt en 
spreekt over vooraf overeengekomen 
onderwerpen.  
 
Daarnaast houden zij op de derde donderdag van de 
maand een Poorters Maaltijd in De Keyzer op de Czaar 
Peterstraat 12. Bij deze maaltijd tegen een vaste prijs 
worden natuurlijk ook drankjes geserveerd die zeer 
prijsvriendelijk zijn. Eens in de zoveel tijd is er een 
Poorters Maaltijd Extra, waarbij naast een maaltijd er 
ook een film wordt vertoond of waar een artiest op-
treed. Echter bij beide maaltijdvarianten geldt vol=vol. 
Oftewel jij moet je vooraf opgeven. Houdt de OudRoze 
Agenda in de gaten! 
 
Nu wij het toch over de OudRoze Agenda hebben... deze 
valt ook onder De Roze Poort.  
OudRozeAgenda.wordpress.com 

BUURTBORRELS 
In verschillende stadsdelen worden geregeld roze buurt-
borrels georganiseerd waar jong en oud van harte wel-
kom zijn. Kijk hiervoor in de wijkkrant of op een van de 
volgende websites: 
 
CENTRUM 
PINK 1011 (Nieuwmarkt, Lastage en Oosterdok buurt) 
pink1011.nl 
 
NOORD 
PINK NOORD (Noord en Landelijk Noord): pinknoord.nl 
 
OOST 
PINK 1094/1095 (Indische Buurt) pink1094.nl 
PINK IJburg: pinkijburg.nl 
 
WEST 
PINK West: pinkwest.nl 
PINK Nieuw-West: pinknieuwwest.nl 
 
ZUID 
Homogroep Zuid: homogroep.blogspot.nl 
PINK PIPIRIBO (Pijp, Rivierenbuurt): pipiribo.nl 
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ZUID-OOST 
PINK Amsterdam Zuidoost: rozeamsterdamzuidoost.nl 
 
En onze buurgemeentes Diemen en Zaandam 
PINK Diemen pinkdiemen.nl 
PINK Zaandam: zaandamroze.blogspot.nl 
 
GAY CARE KOFFIE OCHTEND 
De Gay Care Lounge 
is een plaats van 
waaruit vrijwilligers 
en professionals ver-
trekken voor hun 
werk in de wijk.  
 
Maar het is ook een ontmoetingsplaats voor LHBT-ers. 
Gay Care Lounges strijden tegen de eenzaamheid van 
oudere LHBT-ers en geven een mogelijkheid anderen 
te leren kennen, activiteiten te ondernemen en deel 
uit te maken van de maatschappij.  
 
Gay Care is een thuiszorgorganisatie. gay-care.nl 
 
EVANGELISCHE ROZE VIERINGEN 

De Viering vindt elke laatste zondag van 
de maand plaats, behalve in december, 
dan op eerste Kerstdag. Vanaf 14.00 uur 
kun je al binnenkomen om de sfeer te 
snuiven en om een kopje koffie & thee 
te drinken. Ook na de Viering is er volop 
ruimte voor ontmoeting met een drank-
je. In Amsterdam vinden de vieringen 
plaats in de Keizersgrachtkerk. 
 
De vieringen zijn een mix van de protes-
tantse en evangelische traditie. Psal-
men, Opwekking, Evangelisch Liedbun-
del maar ook Taizé liederen staan maan-

delijks op het programma. Na een viering ben je wel-
kom in de tuinzaal van de kerk voor ontmoeting met 
de andere bezoekers.  erv-amsterdam.nl 

 
 
 
 

ROZE BUDDYZORG 

Roze Buddyzorg bestaat uit-

sluitend uit vrijwilligers. De 

meeste buddy’s zijn zelf 

LHBT. Roze Buddyzorg zorgt voor de juiste koppeling 

tussen een cliënt en een buddy waarbij een goede klik 

belangrijk is. Een buddy krijgt een training en begelei-

ding. 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 samen op pad, voor een wandeling, 

naar de film, het theater of naar een terras. 

Info: rozebuddyzorg.nl/  of info@rozebuddyzorg.nl  

 

ORPHEUS 

Soms ontdek je je geaardheid pas op latere leeftijd. 

En sta je voor de keus of je als roze 

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 kunnen pra-

ten over vragen als: Hoe en aan wie 

vertel ik het? Hoe zal mijn omgeving 

reageren? Hoe gaan andere mensen hiermee om? Wel-

ke nieuwe mogelijkheden binnen onze relatie zijn er? 

Info: orpheushulpverlening.nl  

 

OUTFOREVER 

OutForever wil wonin-

gen realiseren in Am-

sterdam voor lesbo’s, 

homo’s, transgenders en bi’s (LHTB). Waar het goed 

wonen is, met elkaar en in de buurt. Waar allerlei ac-

tiviteiten en initiatieven kunnen ontstaan. OutForever 

is actief voor alle LHTB-ers. 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: outforever.nl 

 

RAINBOW BUDDY SUPPORT 

Rainbow Buddy Support is 

er voor homomannen, lesbi-

sche vrouwen, biseksuelen 

en transgenders wiens leven (tijdelijk) uit balans is 

vanwege meervoudige problematiek en psychische / 

psychiatrische klachten. Bijvoorbeeld een homoman 

met hiv of hepatitis C die vanwege deze diagnose in 

een depressie raakt, als gevolg daarvan in een sociaal 

isolement terechtkomt en door de neerwaartse spiraal 

ook andere problemen heeft gekregen. Of een lesbi-

sche vrouw die het door haar psychiatrische klachten 

maar niet lukt om regelmaat in haar leven aan te 

brengen, sociale contacten aan te gaan of gevoelsge-

noten te ontmoeten. Als buddy van zo iemand kun je 

het verschil maken in iemands leven. 

Meer info: deregenboog.org/ rainbow-buddy-support 

 

STICHTING L.A. RIESHUIS 

In 1998 werd dit appartementen-

complex 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. Informatie:T (020) 330 7563 of (020) 

330 8899 op werkdagen na 18.00 uur Website: zee-

dijk44winkel.wix.com/stichting-l-a#! 

 

COC AMSTERDAM 

COC-Amsterdam maakt zich 

sterk voor LHBT emancipatie 

en belangenbehartiging in de 

regio Amsterdam. Zij houdt 

zich bezig met: emancipatie 

en acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid, voorlich-

ting, ontmoeting en debat. Om ontwikkelingen te on-

dersteunen en nieuwe initiatieven te ontplooien is het 

COC Amsterdam zich decentraal, wijkgericht gaan or-

ganiseren. Een prettige leef- en woonomgeving voor 
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LHBT’ers betekent dat stadsdelen, wijken en uiteinde-

lijk elke straat in Amsterdam LHBT-vriendelijk zal zijn. 
Meer informatie: www.cocamsterdam.nl 

IHLIA 

IHLIA heeft als erfgoed or-

ganisatie een zeer waarde-

volle en unieke collectie 

over de LHBT geschiedenis.  

 

Bij IHLIA vindt men het belangrijk dat de verhalen uit en 

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 maandag tot en met 

donderdag van 12-17 uur op de 6e etage van de Centrale 

OBA, tentoonstellingen zijn tot 22 uur te bezoeken. 

IHLIA@OBA: Oosterdokskade 143; 1011DL Amsterdam. 

Ihlia.nl 

 
SWITCHBOARD 
Switchboard is de telefoni-
sche advies- en informa-
tiedienst voor de lesbi-
sche, homo, bi- en trans-
gendergemeenschap in 
Nederland. Vertrouwd en 
onbevooroordeeld.  
 
Switchboard wordt gefaci-
liteerd 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.  
switchboard.coc.nl 
 
VROLIJK 
Vrolijk is al ruim 30 jaar dé Gay & Lesbian boekhandel 
van Nederland. Bezoek de winkel vol boeken, tijdschrif-
ten en DVD’s in de Paleisstraat in hartje Amsterdam! 
Regelmatig komen schrijvers aan het woord in een VRO-
LIJK GESPREK, live in de winkel! Vrolijk is elke dag open 
tussen 12-18 uur. vrolijk.nu 
 
ROZE IN BLAUW 

Roze in Blauw behartigt de belangen van 
LHBT-ers binnen en buiten de politie. 
 
Zij staat klaar voor mensen die melding wil-
len doen van discriminatie, belediging, mis-
handeling, diefstal of wegens hun geaard-
heid. Ze bieden een luisterend oor, kunnen 
doorverwijzen of bemiddelen bij het doen 
van aangifte.  
 
Bel bij spoed direct 112 of achteraf 0900-

8844. Voor een direct contact met een medewerker van 
het netwerk ‘Roze in Blauw’ Bel 020-559 5385 of mail: 
rozeinblauw.amsterdam@politie.nl 
 
U kunt rekenen op goede opvang en er wordt zorgvuldig 
omgegaan met uw privacy. 
 
ROZE UITVAART 
Homomannen, lesbische vrouwen en transgenders gaan 
weliswaar net zo gewoon dood als anderen, hun leven 
zag er vaak wel anders uit.  
 

In elke levensfase (óók in de laatste) kan een homosek-
suele leefstijl een verschillende aandacht behoeven. Het 
netwerk van homovriendelijke uitvaartverzorgers is op-
gericht om u informatie en tips te geven over allerlei 
vraagstukken rondom levenseinde, zoals testament, 
wilsbeschikking en het regelen van de uitvaart. Een in-
formatief voorgesprek is kosteloos en vrijblijvend, ook 
als u elders verzekerd bent. rozeuitvaart.nl  
 
HVN 
Bij de HVN staat iedereen die leeft met 
hiv centraal. De vereniging is er voor ac-
tieve belangenbehartiging, betrouwbare 
en onbevooroordeelde informatievoorzie-
ning, ondersteunen van preventie en on-
derling contact en ondersteuning.  
 
Weet je pas dat je hiv-positief bent dan is 
de gids ‘Positief leven’ jouw informatie-
bron over alles wat er op je af komt. In-
formeer jezelf ook over de 
‘workshopreeks’, een mogelijkheid om jezelf te infor-
meren en anderen te ontmoeten.  
Meer info: hivnet.org  
 
ALLE INFORMATIE IS ONDER VOORBEHOUD 
VAN WIJZIGINGEN. ZIJ IS AANGELEVERD 
DOOR DE BETREFFENDE INSTELLINGEN OF 
KOMT VAN HUN EIGEN WEBSITE EN WAS  
ACTUEEL MIDDEN DECEMBER 2016. 

Tja, en hoe zit het met onze goede voornemens, nou dat 
kan ik je vertellen. Wij gaan er in 2017 weer een fantas-
tisch, spetterend jaar van maken. Met leuke uit-tips, 
kunst, cultuur, film, discussies, tentoonstellingen en 
alles wat leuk is voor de roze medemens. Soms met een 
vet roze randje, maar ook zaken die voor iedereen 
leuk zijn. De ‘H’ in LHBT kan namelijk ook staan voor 
hetero. 
 
SAMEN MOETEN WIJ HET MAKEN IN DEZE SAMENLEVING 
 
In ons beknopte overzicht van volgende maand vind je 
weer films, uitgaan, theater. Dus wat je nu in dit num-
mer gemist hebt staat gewoon op de site en deze wordt 
dagelijks bijgewerkt.  
 
Kijk op: OudRozeAgenda.wordpress.com 
 
Heb jij nog tips voor onze Agenda, stuur deze dan 
naar: oudroze.agenda@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


