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EN NIEUW SEIZOEN, 

EEN FRISSE START 

Wij hopen dat iedereen uitgerust is 
van de vakantie, de Pride met al 
zijn feesten en manifestaties, het 
Grachtenfestival met zijn mooie 
muziek, en de Hartjesdagen op de 
Zeedijk. 
 
Voor je ligt een nieuw nummer van 
de OudRoze Agenda die slechts 
met een klein deel van wat er 
staat te gebeuren in september 
gevuld is. De website geeft het 
meest actuele overzicht, en wordt 
dagelijks aangevuld.  
oudrozeagenda.wordpress.com 

SPORTCLUB TIJGERTJE        
TIJGERTJE.NL 
in de J.P. Coenschool – 
Bankastraat 18 
17:00 – 18:00 uur 
SENIOREN CONDITIE TRAI-
NING 
Deze Conditietraining kan het best 
gekarakteriseerd worden als bewe-
gingstherapie in groepsverband. 
Twee accenten worden gelegd: 
namelijk op het gebruik van de 
gewrichten en van de ademhaling. 
De gewrichten met de daarbij ho-
rende spieren en zenuwen worden 
getraind, vaak separaat maar ook 
in hun functionele werking in het 
dagelijkse leven en als sportbeoe-
fening. De ademhaling, onze basa-
le beweging, wordt geïntensiveerd 
door de inademing te versterken 
en de uitademing te verlengen. 
Het seizoen loopt van septem-
ber tot en met juni op dinsdag. 

MAAK KENNIS MET GALAKOOR 

Donderdag 25 augustus en 1 sep-
tember stelt Galakoor zijn deu-
ren open voor nieuwe leden. Erva-
ren zangers in alle stemgroepen 
zijn van harte welkom. Meer info 
via      secretariaat@galakoor.nl 

Galakoor (Gay and Lesbian Am-
sterdam) is het enige roze koor 
van Nederland dat uitsluitend klas-
siek repertoire zingt. Galakoor on-
derscheidt zich van andere koren 
door een flinke dosis lef en passie. 
Er is veel aandacht voor tekstbele-
ving. De muzikale interpretatie van 
dirigent Yt Nicolai is iedere keer 
weer de basis voor een bijzonder 
concert. 

In hun programmering wisselen zij 
grote werken voor koor en orkest 
af met kleine werken in intiemere 
setting. Daarbij schuwen zij de 

uitdaging van moderne componis-
ten niet. Galakoor streeft ernaar 
iedere twee jaar een werk van 
Bach uit te voeren. Uiteraard be-
steden wij ook aandacht aan ho-
moseksuele componisten. 

Galakoor repeteert op donderdag 
van 20.00 tot 22.15 in verpleeg-
huis Amsta de Poort, Hugo de 
Grootkade 18-28. Instromen kan 
het hele jaar door. 

OPEN MONUMENTENDAG 

ZATERDAG 10 + ZONDAG 11 
SEPTEMBER 
 
Dit jaar bestaat Open Monumen-
tendag Amsterdam dertig jaar èn 
werd honderd jaar geleden de Am-
sterdamse School in onze stad ge-
boren. 

Kom langs in gebouw De Bazel, in 
1919 ontworpen voor de Neder-
landsche Handel Maatschappij. De 
gesloten buitenkant straalt macht 
en degelijkheid uit. Binnen blijkt 
de centrale hal verrassend open en 
licht. Het in 1926 geopende ge-
bouw is voor die tijd hypermodern. 
Het heeft een betonskelet en zit 
boordevol technische snufjes, zo-
als een ventilatiesysteem, liften en 
telefooncellen. 

Een vreemd element is de directie-
zaal op de tweede verdieping, die 

een 150 jaar ouder interieur heeft. 
De geschilderde landschappen, 
kroonluchter, spiegels en schouw 
zijn meegenomen uit het vorige 
hoofdkantoor, een eeuwenoud 
grachtenhuis. Ondergronds is de 
vroegere bankkluis, waarvan de 
aankleding doet denken aan een 
oosterse tempel. 

Het Stadsarchief Amsterdam, de 
huidige hoofdgebruiker, toont hier 
topstukken uit de collectie. Met 
speciale aandacht voor Ontwerpen 
voor de Amsterdamse School. 

Bezoek zaterdag 10 en zondag 11 
september 2016 natuurlijk ook 
tientallen andere bijzondere Am-
sterdamse School monumenten, 
wandel, fiets of vaar mee, ga naar 
een concert of lezing en bezoek 
het avondprogramma. Ook voor de 
jonge monumentenliefhebber is er 
een speciaal programma. 

Bijna alle deelnemende monumen-
ten zijn 10 en 11 september tus-
sen 10.00-17.00 uur gratis te be-
zoeken. Alle monumenten, activi-
teiten, het avondprogramma, juni-
orprogramma en routes staan op 
één overzichtelijke plattegrond. 
Deze plattegrond en het program-
ma kunt u bekijken op computer, 
tablet en mobiel. Of haal een ge-
drukt exemplaar of bij het Stads-
archief. 

CURSUS HUIZENONDERZOEK 

Bij het Stadsarchief is het mogelijk 
onderzoek te doen naar de ge-
schiedenis van huizen, bijvoor-
beeld het huis waarin u woont. In 
verschillende bronnen zijn hierover 
gegevens te vinden. Zo kunt u kij-
ken of er oude foto’s en prenten 
zijn van uw huis, wie er allemaal in 
hebben gewoond, wie de eigenaars 
zijn geweest en misschien is te 
achterhalen wanneer het is ge-
bouwd. Wegens de stedelijke ont-
wikkeling van Amsterdam ligt de 
nadruk van deze cursus op het 
gebied binnen de Singelgracht. Dit 
onderzoek kan ingewikkeld en tijd-
rovend zijn. Via de cursus maakt u 
kennis met de mogelijkheden die 
de archieven u bieden. 

http://www.tijgertje.nl/
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Het programma bestaat uit: In-
leiding en huisnummering Bevol-
kingsregister Kwijtscheldingen en 
andere akten Kadaster Kaarten, 
bouwtekeningen, foto’s, tekeningen 
en prenten 

Tijdstip: 5 zaterdagmiddagen 
van 12.15-14.15 uur 
Data: 12 november t/m 10 decem-
ber 2016 
Locatie: leslokaal Stadsarchief Am-
sterdam, Vijzelstraat 32 
Kosten: € 75 voor de gehele cursus, 
inclusief lesmateriaal. 
Aantal deelnemers: 8 tot 15 
Informatie:  

Pieter Flinkenflögel, te bereiken via                            
info@stadsarchief.amsterdam.nl 

 

 

t/m 23 OKTOBER 
SCHATKAMER STADSARCHIEF 
Vijzelstraat 32 
DI t/m VR 10.00 – 17.00 uur 
ZA + ZO 12.00 – 17.00 uur 
ONTWERPEN VOOR DE AMSTER-
DAMSE SCHOOL 
Dit jaar bestaat de Amsterdamse 
School 100 jaar. In het Stadsarchief 
zijn onlangs 94 tekeningen ontdekt 
met ontwerpen voor het Scheep-
vaarthuis in Amsterdam, het be-
roemdste voorbeeld van deze archi-
tectuurstroming. De unieke tekenin-
gen voor siersmeedwerk, meubels 
en lampen brengen ons dichtbij het 
ontwerpproces van ‘de grote drie 
van de Amsterdamse School’: Joan 
Melchior van der Meij, Piet Kramer 
en Michel de Klerk. 

In 1916 opende het Scheepvaarthuis 
in Amsterdam: het begin van de 
Amsterdamse School. Een tot voor 
kort onbekende groep tekeningen en 
blauwdrukken voor bouw en in-
richting laat de ontwerpers aan het 
werk zien. Architectenbureau Joan 
Melchior van der Meij schiep met 
een team van onder andere archi-
tecten Michel de Klerk en Piet Kra-
mer een bijzonder monument. Het 
interieur werd rijk uitgevoerd met 
siersmeedwerk, glas-in-loodramen 
en houten betimmeringen en inge-
richt met speciaal ontworpen. 

3 SEPTEMBER t/m 18 SEPTEM-
BER 
F**K MICKEY…                         
GO GALLERY – Prinsengracht 64 
OPENING 3 september, 17:00 – 
20:00 uur, in aanwezigheid van 
de kunstenaar 
andere tijden: WO – ZA 12:00 – 
18:00 uur, eerste zondag van de 
maand 13:00 – 17:00 uur  

“In de kunstgeschiedenis was ‘ie er 
al even, Mickey. Mickey is een icoon, 
maar waar was Minnie? Waarom 

werd ze genegeerd in de kunstwe-
reld, was het seksistisch?”  

Toen de kunstenaar dieper ging gra-
ven, realiseerde hij zich dat Minnie 
helemaal zwart was, behalve haar 
gezicht dat wit is. Dit herinnerde 
hem aan ‘The Black and White Min-
strel Show’, met de populaire enter-
tainers uit de jaren 1957 – 1978. 
Was dit racistisch? 

RJHalls heeft besloten om een serie 
schilderijen aan Minnie Mouse te 
wijden, om haar schoonheid, per-
soonlijkheid en uniciteit te vieren, ze 
verdient meer waardering. De inspi-

ratie voor deze collectie kwam van 
de schilderijen van Sandro Botticelli, 
Frans Hals, Lucas Cranachs en vele 
andere schilders die RJHalls bewon-
derde in o.a. The National Gallery in 
Londen en het Rijksmuseum in Am-
sterdam. De klassieke schilders zou-
den wellicht, als ze in deze tijd ge-
boren zouden zijn, ook Minnie als 
model gebruikt hebben in hun schil-
derijen. 

RJHalls studeerde aan de London 
School of Fashion, werkte voor de 
BBC voor shows als Top of the Pops, 
Blackadder en Dr. Who. Hij maakte 
outfits voor Pop Stars en kostuums 
voor the Royal Shakespeare Compa-
ny. Hij heeft zijn kunstopleiding ge-
daan aan de Putney School of Art. 

Na een uitgebreid filmseizoen zoals 
de voorstellingen in de openlucht op 
de Nieuwmarkt, een week lang Gay 
films in Pathé — De Munt, maar ook 
het Gay and Lesbian Summer Film 
Festival in Rialto, belanden we nu in 
een iets rustiger film-vaarwater. 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER  
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 Ci-
nemien beschikbaar gestelde DVD 
pakketten. 

Film: HOLDING THE MAN  
Wanneer Timothy op vijftienjarige 
leeftijd rugbyspeler John ontmoet, is 
het liefde op het eerste gezicht. 
Vechtend tegen vooroordelen, zowel 
thuis als op school, vormt het paar 
een hechte band die al snel overgaat 
in een relatie die voor altijd hun le-
ven verandert. Timothy en John be-
leven goede en slechte tijden, maar 
worden dan geconfronteerd met hun 
grootste uitdaging wanneer een van 
hen onverwacht ziek blijkt. 

KETELHUIS Pazzanistraat 4 

Elke derde dinsdag van de maand 
vertonen zij een nieuwe gay film. Bij 
het ter perse gaan was de titel en de 
aanvangstijd helaas nog niet be-
kend. 

EYE – Film Instituut  

IJpromenade 1 

The Gaze, een samenwerking van 
EYE en Roze Filmdagen, laat zien 
hoe films voor of over de homosek-
suele, lesbische, biseksuele en 
transgender doelgroep (LGBT) de 
filmgeschiedenis gestalte hebben 
gegeven. Elke twee maanden ver-
toont EYE een klassieke of heden-
daagse (ooit) schandaalverwekken-
de film uit wat vroeger de seksuele 
‘tegencultuur’ heette: van de vroeg-
ste Zweedse zwartwit gayporn uit de 
jaren twintig tot werk van filmma-
kers als Kenneth Anger, Jean Genet, 
Barbara Hammer, Pier Paolo Pasolini 
en Todd Haynes.  

VERWACHT: 
Maandag 10 oktober, 19.00: 
Boys in the Band (VS 1970) William 
Friedkin  

Maandag 19 december, 19.00: 
Fucking Amal (SE/DK 1998) Lukas 
Moodysson  

LET OP! De begintijd is veran-
derd van 21:30 uur naar 19 uur! 

 

 

 

mailto:info@stadsarchief.amsterdam.nl
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/
https://www.pathe.nl/event/gaynight
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VRIJDAG 30 SEPTEMBER 
DE RIETVINCK – Vinkenstraat 
185 
14:00 uur 

Het boek van deze maand is ‘De 
Witte Veer’ van John Boyne. 

In 1919 reist de dan 20-jarige Tris-
tan Sadler naar het Engelse plaatsje 
Norwich om bij Marian Bancroft brie-
ven van haar omgekomen broer Will 
terug te bezorgen. Tristan vocht sa-
men met Will in Frankrijk tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Na een nare 
gebeurtenis gooide Will zijn wapen 
weg en riep zichzelf uit tot gewe-
tensbezwaarde. Een ‘witte veer’ 
noemde men dat in Engeland, een 
lafaard, een schande. Hij werd er-
voor gefusilleerd.  

De ware reden waarom Tristan Mari-
an opzoekt is, dat hij van een vrese-
lijk geheim verlost wil worden, maar 
daarvoor heeft hij veel moed nodig. 
Het verhaal speelt zich afwisselend 
af in 1919 in Norwich, en in 1916 in 
het opleidingskamp en de loopgra-
ven. In het laatste hoofdstuk neemt 
Tristan als oude man in 1979 een 
literaire prijs in ontvangst en komt 
er plotseling een einde aan zijn eigen 
oorlog. Indringend verhaal, waarin 
onderwerpen een rol spelen als een-
zaamheid, liefde en haat, familiever-
houdingen, homoseksualiteit en de 
waanzin van de oorlog. Prachtig ge-
schreven door de Ierse auteur die 
vooral bekend werd van de roman 
‘De jongen in de gestreepte pyja-
ma’. 

IEDERE ZONDAG  
HUIS VAN DE BUURT: BUITEN-
VELDERT – A.J. Ernststraat 112 
11:00 – 12:30 uur   

IEDERE WOENSDAG 
BUURTKAMER HOOFDKWAR-
TIER – Hoofddorpweg 25 
10:30 – 12:00 uur  

IEDERE DONDERDAG 
VROUW EN VAART – President 
Allendelaan 733 
10:30 – 12:00 uur   

Koffieochtend voor 40+ vrouwen, 
georganiseerd door de LesboCode 

De ochtenden zijn geanimeerd en in 
de vakanties gaan de koffieochten-
den gewoon door, veel vrouwen 
gaan namelijk niet meer op vakan-
tie. De betrokkenheid bij elkaar 
werkt stimulerend en zet een aantal 
vrouwen aan om hun leven bij te 
stellen. Juist door het elkaar weke-
lijks te ontmoeten, werkt het als een 
soort familie en ondanks de onderlin-
ge verschillen tussen vrouwen is elke 
ochtend is weer verrassend. Je kunt 

gewoon aanschuiven en meedoen. 

LesboCode.nl 

IEDERE DINSDAG 
GAY CARE LOUNGE 2e Rozend-
warsstraat 22 
10:30 – 12:00 uur 
GAY CARE KOFFIEOCHTEND 
De Gay Care Lounge is een plaats 
van waaruit vrijwilligers en professi-
onals vertrekken voor hun werk in 
de wijk. Maar het is ook een ont-
moetingsplaats voor LHBT-ers.  

Gay Care Lounges strijden tegen de 
eenzaamheid van oudere LHBT-ers 
en geven een mogelijkheid anderen 
te leren kennen, activiteiten te on-
dernemen en deel uit te maken van 
de maatschappij. Gay Care is een 
LHBT-thuiszorgorganisatie. 

WOENSDAG 14 + 28 SEPTEMBER  

DE SERRE – Dollardplein 1 
10:00 -12:00 uur 
ROZE KOFFIE INLOOP 
Houdt u van roze gezelligheid? Vindt 
u het prettig gevoelsgenoten uit 
Noord en omgeving te ontmoeten? 
Wilt u uw kennissenkring uitbreiden? 
Dan bent u welkom bij de Roze Kof-
fie Inloop van De Roze poort. Alle 
leeftijden zijn welkom! De locatie is 
makkelijk bereikbaar met het open-
baar vervoer, de bussen 32, 33, 34, 
36 en 37 van het GVB stoppen dicht 
in de buurt. Meer info op:        dero-
zepoort.amsterdam/activiteiten/ 

MAANDAG 5 + 19 SEPTEMBER 
DE TUINKAMER – Dollardplein 2 
14:00 – 16:00 uur 
ROZE LEVENSKUNST                
gespreksgroep 
De Roze Levenskunst gespreksgroep 
praat iedere 14 dagen over een 
vooraf overeengekomen thema.  

Deelname kost € 2,50 per keer (voor 

de consumpties). Aanmelden om 
deel te nemen of om bij een sessie 
aanwezig te zijn:                         
info@derozepoort.amsterdam 
ovv RLK 

De locatie is makkelijk bereikbaar 
met het OV, de bussen 32, 33, 34, 
36 en 37 van het GVB stoppen dicht 
in de buurt.  Vanaf 1 juni kost parke-
ren naast het pand maar € 1,30 voor 
het eerste uur, dan 2 uur gratis. 

Meer info op:                             
derozepoort.amsterdam/activiteiten/ 

Van de koffie is het niet zo’n gro-
te stap naar Café Zilver! 

ZONDAG 4 SEPTEMBER  
RESTAURANT SZMULEWICZ – 
Bakkersstraat 12 
14:00 – 17:00 uur 
CAFÉ ZILVER 
Dag roze 50+ vrouw. Lijkt het jou 
aangenaam andere LHBT-dames te 
ontmoeten? Dan biedt Café Zilver 
jou van augustus tot en met mei 
elke eerste zondag van de maand 
een prettige manier om elkaar te 
leren kennen. Tijdens het genot van 
een drankje en af en toe een optre-
den of het vieren van Sinterklaas of 
Oud & Nieuw. 

Wil je op de hoogte gehouden wor-
den met een Nieuwsbrief stuur dan 
je email naar: cafezilver@gmail.com 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 
HET REIGERSNEST – 
Schonerwoerdstraat 4 
13:30 – 17:00 uur 
ZONDAGMIDDAGSALON van RO-
ZE AMSTERDAM ZUIDOOST 
Deze Salon is een ontmoetingsbij-
eenkomst voor homo’s, lesbo’s, bi-
seksuelen en transgenders. Veel ho-
mo’s en lesbo’s hebben behoefte aan 
een ontmoetingspunt om naast ge-
zelligheid met anderen in gesprek te 
komen en waar men zichzelf kan 
zijn. Meestal wordt een bijeenkomst 
gekoppeld aan een thema in de 
vorm van film, optredens of muziek. 
De locatie is goed te bereiken met 
Metro 54, station Reigersbos, maar 
ook Bus 47, halte Scherpenzeelstraat 
en als u zelf met de auto komt… dan 
kunt u gratis parkeren. 

ROZEAMSTERDAMZUIDOOST.NL  
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ZATERDAG 10 SEPTEMBER 

ZONDAG 11 SEPTEMBER 

OOSTERKERK                                 

Kleine Wittenburgerstraat 1 

15:00 uur 

ORGELCONCERT  

Het orgel van de Oosterkerk is een van 
de meest bijzondere instrumenten van 
Amsterdam. Het werd in 1871 gebouwd 
door de Groningse orgelbouwer Van Oec-
kelen en is enkele jaren geleden prachtig 
gerestaureerd. Tijdens de monumenten-
dagen zal het twee keer te horen zijn. Op 
zaterdag speelt Henk Verhoef, organist 
van de Oosterkerk. Op zondag speelt 
Dick Klomp, organist van de Doopsgezin-
de Kerk. Dit concert begint om 15.00 
uur.  

Op het programma staat muziek van 
Amsterdamse organisten uit de eerste 
helft van de twintigste eeuw zoals Zwart, 
Hasselaar en Rijp, naast internationaal 
repertoire uit dezelfde tijd. Ook zal er 
worden geïmproviseerd, waarbij alle mo-
gelijkheden en klankkleuren van het or-
gel aan bod komen. 

Openbaar Vervoer: Bus 22 stopt op 
loopafstand van de Oosterkerk: halte 
Wittenburgergracht 

DONDERDAG 1 SEPTEMBER 
HET BADHUIS—Javaplein 21 
20:00 – 23:00 uur 
PINK1094/1095 BORREL 
Wij richten ons op de bewoners van de 
Indische Buurt, maar kom je uit een an-
der deel van de stad dan ben je natuur-
lijk ook welkom! Als je komt, neem dan 
vooral jouw LHBT buren, vrienden, 
vriendinnen en kennissen mee. Tot bin-
nenkort! PINK1094.NL 

DONDERDAG 1 SEPTEMBER         
COFFEEMANIA—Slotermeerlaan 103 
19:00 uur 
BBQ voor vlees- & vegaliefhebbers 
Kom je ook? Op donderdagavond 1 sep-
tember valt onze reguliere borrel net als 
vorig jaar in september samen met een 
barbecue. Vanaf 19:00 uur wachten de 
heerlijkheden weer op je bij Coffeemania 
aan de Slotermeerlaan 103. Daarnaast 
kun je natuurlijk nog even napraten over 
de EuroPride en Gay Pride of je leuke 
vakantie met een biertje, wijntje of sapje 
in je hand. Dus kom langs om te genie-
ten! De toegang is uiteraard gratis. In 
principe zijn drankjes voor eigen reke-
ning en stellen wij het eten beschikbaar, 
maar gelet op het aantal aanmeldingen, 
stellen wij een vrijwillige bijdrage in de 
kosten heel erg op prijs! Neem je buur-
vrouw of buurman gezellig mee! 

Niet vergeten: Deze borrel valt sa-
men met de jaarlijkse barbecue. Om 
goed in te kunnen kopen, vragen wij om 
even een mailtje te sturen naar be-
stuur@pinknieuwwest.nl, zodat er ge-
noeg te eten is! PINKNIEUWWEST.NL 

CAFÉ GLENN DE KONING      Damka-
de 2a – ZAANDAM 
19:30 uur 
ZAANDAM ROZE BORREL 
In Zaanstad is geen mogelijkheid om 
andere LHBT’ers te ontmoeten en Zaan-
dam Roze wil in deze leemte voorzien. In 
Amsterdam zijn een achttal buurtborrels. 
Zaandam Roze is naar het voorbeeld van 
deze bijeenkomsten opgezet. Het doel is 
dat vooral LHBT’ers uit Zaanstad elkaar 
op de borrel kunnen ontmoeten.      
ZAANDAMROZE.BLOGSPOT.NL 

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 
MOES  Prins Hendrikkade 142 sous 
20:00 – 23:00 uur 
PINK 1011 BORREL 
Pink1011 richt zich op de bewoners van 
de Lastage-, Nieuwmarkt- en Oosterdok-
buurt, maar kom je uit een ander deel 
van de stad dan ben je natuurlijk ook 
welkom! Moes vind je onder ‘De Appel’ 
arts centre.  

Als je komt, neem dan vooral jouw LHBT 
buren, vrienden, vriendinnen en kennis-
sen mee. The more, the merrier. De 
gastvrouwen van Pink1011 zijn Barbara 
& Daniëlle. 

PINK1011.NL 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 
CAFÉ ONS – Buiksloterweg 27  
16:00 – 19:00 uur 
PINK NOORD LAZY SUNDAY BORREL 
Een gezellige borrel voor alle homosek-
suele, lesbische, biseksuele, transgender, 
ruimdenkende, zich afvragende en inter-
seksuele mensen in Amsterdam-Noord 
en Landelijk Noord. Mensen uit andere 
stadsdelen en daarbuiten zijn natuurlijk 
ook welkom. One big happy family! 

PINKNOORD.NL 

DINSDAG 20 SEPTEMBER 
CAFÉ DE OUDE SCHAEPER                
2e Hugo de Grootstraat 19 
17:30 – 19:30 uur 
ROZE STADSDORP BORREL 
Roze Stadsdorp Amsterdam is een net-
werk 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 Stadsdorpborrel zichtbaar wor-
den! ROZESTADSDORP.AMSTERDAM 

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 
DE POORT                                       
Hugo de Grootkade 18-28 
16:00 uur 
OFFICIËLE OPENING van DE ROZE 
POORT 
DE ROZE POORT is dé 
ontmoetingsplek voor 
roze 50-plussers. Zij 
heeft activiteiten in 
meerdere stadsdelen, 
waaronder Amsterdam
-Noord met zijn Roze 
Koffie Inloop en Roze 
Levenskunst gespreksgroep. 

Op de locatie Hugo de Groot zal iedere 
14 dagen een thema maaltijd worden 
geserveerd, hiervoor moet men wel re-
serveren, zodat de organisatie de inko-
pen voor de maaltijd in goede banen kan 
leiden. Zeker in een tijd dat verspilling 
van grondstoffen een belangrijk onder-
werp is.  

Kijk voor meer info op:  

DEROZEPOORT.AMSTERDAM 

Om alvast een idee te geven van de 
thema’s: 
 
VRIJDAG 14 OKTOBER  OKTOBERFEST 
VRIJDAG 28 OKTOBER  HALLOWEEN 
VRIJDAG 11 NOVEMBER  ST MAARTEN 
VRIJDAG 25 NOVEMBER  HERFST 
 
Men hoeft niet verkleed te komen, ben 
gewoon jezelf. Natuurlijk wordt er reke-
ning gehouden met de vegetarische 
mens. 
 
Op de site vind je ook recepten voor 1 á 
2 personen.  

Leuker kunnen wij het niet 

maken, wél lekkerder! 
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