
 

 

In een kort tijdsbestek is er 
veel gebeurd, van een Oud 
Roze Agenda op PDF vorige 
maand tot een website nu. 
Voor een uitgebreid overzicht 
verwijs ik graag naar: 

https://oudrozeagenda.
wordpress.com 

Het is een mondvol, maar zo 
vol is de agenda ook! 
Naast agendapunten hebben we ook 
links naar de instanties die genoemd 
worden en… veel meer !!! 

 
UITGELICHT 
De Roze Salon uit De Rietvinck doet 

mee aan een fotografie- en 

verhalenproject “Hollandse Wijzen” 

waarbij honderden senioren uit 

verschillende culturen en het hele 

land elkaar via fotografie ontmoeten. 

De geïnteresseerde deelnemers 

krijgen tijdens de Roze Salon een 

laagdrempelige fotocursus en gaan 

fotografisch en vertellend aan de slag 

met cultuur, traditie en afkomst. 

Daarna ontmoeten en fotograferen zij 

een andere groep ouderen met een 

andere cultuur. Foto’s en verhalen 

worden samengebracht tot een fraai 

boek. De fotocursus wordt wekelijks 

gegeven door Peter van Beek. Graag 

vóór 1 juni aanmelden bij Annette 

Visser avisser@amstelring.nl  

Mei is een maand van herdenken 
maar ook de maand van vieren. 
 

WOENSDAG 4 mei 
Herdenking Homomonument, 
Westermarkt 
van 19.30 tot 20.15 uur 
Op het Homomonument worden 
lesbo’s, homo’s, bi’s en 
transgenders herdacht die werden 
vervolgd om hun seksuele 
geaardheid en genderidentiteit.  
 

Aanvang stille tocht vanaf de 
Westerkerk/Prinsengracht om 
19:30 uur. Aanvang programma 
om 19:45 uur met kransleggingen, 
toespraken en muziek. 
Aansluitend is er koffie en een 
concert in de Westerkerk. Voor 
meer info zie: homomonument.nl 
 

WOENSDAG 4 mei 

Paleis van de Weemoed, 

Oudezijds Voorburgwal 15 

inloop 20.30 start 21.00 uur 

Dansen op de vulkaan door het 

Rozenkoor 
 

Het Rozenkoor zet met haar 
muzikale theaterprogramma 
“Dansen op de vulkaan” een 
afwisselend muzikaal theaterstuk 
neer, waar uiteenlopende 
gebeurtenissen uit de roerige 
jaren twintig, de jaren van crises 
en de jaren van oorlog tot bloei 
komen.  
 

Laat u verrassen en waag de 
sprong naar het verleden. 
Personages uit alle lagen van de 
bevolking beelden gezamenlijk 
het geheel uit. Het betreft hún 
leven en hún vooruitgang zonder 
zich te realiseren wat er komen 
gaat. 
 
Entree € 12,50 pp,  
Reserveren via een mail naar: 
dansenopdevulkaan2015@gmail.com 

 

Een nieuwe maand, een nieuwe agenda (letterlijk!) 

Koffietijd 
In Amsterdam worden op diverse 
plaatsen koffieochtenden gehou- 
den voor de roze medemens. 
 

Iedere week is dat voor lesbische 40+ 
vrouwen in één van de volgende 
locaties: 
 

BUITENVELDERT op ZONDAG 
Wijkontmoetingscentrum aan de A.J. 
Ernstsstraat 112 
Van 11:00 tot 12:30 uur 
 

ZUID op WOENSDAG 
Buurtkamer Hoofdkwartier aan de 
Hoofddorpweg 25 
Van 10:30 tot 12:00 uur 
 

NIEUW-WEST op DONDERDAG 
Vrouw en Vaart aan de President 
Allendelaan 733 
Van 10:30 tot 12:00 uur 
 

Deze ochtenden worden verzorgt 
door de Lesbo Code. 
 

Meer algemeen is de koffie ochtend 
tijdens de oneven weken georganiseerd 
door Pink Noord 
 

NOORD op WOENSDAG 
De Serre van WZC Het Schouw aan 
het Dollardplein 1. Op 11 + 25 mei 
wordt daar een Roze Koffie Inloop 
gehouden. Iedereen is welkom, jong 
oud en tijdloos voor een goed 
gesprek en lekkere koffie. 
 

Koekje erbij? 
 

 

https://oudrozeagenda.wordpress.com/
https://oudrozeagenda.wordpress.com/


 

 

 

DONDERDAG 5 mei  
Open Joodse Huizen + Huizen van 

Verzet 
 

Op 36 locaties verspreid door de stad 

delen getuigen, nazaten, voormalige 

en huidige bewoners persoonlijke 

verhalen over vervolging verzet en 

bevrijding. In Open Joodse Huizen 

staan de verhalen van voormalig 

joodse bewoners van de stad 

centraal, in Huizen van Verzet wordt 

verteld over het verzet. 
 

Hoe werkt het? Tussen 10.00 en 

16.00 uur vinden bijeenkomsten 

plaats die maximaal 1 uur duren. 

Iedereen is welkom om te luisteren 

en mee te praten, maar houdt 

rekening met een beperkt aantal 

plekken per locatie. Als het vol blijkt te 

zijn, kun je elders in de stad terecht. 

Kijk op de site 4en5meiamsterdam.nl 
waar deze Open Joodse Huizen en 
Huizen van Verzet zijn. 
 
DONDERDAG 5 mei 

Amstel bij Carré 

20:00 – 21:30 uur 

5 mei-concert op de Amstel 
 

Ieder jaar wordt Bevrijdingsdag 

feestelijk afgesloten met het 5 mei-

concert op de Amstel. Op 5 mei 

vieren we dat we sinds 1945 in 

vrijheid leven. We vieren de 

afwezigheid van oorlog en het leven 

in een democratische rechtsstaat. 

Het feest van de vrijheid krijgt echt 

betekenis als je weet wat op 4 mei 

herdacht wordt.  
 

Elk jaar verzorgt een ander orkest het 

concert en treden verschillende 

solisten op. Dit jaar speelt het Radio 

Filharmonisch Orkest en betreden Ali 

B, Paul de Munnik, Hadewych Minis 

en de cast van de musical De 

Tweeling het podium op de Amstel. 

Leden van het orkest en de solisten 

leveren ook aan de 

herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in 

De Nieuwe Kerk een muzikale 

bijdrage. 
 

Het publiek kan het concert volgen 
langs de kaden. Het concert kan ook 
gevolgd worden op TV, de NOS 
zendt het programma uit op NPO 1. 

MAANDAG 2 mei t/m 12 juni 

IHLIA @ OBA 6e etage – 

Oosterdokskade 143 

10:00 – 22:00 uur 

Expo: Vrijheid is beperkt 

Voor homomannen, lesbische 
vrouwen en transgenders is het in 
veel landen helemaal niet veilig. Deze 
expositie toont een selectie van 
winnende foto’s uit de PPA-
competities van 2011 – 2015, met als 
thema LHBT- (mensen-)rechten.  
 

PPA is een internationale 
fotowedstrijd over seksuele en 
genderdiversiteit. In het kader van de 
huidige discussie over vluchtelingen, 
is een selectie gemaakt uit de 
winnende foto’s en fotoseries die 
haar licht schijnen op de schending 
van basale mensenrechten van 
LHBT’ers in veel verschillende landen 
en gemeenschappen.  
 

Aan de hand van een aantal artikelen 
uit de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, wordt een 
beeld getoond uit landen zoals 
Rusland en Oeganda waar geweld 
tegen homo’s nog heel normaal is. 
 

IHLIA heeft een zeer waardevolle, 

rijke en unieke LHBT-collectie, die 

voor iedereen optimaal toegankelijk is 

gemaakt. We werken in een cultuur 

van flexibiliteit en diversiteit, en zijn 

betrokken bij elkaar en onze 

doelgroepen. IHLIA inspireert door 

met het LHBT-erfgoed de diversiteit 

in de samenleving zichtbaar te 

maken. 

DINSDAG 17 mei 
CMA Zaal – Paradijsplein 1 
zaal open 19.30 uur start show 20.00 
 

Luna Lunettes presenteert…  
Soirée IDAHOT 
 

Op deze Internationale Dag tegen 
Homo-, Bi- en Transfobie, strijkt het 
ensemble van Luna Lunettes neer in 
Amsterdam-Oostpoort met een 
mooie, vrolijke, muzikale, serieuze, 
ludieke, inhoudelijke, variété show. 
Kaarten kosten € 10 pp en zijn te 
koop bij Gays en Gadgets in de 
Spuistraat 44 en aan de deur. 

ZATERDAG 21 mei 

Zeeburghal – Insulindeweg 1001 

Vanaf 13:00 uur 

Pride & Sports Amsterdam sportdag  
 

Op zaterdagmiddag 21 mei 2016 

presenteren Amsterdamse homo-

sportclubs zich voor het eerst 

gezamenlijk met een sportdag in 

Amsterdam Oost. Een bijzondere 

gebeurtenis in de geschiedenis van de 

Amsterdamse gay sportclubs.  
 

In aanloop naar de EuroPride 2016 (23 

juli - 7 augustus) én in de internationale 

week tegen Homofobie willen de gay 

clubs met de sportdag laten zien hoe 

leuk en samenbindend het is om als 

LHBT’ers te sporten. De organisatoren 

beogen drie doelen:  

1. de drempels om te gaan sporten 

verlagen bij de lhbt-gemeenschap;  

2. een positievere kijk bij de (hetero-) 

buitenwereld op sporten bij een gay 

sportclub creëren;  

3. de gay-sportclubs in de schijnwer-

pers zetten om zodoende meer leden 

te krijgen. 
 

Alle activiteiten vinden plaats in een 

straal van circa één kilometer bij het 

Flevopark. Van 13 tot 17 uur kunnen 

bezoekers terecht in de Zeeburghal, de 

centrale plaats van de sportdag. Daar 

zijn de volgende sporten te zien: 

volleybal, basketbal, krav maga en 

hopelijk badminton. In het Flevopark is 

er een workshop atletiek. Bij tennisclub 

De Tiebreakers wordt er binnen 

getennist. Buiten op het 

kunstgrasveldje trainen de hockeyers 

van Pink Hockey. En in het 

sportcomplex Universum laten de 

squashers hun kunsten zien. 
 

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 
leden van de organiserende clubs op 
21 mei een vriend/vriendin meenemen 
én een hetero uitnodigen om mee te 
gaan (familie, buurman, collega, etc.). 
“We willen laten zien hoe leuk het is om 
als lhbt’er te sporten. Vooroordelen 
kunnen daardoor worden 
weggenomen. Je kunt meedoen, 
vragen stellen of gewoon toekijken. 
 
Ook nodigen zij nadrukkelijk LHBT-
vluchtelingen uit; “met de sportdag 
kunnen wij hen welkom heten bij onze 
sportclubs,” aldus de organisatoren in 
een persbericht. 
 

IHLIA in de 
OBA 



 

 

 

FILMAGENDA 

 

 

WOENSDAG 11 mei 
Pathé De Munt – Vijzelstraat 15 
21:00 – 00:00 uur 
Gay Night 
Een half uur voor aanvang van de film 
wordt je ontvangen met een 
welkomstdrankje. Na de film krijg je één 2 
voor de prijs van 1 drankje in Taboo en 
Lellebel. Je maakt ook elke maand kans 
op één van de door Cinemien 
beschikbaar gestelde DVD pakketten. 
 

Film: Freeheld 
Laurel Hester is een zeer gewaardeerde 
rechercheur die al jaren met haar partner 
de straten van New Jersey drugsvrij 
probeert te houden. Haar privéleven komt 
tijdens werkuren nauwelijks ter sprake. Zo 
heeft ze zich nooit uitgesproken over haar 
seksuele voorkeur en weet niemand dat 
ze een serieuze relatie met de jongere 
Stacie heeft. Ze durft haar liefde voor 
Stacie pas openbaar te maken wanneer 
ze ontdekt dat ze terminaal ziek is.  
 

Ze heeft als laatste wens dat haar 
pensioenuitkering wordt uitbetaald aan de 
vrouw van haar leven, maar dat wordt 
door het politiekorps geweigerd. Met 
behulp van een homo rechtenactivist 
gaan ze in een race tegen de klok, de 
strijd aan om gelijke rechten en een 
verandering in de wetgeving te 
bevechten. 
 

Deze film gaat 19 mei in première in de 
theaters. 
 

VOORUITBLIK 
 

DONDERDAG 7 juli 
EYE Film – IJpromenade 1 
21.00 uur 
Kiss of the Spiderwoman  
(1985 Hector Babenco)  met William 
Hurt, Raul Julia & Sonia Braga 
 

The Gaze, een samenwerking van 
EYE en Roze Filmdagen, laat zien 
hoe films voor of over de homo-
seksuele, lesbische, biseksuele en 
transgender doelgroep (LGBT) de 
filmgeschiedenis gestalte hebben 
gegeven. Elke paar maanden 
vertoont EYE een klassieke of 
hedendaagse (ooit) schandaal 
verwekkende film uit wat vroeger de 
seksuele ‘tegencultuur’ heette: van de 
vroegste Zweedse zwart/wit gay porn 
uit de jaren twintig tot werk van 
filmmakers als Kenneth Anger, Jean 
Genet, Barbara Hammer, Pier Paolo 
Pasolini en Todd Haynes. 
De films zijn afkomstig uit de EYE-
collectie en worden vertoond op het 
originele celluloidformaat (16- en 
35mm). 

WOENSDAG 4 + 18 mei 
Doven Ontmoetingscentrum, 
Stadhouderskade 89 
13.00 – 17.00 uur 
Roze Senioren 
Deze middag wordt door het COC 
georganiseerd, je hoeft geen lid te zijn 
om naar deze middag te komen. 
Iedereen is welkom! Je bent welkom 
vanaf 13.00 uur, het programma begint 
meestal rond 14.00 uur. Op sommige 
dagen is er een speciaal programma, 
zoals op 4 mei.  
 

Op 4 mei wordt stilgestaan bij het leven 
van Arondéus. Willem Arondéus  
overleden op 1 juni 1943, was een 
Nederlandse beeldend kunstenaar, 
auteur en verzetsstrijder tijdens de 
Tweede Wereldoorlog die openlijk voor 
zijn homoseksualiteit uitkwam. 
 

Hij was één van de mensen die zorgde 
dat het bevolkingsregister op de 
Plantage Middenlaan in 1943 werd 
verwoest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONDAG 15 mei 
Doven ontmoetingscentrum (DOC), 
Stadhouderskade 89 
13.00 – 16.00 uur 
Café Oké 
Café Oké Amsterdam is een 
ontmoetingsplaats voor homo’s, 
lesbiennes, bi’s en transgenders met 
een verstandelijke beperking. De 
vrijwilligers bestaan voor een groot deel 
uit leden van de doelgroep, zij zorgen 
voor een groot deel voor de unieke sfeer 
van de bijeenkomsten. Aansluitend aan 
Café Oké gaan sommige bezoekers 
met elkaar in de stad eten. Regelmatig 
gaan groepjes bezoekers met elkaar 
iets ondernemen. 

 
Café Oké hanteert geen strikte grenzen 
voor wie te slecht of te goed is om een 
bijeenkomst te bezoeken. De meeste 
bezoekers zijn licht verstandelijk 
gehandicapt maar ook ernstiger en 
meervoudig gehandicapten blijken de 
middagen intensief te beleven. 

 
VRIJDAG 6 mei 
De Rietvinck – Vinkenstraat 185 
19.00 uur Roze Filmclub 
Jeffrey 
Camp en humoristisch verfilmd 
verhaal over het kiezen voor geluk in 
je leven. Jeffrey kan niet goed 
omgaan met safe seks. Hij besluit om 
helemaal geen seks meer te hebben 
en kiest voor oppervlakkigheid. Als 
vervanging sluit hij zich aan bij een 
sportschool. Daar ontmoet hij Steve. 
Ze voelen zich direct tot elkaar 
aangetrokken en lijken elkaars ware 
Jacob te zijn. Steve vertelt dat hij 
seropositief is. Jeffrey wordt 
geconfronteerd met de diepere aard 
van zijn probleem en breekt het 
beginnende contact af. Toch kan hij 
Steve niet uit zijn gedachten krijgen. 
Via zijn vrienden Sterling en Darius, 
een dubieuze life-coach en een 
gefrustreerde priester dringt bij Jeffrey 
langzaam door waar het in het leven 
werkelijk om draait. 
 

WOENSDAG 11 mei 
De Klinker – Borgerstraat 45 
19.30 uur Roze Cinema 
Lilting Londen 
De wereld van een Chinees-
Cambodjaanse moeder stort in door 
de vroegtijdige dood van haar zoon en 
wordt plots ook verstoord door de 
aanwezigheid van een vreemdeling. 
Samen beginnen ze aan de hand van 
hun herinneringen aan de man van 
wie ze allebei zielsveel hielden, diens 
leven te reconstrueren.   
Toegang € 2,50 
 

DONDERDAG 19 mei 
De Rietvinck – Vinkenstraat 185 
14.00 uur Roze Salon: film 
Gerontophilia 
De knappe Lake, heeft een vriendin 
en werkt als badmeester, hij merkt dat 
hij zich stiekem aangetrokken voelt 
door ouderen mannen. Als Lake 
zomers een baantje in een 
verzorgingshuis krijgt, ontmoet hij Mr 
Peabody en is op slag verlieft. De start 
van een verrassende road-movie. 
 



 

 

 

 
De OUDROZE (maand) AGENDA weordt verzorgd door Peter Schröder 

ism diverse LHBT organisaties en woon- en zorgcentra in Amsterdam 
https://oudrozeagenda.wordpress.com 

Stuur jouw bericht of info naar: oudroze.agenda@gmail.com 
 

Tenslotte… 

VRIJDAG 27 mei 
Claverhuis – Elandsgracht 70 
13:00 uur 
De Roze Klaver 
De Roze Klaver is een informele 
bridgemiddag voor roze mannen van 55 tot 
80 jaar. Beginnend of gevorderd? Je bent 
welkom want plezier in het samen spelen 
staat voorop.  
 

Er wordt aan maximaal 6 tafels gespeeld 
op de 4e vrijdag van de maand. De inloop 
is vanaf 13.00 uur. De deelname bedraagt 
€ 4.00 per keer.  
 

Heb je belangstelling? Laat het weten aan 
Willem Lamberix, wlamberix@hetnet.nl 

of 020-6240341. 
 

 
 

ZONDAG 29 mei 
Keizersgrachtkerk – Keizersgracht 
566 
Er is een lift voor bezoekers met een 
handicap. 
Inloop 14:00 uur 
Dienst 15:00 – 17:00 uur 

Evangelische Roze Viering 
De Viering vind elke laatste zondag van de 
maand plaats. 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, Opwek-
king, Evangelisch Liedbundel maar ook 
Taizé liederen staan maandelijks op het 
programma.  
 

Na een viering ben je welkom in de 
tuinzaal van de kerk voor ontmoeting met 
de andere bezoekers. Verder is er de 
mogelijkheid mee te gaan met een groep 
bezoekers die ergens gaan eten in de stad 
en er is een groep die de stad in gaat voor 
een borrel. 
 

 
 

Borreltijd 

ZONDAG 1 mei 

Centrum ‘Het Reigersnest’, 
Schonerwoerdstraat 4 in Zuidoost 
14:00 – 17:00 uur 
Zondagmiddagsalon van Roze 
Amsterdam Zuidoost 
 

ZONDAG 1 mei 

Restaurant Szmulewicz – 

Bakkersstraat 12 

14:00 – 17:00 uur 

Café Zilver, voor lesbo / bi- en 

transgender vrouwen van 55 plus. 
 

DINSDAG 17 mei  

Café-Restaurant Carels – 

Frans Halsstraat 76 

17:30 – 19:30 uur 

Roze Stadsdorp Borrel 

Roze Stadsdorp Amsterdam is een 

netwerk voor roze nabuurschap, voor 

alle LHBTQI’ers in Amsterdam en 

omstreken. 
 

Maak kennis met andere roze ouderen 

onder het genot van een glaasje. Laat 

je vrienden en kennissen weten dat je 

gaat en neem ze mee, het is leuk te 

zien hoe de dwarsverbanden in onze 

levens op zo’n Roze Stadsdorp Borrel 

zichtbaar worden! 

 
ZONDAG 22 mei 

Café De Pont – Buiksloterweg 3-5 

16:00 – 19:00 uur 

Pink Noord Lazy Sunday Borrel 

2-maandelijkse borrel voor Noorder-

lingen en wijde omgeving.  Iedereen 

betaalt zijn/haar eigen drankje. 

Voor onze bezoekers van over het IJ 

is deze locatie met de pont vanaf CS  

 

 

 

 

 

 

makkelijk te bereiken, maar neem dan 

wel die naar Buiksloterweg-EYE. Op 

slechts een tiental meters vind je dan 

het Café. Op deze locatie kan je alleen 

met PIN of Creditcard betalen. 
 

ZONDAG 22 mei 

Café ED, Krijn Taconiskade 372, 

IJburg Jachthaven 

Vanaf 16:00 uur 

Pink IJburg Lenteborrel 

Zoals altijd kun je weer gezellig je 

IJburgse LHBT buur ontmoeten. 
 

DINSDAG 24 mei 

Huis van de wijk Het Binnenhof, 

A.J. Ernststraat 112 

20:00 – 23:00 uur 

Homogroep Zuid (Buitenveldert / 

Amstelveen) 

We hebben nu weer een avond waar 

ontmoeten en onderlinge uitwis-seling 

centraal staan in het gezellige café 

van het Binnenhof. Je bent van harte 

uitgenodigd: alleen, met partner, 

vriend of vriendin, HLBGTQ en He, 

iedereen is welkom!. 
 

VRIJDAG 27 mei 

Bar van het Manor Hotel – 

Linnaeusstraat 89 

21.00 – 01.00 uur 

Café InClusion 

In het café kun je dure en betaalbare 

drankjes bestellen. Vraag aan de 

barman naar de mogelijkheden. Deze 

locatie is toegankelijk voor rolstoelen. 
 

VRIJDAG 27 mei 

Bilderdijkzaal HOH – Bilderdijkpark 12A 
20.30 – 00.00 uur 
Caféavond Zóciëteit 
Op de 4e vri jdag van de maand  
orga-niseert de Zóciëteit een 
gezell ige café avond, met of 
zonder klein podium. Men kan 
het bestuur hierover benaderen 
met voorstellen. Leden van de 
Zóciëteit en vrienden van leden, 
kri jgen de gelegen-heid de vloer 
van ons clubgebouw voor een 
uur (pauze inbegrepen) tot hun 
bühne te maken.  
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