
 

 

 
UITGELICHT 
Elke veertien dagen staat het thema 

Roze Levenskunst centraal in de 

gespreksgroep met dezelfde naam, die 

samenkomt in woon- en zorgcentrum 

Het Schouw in Amsterdam-Noord. 

Ervaringen, belevenissen en gedachten 

van de enthousiaste deelnemers 

worden, onder leiding van John Brobbel, 

gedeeld.  
 

Er is een grote betrokkenheid, er wordt 

op elkaar in gegaan, verschillende visies 

worden besproken en waar nodig 

ondersteunt men elkaar. Hierdoor 

krijgen deze thema ontmoetingen 

betekenis en wordt het gesprek waarde-

vol. Kortom, de gespreksgroep is een 

dynamisch en levendig gebeuren. En de 

deelnemers komen uit heel Amsterdam 

bij elkaar. 

 
 

Geïnteresseerd? 

Voor het nieuwe seizoen, welke begin 

september weer start, zijn wij als groep 

op zoek naar nieuwe gesprekspartners. 

Leeftijd is niet belangrijk, jong, oud of 

tijdloos, iedereen is welkom. Wij komen 

bij elkaar in de even weken op maandag-

middag van 14 - 16 uur in De Tuinkamer 

van Het Schouw aan het Dollardplein 2. 

De data voor dit najaar zijn:  5 + 19 

september, 3, 17 + 31 oktober, 14 + 28 

november en 12 + 19 december. 
 

Pink Noord is de gastheer M/V, voor 

meer info en/of aanmelden stuur je een 

email aan: go2pinknoord@gmail.com  
 

De bijdrage is € 2,50 euro per keer (voor 

de consumpties). 

VRIJDAG 24 JUNI 
Claverhuis  
Elandsgracht 70 
13:00 uur 
De Roze Klaver 
- 
De Roze Klaver is een informele bridgemiddag 
voor roze mannen van 55 – 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 vierde vrijdag van de maand. 
Inloop van 13:00 uur. Deelname kost € 4,00 
per keer.  
- 

Belangstelling?  
Laat het weten aan Willem Lamberix, 
wlamberix@hetnet.nl of bel 020-6240341. 
- 

ZONDAG 12 JUNI 
Huis van de Wijk Olympus 
Hygiëaplein 10 
De Lesbo-Code zorgt voor een afwisselende 
middag  

Inloop 14:00 uur met koffie/thee en wat 
lekkers.  
Om 14:30 uur begint de film en tegen 16:15 
uur kan men losjes uit de heupen tijdens de 
LesboDance  Lekker swingen op afwisselende 
muziek, ‘goud van oud’, stijldansen, nummers 
uit de top 40. Ook de ouderen onder ons 
blijken wel van een dansje te houden. 
We sluiten de middag af met een gezamenlijk 
maaltijd om 18:00 uur. 
- 

Entree:  
Hele middag € 8,00  -  Alleen de film  € 3,00  
Alleen dansen € 3,00  -  Alleen mee-eten € 3,00 
- 

 
 

 

 

Zin in zomer, zin in een terrasje of lekker ontspannen… 

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. 
------------------------------------------- 
  

CENTRUM op DINSDAG  
Gay Care Lounge aan de Tweede 
Rozendwarstsraat 22 
Van 10:30 tot 12:00 uur  
Een koffieochtend voor roze ouderen 
die naast gezelligheid hier ook terecht 
kunnen voor zorg en ondersteuning in 
het dagelijkse leven. 
----------------------------------------------- 
 

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

NOORD op WOENSDAG 
In De Serre van WZC Het Schouw aan 
het Dollardplein 1. Op 8 + 22 juni 
wordt daar een Roze Koffie Inloop 
gehouden. Iedereen is welkom, jong 
oud en tijdloos voor een goed 
gesprek en lekkere koffie. 
 

Koekje erbij? 
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Nog t/m 26 JUNI 
Joods Historisch Museum  
Nieuwe Amstelstraat 11 
11:00 – 17:00 uur 

‘Benno Premsela – Max Heymans. 
Mannen met lef en stijl’ 
 

Het Joods Historisch Museum presenteert 
de tentoonstelling ‘Benno Premsela – Max 
Heymans. Mannen met lef en stijl’ over het 
leven en werk van vormgever en 
interieurarchitect Benno Premsela (1920-
1997) en couturier Max Heymans (1917-
1997). Beiden werden boegbeeld van een 
generatie kunstenaars en vormgevers die 
design en mode in naoorlogs Nederland met 
succes op de kaart zette.  
 

Ze verwierven daarnaast bekendheid door 
als bekende Nederlanders openlijk uit te 
komen voor hun homoseksualiteit in een tijd 
waarin dit nog een groot taboe was. 
 

t/m ZATERDAG 18 JUNI 
Go Gallery – Prinsengracht 64 
Woensdag t/m zaterdag 12:00 – 18:00 uur 
1e zondag van de maand 12:00 – 17:00 uur 
The Optimist door Franck Ecalard 
 

Na een succesvolle carrière als architect, is 
de Franse kunstenaar Franck Ecalard (1967) 
ruim 10 jaar geleden gaan schilderen. Zijn 
grote doeken, in heldere kleuren 
geschilderd, stralen humor uit, waarin 
stripfiguren, gebouwen, auto’s en de wereld 
de hoofdrollen spelen. Hij schildert 
optimistische thema’s.  
 

Ecalard schuwt niet om bestaande iconen uit 
de strip- en popart wereld te portretteren. 
Zijn stijl is levendig, het lijkt of de personages 
door het doek lopen, de auto’s écht rijden en 
de wereld om z’n as draait. Dit is Franck’s 
derde solo expositie in GO Gallery. 
 

t/m ZONDAG 12 JUNI 
IHLIA @ OBA 6e etage  
Oosterdokskade 143 
10:00 – 22:00 uur 
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 gemeen-
schappen.  
  

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. 
 
 
 
 
 
 

ZATERDAG 11 JUNI 
Oranjekerk  
2e van der Helststraat 1-3 
Aanvang 20:00 uur 
Galakoor en Voca Me: ‘¡Ay amor!’ 
  

Ze zingen in het Portugees, Latijn, Spaans, 
Catalaans en Quechua. Met de gitaar als 
begeleiding. Met de liefde, de amor, als 
bindende factor. Liefde voor de muziek, de 
castagnetten of de gitaar, liefde voor het 
prachtige Andalusië, liefde voor bijzondere 
mensen, liefde in allerlei vormen.  
  

Net als de veelkleurigheid van de liefde een 
bindende factor is binnen het Galakoor. 
Liefde kent vele talen en vormen, maar 
amor is amor! 
 

IEDERE WOENSDAG 
Concertgebouw  
Concertgebouwplein 10 
12:30 – 13:00 uur 
GRATIS Lunchconcert 
 

Sinds jaar en dag vindt op woensdagmiddag 
om 12.30 uur in de Grote of Kleine Zaal van 
Het Koninklijk Concertgebouw het gratis 
Lunchconcert plaats. De programma’s van 
de Lunchconcerten worden steeds een week 
van tevoren bekendgemaakt op de website. 
In verband met de grote belangstelling is het 
aan te raden om circa een half uur voor 
aanvang aanwezig te zijn. De deuren van de 
zaal gaan meestal ongeveer dertig minuten 
voor aanvang van het Lunchconcert open. 

IEDERE DINSDAG  
Café ‘t Mandje – Bet van Beeren  
Zeedijk 63 
vanaf 20:00 uur 
Peet’s Jazzy Tuesdag 
Lekker genieten van fantastische swingende 
muziek. 
  

IEDERE WOENSDAG  
Café ‘t Mandje – Bet van Beeren  
Zeedijk 63 
vanaf 20:00 uur 
Peet’s Snuggle Club 
Ouderwets slijpen, schuifelen, schuren en 
slowen… 
 

 
  

DONDERDAG 09 JUNI – deel 1 
DONDERDAG 16 JUNI – deel 2 
DONDERDAG 23 JUNI – deel 3  
DONDERDAG 30 JUNI – deel 4 
De Rietvinck – Vinkenstraat 185 
14:00 uur 
Roze Salon: Hollandse Wijzen 
  

De Roze Salon uit De Rietvinck doet mee aan 
een fotografie- en verhalenproject 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 
gegeven door Peter van Beek. 
   

 
   

ZATERDAG 25 JUNI 
Boekhandel Vrolijk – Paleisstraat 135 
16:00 – 17:00 uur 
Een VROLIJK GESPREK met… Coos 
Huijsen  

 

Coos Huijsen was de eerste parlementariër 
in de wereld die uit de kast kwam. Hij 
spreekt over zijn laatste boek Homo 
Politicus met Paul Hofman (misdaad) 
journalist en mede-eigenaar van Vrolijk, de 
blije boekhandel. 
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Kunst omdat  
het kan… 



 

 

 

Urban Rainbow / Queering Zuidoost        
Bijlmer Parktheater 
Voorafgaand aan de film One Kingdom, One 
Love kunnen deelnemers aan Cultuurlijn 1102 
nog een maaltijd nuttigen in de foyer van het 
Bijlmer Parktheater. Om 20:00 uur start de 
vertoning van de film One Kingdom, One Love 
van Sebastiaan Kes over de rechten en sociale 
acceptatie van homo’s, lesbo’s en transgenders 
op de Antillen. One Kingdom, One Love volgt de 
initiatiefnemers van de Koninkrijksboot en de 
van de Antillen overgekomen LHBTI-activisten 
die samen meevoeren tijdens de Canal Pride in 
2015. 
  
Centrale vragen van de film: hoe is het om op te 
groeien in een machocultuur die 
homoseksualiteit als een afwijking ziet? Hoe is 
het om te leven in een cultuur die je beperkt om 
jezelf te kunnen zijn? En welke acties worden er 
ondernomen om de acceptatie van 
homoseksualiteit te verbeteren?  
   
De filmvertoning wordt vervolgd met een 
nagesprek met een expert panel met Irene 
Hemelaar (directeur LHBTI-emancipatie 
Amsterdam Gay Pride/EuroPride), Beyong 
Veldkamp (COC), Clarice Gargard 
(presentatrice AT5), Glenn Helberg 
(initiatiefnemer 1e Antilliaans-Arubaanse  
boot tijdens Canal Parade) en Sebastiaan 
Kes (filmmaker). 
  
Cultuurlijn 1102 
Cultuurlijn 1102 is een jaarlijks gezamenlijk 
programma over een thema dat urgent is 
in de Bijlmer en relevant voor de hele stad. 
Cultuurlijn 1102 is een samenwerking 
tussen CBK Zuidoost, Bijlmer Parktheater 
en Imagine IC. 
  
Programma Cultuurlijn 1102 
Donderdag 23 juni 2016 
12:30 – 15:30 uur  
Imagine IC / expo en publiek gesprek 
16:30 – 18:30 uur 
CBK / expositie beeldende kunst 
19:00 – 22:00 uur 
Bijlmer Parktheater /  film en nagesprek 
  
Een ticket voor alle drie de locaties van 
Cultuurlijn 1102 Urban Rainbow bedraagt 
€21,00. Dit ticket en andere combi-tickets 
zijn verkrijgbaar via bijlmerparktheater.nl  
 

 
 

VRIJDAG 17 JUNI t/m ZONDAG 19 JUNI 
Museum Van Loon – Keizersgracht 672 
10:00 – 17:00 uur 
OPEN TUINEN DAGEN 
Op 17, 18 en 19 juni wordt het verborgen 
groen van de Amsterdamse binnenstad zicht-
baar als ruim 25 tuinen van zowel particulieren 
als instellingen worden opengesteld voor het 
publiek. In het verleden waren de tuinen 
achter de statige huizen van de grachtengordel 
vooral kijktuinen. Voor de bewoner ‘s zomers 
op zijn buitenplaats vertoefde en in de winter 
in de stad moest de tuin vanaf de bel-etage 
een mooi plaatje zijn. Tuinliefhebbers krijgen 
de unieke kans een wandeling te maken langs 
de groene oases van de stad met kunstwerken 
uit de zeventiende eeuw tot nu. De tuinen zijn 
alle drie de dagen geopend van 10 tot 17 uur. 
Stadspashouders betalen € 5,00 voor een 
passepartout (3 dagen geldig), de normale prijs 
is € 20,00. LET OP! De tuinen zijn vanwege 
stoepen en trappen helaas niet toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers 
- 

Drink meer H2O (water) door een subtiel 

natuurlijk smaakje hier aan toe te voegen. 
  

Drink jij ook te weinig water, omdat je het simpel 
weg een heel saai drankje vindt? Begrijpelijk, maar 
niet slim. We hoeven je niet te vertellen dat op 
dagelijkse basis genoeg water drinken een must 
is, maar wijzen je met alle liefde op  om de kraan 
een paar keer extra per dag open te draaien. Om 
ervoor te zorgen dat je iedere dag de grens van 
minimaal anderhalve liter bereikt, kan je deze 
smakeloze dorstlesser met deze vier tips heel 
makkelijk een upgrade geven! 
            

VOEG KRUIDEN TOE 
Door wat groene blaadjes in je glas of flesje te 
stoppen, krijgt water een fijn kruidig smaakje. 
Voeg wat blaadjes mint of basilicum toe en laat 
het een nachtje in de koelkast staan. Het sap van 
een citroen of limoen doet het heel goed in 
combinatie met de subtiele kruidensmaak; denk 
aan een mojito, maar dan zonder de suiker en  de 
alcohol. 
- 

MAAK IJSBLOKJES MET EEN SMAAKJE 
Van frambozen tot granaatappelpitjes en van 
blauwe bessen tot koffie (frappuccino!) – je kunt 
het allemaal verwerken tot ijsblokjes. Ze geven 
niet alleen een subtiele fruitige smaak aan een 
glas H2O, maar zien er ook heel tof uit. Je maakt 
ze door het fruit in de ijsblokjesvorm te leggen, 
water toe te voegen en een minstens een half 
uurtje in de vriezer te zetten. De ijsblokjes geven 
meer smaak af wanneer je het fruit eerst pureert 
voor je het mengt met een beetje water. - 

MIX MET EEN KLEIN SCHEUTJE FRUITSAP 

Mix het water in je glas met een heel klein beetje 
vers fruitsap. Zo voeg je wel smaak en kleur toe, 
zonder de lading suiker. 
  

SPICE IT UP MET EEN KANEELSTOKJE 

Laat een kaneelstokje weken in een kopje water 
en mix dit concentraat met koud water en ijs. Zo 
smaakt het water niet alleen lekker aromatisch, 
maar aan kaneel kleven meer gezonde voordelen: 
het kan bloedsuiker en cholesterol verlagend 
werken en geeft een boost aan je weerstand. 
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DONDERDAG 23 JUNI 
  

Cultuurlijn 1102 start bij Imagine IC met 
Queering Zuidoost: een expositie én 
publiek gesprek over de geschiedenis van 
het dagelijks leven van LHBT'ers in 
Zuidoost. Queering Zuidoost wordt 
georganiseerd als onderdeel van het 
Buurtarchief Bijlmer Meer, Vitrine van 
Zuidoost. Met Bijlmer bewoners 
onderzocht Imagine IC hoe dit deel van de 
stad aan LHBT'ers de ruimte bood - en 
biedt. Hoe zijn LHBT'ers door de jaren 
heen zichtbaar geworden? Wie hebben 
het beeld bepaald? Welke 
emancipatiebewegingen waren er? En zijn 
er ook mensen 'tegen'? (Hoe) komen zij 
met LHBT's in gesprek? Om 12:30 uur 
opent de expositie Queering Zuidoost vol 
verhalen, herinneringen, emoties en 
archieven van LHBT's en mensen die 
vanuit hun werk met seksuele diversiteit 
te maken hebben. 
  
Na de opening organiseren Imagine IC en 
OBA Bijlmer in samenwerking met Soep! 
Gewoon Soep! een ‘Read and Eat’ over 
gender-diversiteit. ‘Read and Eat’ is een 
reeks thematische evenementen waarin 
bekende en minder bekende gezichten 
voordragen uit literatuur. Onder het genot 
van een soepje luistert het publiek om 
vervolgens in gesprek te gaan over 
actualiteiten en geschiedenis van het 
onderwerp.  
  

CBK Zuidoost 
Bij CBK Zuidoost wordt het begrip ‘gender 
diversity’ nog verder onderzocht in de 
tentoonstelling (S)HE: searching for the 
other. Waar liggen de grenzen en 
grijstinten over transgenders, sworn 
virgins en de zoektocht naar de ander in 
jezelf? De 7 kunstenaars(duo’s) in (S)HE 
nemen de bezoeker mee in een reis om de 
wereld: van Albanië tot Brazilië – en van 
China tot Marokko. Daarnaast is er een 
performance van een van de kunstenaars 
Judith Leysner, die ook in dit kader een 
opdracht doet voor het Amsterdam 
Museum. En er zal een artisttalk zijn met 
Diana Blok die vertelt over haar werk. 
Aansluitend is er een borrel. 
   
Tentoonstelling (S)HE: searching for the 
other is te zien tot t/m 9 juli.  
Met werk van Diana Blok, Nynke Deinema, 
Risk Hazekamp, Jan Hoek & Duran Lantink, 
Judith Leysner, Randa Maroufi en Eva 
Spierenburg. 
  

 

 
 



 

 

 

 De OUDROZE (maand) AGENDA wordt verzorgd door Peter Schröder 
ism diverse LHBT organisaties en woon- en zorgcentra in Amsterdam, deze print versie is slechts een deel van het uitgebreide aanbod 

Bezoek ons: https://oudrozeagenda.wordpress.com 
Stuur jouw bericht of info naar: oudroze.agenda@gmail.com 

 

Tenslotte… 

 

Borreltijd 

DONDERDAG 2 JUNI 
Du Cap  
Kwakersplein 2H 
20:00 – 23:00 uur 
Pink West Voorjaarsborrel 
Stap binnen en leer je LHBTI buren kennen 
uit het westelijke stadsdeel, maar ook de 
westelijke grachtengordel… 
   

DONDERDAG 2 JUNI 
‘t Badhuis – Javaplein 21 
20:00 – 23:00 uur 
Pink1094/1095 buurtborrel  
Deze borrel wordt weer gehouden bij ‘t 
Badhuis op het Javaplein. Voor alle 
lesbische, homoseksuele, biseksuele, 
transgender, ruimdenkende, zich 
afvragende en interseksuele mensen in de 
Indische Buurt én omgeving. Neem ook je 
vrienden en vriendinnen mee. 
   

DONDERDAG 2 JUNI 
Coffeemania 
Slotermeerlaan 103 
20:00 – 23:00 uur 
Pink Nieuw-West buurtborrel 
Voor alle lesbische, homoseksuele, 
biseksuele, transgender, ruimdenkende, 
zich afvragende en interseksuele mensen in 
Geuzenveld / Slotermeer én omgeving. 
   

ZONDAG 5 JUNI 
Restaurant Szmulewicz  
Bakkersstraat 12 
14:00 – 17:00 uur 
Café Zilver  
Tijdens deze zondagmiddag bijeen-
komst voor lesbische, biseksuele en 
trans-gender vrouwen van 55 jaar en 
ouder staan ontmoeting en 
gezelligheid centraal. 
 

DINSDAG 21 juni  
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! 
  

 
 

DINSDAG 7 + 21 JUNI 
Huis van de Wijk Het Binnenhof, A.J. 
Ernststraat 112 
20:00 – 23:00 uur 
Homogroep Zuid  
(Buitenveldert / Amstelveen) 
  

Homogroep Zuid organiseert 
activiteiten voor inwoners van Zuid en 
Amstelveen, maar ook bezoekers van 
elders zijn van harte welkom. Het 
onder de aandacht brengen van homo- 
en lesbische onderwerpen en 
onderlinge ontmoeting staan bij de 
activiteiten voorop. Je bent van harte 
uitgenodigd: alleen, met partner, 
vriend of vriendin, HLBGTQ en Hé, 
iedereen is welkom!. 
  

VRIJDAG 24 JUNI 
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 24 JUNI 
Bilderdijkzaal HOH 
Bilderdijkpark 12A 
20.30 – 00.00 uur 
Café avond Zóciëteit 
- 

Op dezelaatste vrijdag van de maand  
organiseert de Zóciëteit een gezellige 
café avond, met of zonder klein 
podium. Men kan het bestuur hierover 
benaderen met voorstellen. Leden van 
de Zóciëteit en vrienden van leden, 
krijgen de gelegenheid de vloer van 
ons clubgebouw voor een uur (pauze 
inbegrepen) tot hun bühne te maken. 

 
 
 
Volgende maand staat Amsterdam Pride 
natuurlijk volop in de belangstelling, het is 
immers de 21e editie én het is de tweede 
keer dat EuroPride in Amsterdam wordt 
gehouden.  
- 
EuroPride, die afwisselend in een (grote) 
Europese stad wordt gehouden bestaat 
sinds 1991. De EPOA (European Pride 
Organizer's Association, oftewel het 
Verbond van Europese (Gay-)Pride 
Organisatoren) wijst ieder jaar een stad aan 
die dat jaar de EuroPride mag organiseren 
of de titel mag voeren bij hun eigen te 
houden Gay Pride activiteit. 
- 
Een dergelijke "Europese Gay Pride" wordt 
dan internationaler en in groter verband 
georganiseerd om een aansprekend 
karakter te krijgen. 
- 
In 1994 is de derde EuroPride in onze stad 
gehouden tezamen met de reguliere Roze 
Zaterdag die dat jaar ook in Amsterdam 
plaatsvond. Het aantal deelnemers was 
toen naar schatting 67.000.  
- 

In 2016 zullen zowel EuroPride als Roze 
Zaterdag opnieuw tegelijkertijd in 020 
plaatsvinden. 

 
- 

 
 
Naast de 300+ evenementen die tussen  23 
juli en 7 augustus plaatsvinden zijn er ook 
een paar opmerkelijke punten toe te 
voegen. 
- 

Vanwege het Internationale karakter van 
EuroPride zal het begeleidende magazine in 
de Engelse taal worden uitgegeven, op 
onze site staan alle voor roze ouderen 
geschikte activiteiten gewoon in het 
Nederlands. Naast evenementen in woon- 
en zorgcentra, staan daar ook andere 
geschikte activiteiten tussen, zoals de 
openlucht bioscoop op de Nieuwmarkt, 
een Marlene Dietrich avond in Tuschinski 
en een uitvoering van Engelen in 
Amsterdam op het programma.               
                                             
 


