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B 
uiten is het nu echt wel goed te 

zien, en zeker goed te voelen, het 

wordt herfst.  

Binnen kan je natuurlijk net zo als de rest 

van het jaar genieten van een goed boek, 

een leuk TV programma of een gezelschaps-

spel. En buiten… van de natuur, maar ook 

van de vele mogelijkheden die er zijn voor 

de roze 50-plusser.  

In deze uitgave van de OudRoze Agenda 

geven wij je een beperkte blik van wat er 

allemaal te doen is in Amsterdam en directe 

omgeving.  

Voor een uitgebreider overzicht verwijzen wij 

jou graag naar onze website, deze wordt 

dagelijks ge-update, iets dat in een gedruk-

te versie, zoals deze PDF, die je online leest 

niet kan.  

https://oudrozeagenda.wordpress.com/ 

———————————————————————————— 

 

 

L 
UNA LUNETTES’ DINER CHANTANT        

ZATERDAG 5 NOVEMBER 

CASABLANCA VARIÉTÉ – Zeedijk 24 

vanaf 18:00 uur 

 

Dineren vanaf 18.00 uur. Entr’ acte en pro-

gramma vanaf 19.00 uur. (show in het thea-

ter: rond 20.00 uur, duur: 35 minuten.) 

Luna Lunettes speelt de baas, Don Pasqua-

le zingt en ontspoort, Angelique van Hest 

houdt met haar pianospel dit gezelschap op 

de rails. 

Luna droomde dat zij op de circustrein zou 

springen: zoals in een roadmovie; een zor-

geloos, avontuurlijk leven; met één grote 

familie en een verrassende gast. Vanavond 

bent u, samen met special guest DirQ, in 

haar droom beland.  

Willkommen, Bienvenue, Welcome! 

Reserveren: Casablanca Variété, Zeedijk 

24, T 06-51071252.  

Info: LunaLunettes.com 

K 
ISS OF THE SPIDER WOMAN 

(musical) 

t/m MAANDAG 7 NOVEMBER 

HET ZONNEHUIS – Zonneplein 30 

MA-DO-VR-ZA 20:15 uur ZO 14:00 uur 

‘Kiss of the Spider Woman’ vertelt het ver-

haal van twee gevangenen die samen in 

een kleine cel worden geplaatst. De één 

vanwege zijn politieke overtuiging, de ander 

vanwege zijn geaardheid. Ze zijn elkaars 

tegenpolen, maar ook – letterlijk – tot el-

kaar veroordeeld.  

Om de tijd te doden vertelt de één over Hol-

lywood-films uit zijn jeugd waarin de myste-

rieuze Spinnenvrouw een grote rol speelt. 

De ander vertelt over zijn grote liefde. Lang-

zaam ontstaat er begrip voor elkaar.  

Maar wat gebeurt er als de één vervolgens 

onder druk wordt gezet om de ander te ver-

raden in ruil voor zijn eigen vrijheid? 

S 
ONG FROM FAR AWAY 

15 t/m 19 NOVEMBER 

FRASCATI  — Nes 63 
Willem, een jonge bankier wordt geconfron-

teerd met zijn verleden als hij vanuit New 

York wegens het onverwachte overlijden 

van zijn jongere broer terugkeert naar zijn 

geboorteplaats Amsterdam. Van alles en 

iedereen is hij vervreemd: van de stad waar 

hij ooit woonde, van zijn familie, van zijn 

vroegere ex-vriend. Hij beziet de straten en 

gaat terug naar voor hem bekende plaat-

sen, zoals ‘de Reguliers’ en het Lloyd Hotel. 

In de aanloop naar de begrafenis begint hij 

brieven te schrijven aan zijn dode broer, 

afwisselend weemoedig, cynisch, opstandig 

of gelaten van toon. 

De gevierde Britse toneelschrijver Simon 

Stephens schreef Song from Far Away spe-

ciaal voor Toneelgroep Amsterdam acteur 

Eelco Smits. De monoloog in regie van Tony 

Award-winnaar Ivo van Hove ging in premiè-

re op het theaterfestival van São Paulo en 

speelde voor uitverkochte zalen in Londen, 

Galway en Amsterdam. 

Deze ontroerende solo over eenzaamheid, 

familie én de stad Amsterdam is nu voor het 

laatst dit seizoen te zien in Frascati Theater 

Amsterdam, van dinsdag 15 t/m zaterdag 

19 november.  

———————————————————————————— 

E 
r is weer een uitgebreid programma 

met roze films te zien, een kleine 

greep vindt je hieronder. 

WOENSDAG 2 NOVEMBER 

PATHÉ DE MUNT – Vijzelstraat 15 

21:00 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 Cine-

mien beschikbaar gestelde DVD pakketten. 

Film: DEPARTURE 

De vijftienjarige Elliot brengt samen met zijn 

moeder Beatrice een week door in Zuid-

Frankrijk om de verkoop van hun vakantie-

huis te regelen. Hij worstelt met ontluikende 

lustgevoelens, zij met haar scheiding. De 

enigmatische, lokale jongen Clément treedt 

er hun levens binnen. 

DONDERDAG 3 NOVEMBER 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 

19:00 uur 

ROZE FILMCLUB: FAR FROM HEAVEN 

Far from Heaven is een Amerikaanse dra-

mafilm uit 2002 onder regie van Todd Hay-

nes. De film werd geregisseerd in de stijl 

van de melodrama’s van de Amerikaanse 

regisseur Douglas Sirk, in het bijzonder All 

That Heaven Allows (1955). 

Cathy Whitaker is een voorbeeldige huis-

vrouw uit de jaren 50. Als ze op een avond 

haar man betrapt met een andere man, 

stort haar leven in. Ze zoekt troost bij Ray-

mond Deagan, de zoon van haar overleden 

zwarte tuinman. Haar omgeving kijkt neer 

op die vriendschap. 

DINSDAG 15 NOVEMBER 

HET KETELHUIS – Pazzanistraat 4 

21:15 uur 

GAY FILM NIGHT: KATER 

De dertigers Andreas en Stefan leiden een 

harmonisch leven: ze wonen samen in een 

geweldig huis met tuin aan de rand van 

Wenen en hebben allebei een leuke baan 

bij het radiosymfonieorkest, Stefan als hoor-

nist, Andreas als manager. Met een groep 

collega’s vormen ze een hechte vrienden-

groep.  

En dan is er nog Mozes, de kater die niet 

meer weg te denken is uit hun leven. Maar 

dan maakt een impulsieve daad van Stefan, 

die hijzelf niet kan verklaren, alles kapot. 

Andreas vraagt zich af of hij degene met wie 

hij zijn huis en leven deelt eigenlijk wel kent 

en of hij met hem door wil gaan, terwijl Ste-

fan van spijt en berouw niet weet waar hij 

het moet zoeken. Kater won op het festival 

van Berlijn de Teddy Award: de prijs voor de 

beste LGBT-film, met een glansrol voor de 

aandoenlijke kater Toni. 
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WOENSDAG 23 NOVEMBER 

PRIK – Spuistraat 109 

20:30 uur 

ROZE FILMDAGEN PUBQUIZ 

Hij komt er weer aan, de gezelligste quiz 

(met geluidsfragmenten én multiple choice 

vragen) waarin verschillende teams opnieuw 

de strijd aan gaan.  

Welk team weet het meest over de roze film, 

televisie en ook over de roze cultuur in de 

breedste zin van het woord. De winnaars 

gaan naar huis met leuke prijzen!  

Teams (van max. 4 personen!) kunnen zich 

aanmelden via: info@rozefilmdagen.nl Ver-

geet niet een originele teamnaam te verzin-

nen. 

———————————————————- 

 

O 
p het gebied van anderen ontmoe-

ten is er gelukkig heel wat te doen 

in de stad, en voor elke letter van 

het alfabet is er wel iets. Aangezien wij ons 

hier richten op LHBT-ers sommen wij hier 

een aantal ontmoetingsplekken voor je op. 

IEDERE ZONDAG  

HUIS VAN DE BUURT: BUITENVELDERT – A.J. 

Ernststraat 112 

11:00 – 12:30 uur Koffie-ochtend BUITEN-

VELDERT  

IEDERE WOENSDAG 

BUURTKAMER HOOFDKWARTIER – Hoofd-

dorpweg 25 

10:30 – 12:00 uur Koffie-ochtend ZUID 

IEDERE DONDERDAG 

VROUW EN VAART – President Allendelaan 

733 

10:30 – 12:00 uur Koffie-ochtend NIEUW-

WEST Voor 40+ vrouwen. 

De ochtenden zijn geanimeerd en in de 

vakanties gaan de koffieochtenden gewoon 

door, veel vrouwen gaan namelijk niet meer 

op vakantie. De betrokkenheid bij elkaar 

werkt stimulerend en zet een aantal vrou-

wen aan om hun leven bij te stellen. Juist 

door het elkaar wekelijks te ontmoeten, 

werkt het als een soort familie en ondanks 

de onderlinge verschillen tussen vrouwen is 

elke ochtend is weer verrassend. Je kunt 

gewoon aanschuiven en meedoen. 

Deze ochtenden worden georganiseerd door 

de LesboCode.nl  

IEDERE DINSDAG 

GAY CARE LOUNGE – Tweede Rozendwars-

straat 22 

10:30 – 12:00 uur 

GAY CARE KOFFIE OCHTEND 

De Gay Care Lounge is een plaats van waar-

uit vrijwilligers en professionals vertrekken 

voor hun werk in de wijk. Maar het is ook 

een ontmoetingsplaats voor LHBT-ers. Gay 

Care Lounges strijden tegen de eenzaam-

heid van oudere LHBT-ers en geven een 

mogelijkheid anderen te leren kennen, acti-

viteiten te ondernemen en deel uit te ma-

ken van de maatschappij. Gay Care is een 

thuiszorgorganisatie. Gay-Care.nl 

IEDERE DINSDAG 

CAFÉ ‘T MANDJE – Bet van Beeren – Zeedijk 

63 

vanaf 20:00 uur PEET’s JAZZY TUESDAY 

Weer zo’n geweldige muziekavond! 

Lekker genieten van fantastische swingen-

de muziek. 

IEDERE WOENSDAG  

CAFÉ ‘T MANDJE – Bet van Beeren – Zeedijk 

63 

vanaf 20:00 uur PEET’s SNUGGLE CLUB 

Lekker ouderwets slijpen en schuren op 

muziek uit onze jongere jaren. 

WOENSDAG 2, 16 + 30 NOVEMBER 

DOVEN ONTMOETINGSCENTRUM – Stad-

houderskade 89 

13:00 – 17:00 uur 

ROZE SENIOREN 

Deze middag wordt door het COC georgani-

seerd, je hoeft geen lid te zijn om naar deze 

middag te komen. Iedereen is welkom! Je 

bent welkom vanaf 13.00 uur, het program-

ma begint meestal rond 14.00 uur. Op som-

mige dagen is er een speciaal programma. 

WOENSDAG 9 + 23 NOVEMBER  

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 omge-

ving te ontmoeten? Wilt u uw kennissen-

kring uitbreiden? Dan bent u welkom bij de 

Roze Koffie Inloop van De Roze Poort. Alle 

leeftijden zijn welkom!  

De locatie is makkelijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer, de bussen 32, 33, 34, 36 

en 37 van het GVB stoppen dicht in de 

buurt. 

DONDERDAG 10 + 24 NOVEMBER  

DE KEYZER – Czaar Peterstraat 12 

10:00 -12:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP 

Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u het 

prettig gevoelsgenoten uit de Oostelijke 

Eilanden en Kadijken en omgeving te ont-

moeten? Wilt u uw kennissenkring uitbrei-

den? Dan bent u welkom bij de Roze Koffie 

Inloop van De Roze Poort. Alle leeftijden zijn 

welkom!  

De locatie is makkelijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer, GVB bus 22 en lijn 10 

stoppen dicht in de buurt. 

VRIJDAG 11 + 25 NOVEMBER 

DE POORT – Hugo de Grootkade 18-28 

17:00 uur inloop – 17:30 uur maaltijd 

POORTERS MAALTIJD 

Op vrijdagmiddag hebben wij een thema 

ontmoeting, aangepast aan het jaargetijde. 

Op vrijdag 11 november is dat SAINT MAR-

TIN (de Franse versie van Sint Maarten) en 

op 25 november vieren we de HERFST.  

Kom zo als je bent, maar als je van een 

maaltijd wilt genieten meldt je dan aan via 

de website van De Roze Poort. De maaltijd 

kost € 7,50 per persoon. Drankjes zijn ook 

tegen een lage prijs verkrijgbaar. 

https://derozepoort.amsterdam 

————————————————————————— 

 

 

O 
ntmoeten kan natuurlijk ook via 

een buurtborrel. Haast ieder post-

code of buurt heeft wel een LHBT 

trefpunt. 

DONDERDAG 3 NOVEMBER  

COFFEEMANIA – Slotermeerlaan 103 

20:00 – 23:00 uur 

PINK NIEUW-WEST BORREL:  

Deze Pinkcode richt zich op de bewoners 

van Nieuw West, maar kom je uit een ander 

deel van de stad dan ben je natuurlijk ook 

welkom! Als je komt, neem dan vooral jouw 

LHBT buren, vrienden, vriendinnen en ken-

nissen mee.  

HET BADHUIS – Javaplein 21 

20:00 – 23:00 uur 

PINK1094/1095 BORREL 

Zij richten zich op de bewoners van de Indi-

sche Buurt, maar kom je uit een ander deel 

van de stad dan ben je natuurlijk ook wel-

kom! Als je komt, neem dan vooral jouw 

LHBT buren, vrienden, vriendinnen en ken-

nissen mee. Tot binnenkort! 

ZONDAG 6 NOVEMBER  

RESTAURANT SZMULEWICZ – Bakkersstraat 

12 

14:00 – 17:00 uur 

CAFÉ ZILVER 

Dag roze 50+ vrouw. Lijkt het jou aange-

naam 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 optreden of het 

vieren van Sinterklaas of Oud & Nieuw. 

Wil je op de hoogte gehouden worden met 

een Nieuwsbrief stuur dan je email naar: 

mailto:info@rozefilmdagen.nl


3 

cafezilver@gmail.com 

ZONDAG 6 NOVEMBER 

HET REIGERSNEST – Schonerwoerdstraat 4 

13:30 – 17:00 uur 

ZONDAGMIDDAGSALON van ROZE AMSTER-

DAM ZUIDOOST 

Deze Salon is een ontmoetingsbijeenkomst 

voor homo’s, lesbo’s, biseksuelen en trans-

genders. Veel homo’s en lesbo’s hebben 

behoefte aan een ontmoetingspunt om 

naast gezelligheid 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, optre-

dens 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. 

DONDERDAG 10 NOVEMBER 

MOES – Prins Hendrikkade 142 sous 

20:00 – 23:00 uur 

PINK 1011 BORREL 

Deze Pinkcode 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 kennissen 

mee. The more, the merrier. De gastvrou-

wen van Pink1011 zijn Barbara & Daniëlle. 

DINSDAG 15 NOVEMBER 

CAFÉ DE OUDE SCHAEPER – Tweede Hugo 

de Grootstraat 10 

17:30 – 19:30 uur 

ROZE STADSDORP AMSTERDAM BORREL 

Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk 

voor roze nabuurschap, voor alle LHBTQI’ers 

in Amsterdam en omstreken.  

Maak kennis met andere roze ouderen on-

der het genot van een glaasje. Laat je vrien-

den 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 bor-

rel zichtbaar worden. 

https://rozestadsdorp.amsterdam 

ZONDAG 20 NOVEMBER 

DOVEN ONTMOETINGSCENTRUM – Stad-

houderskade 89 

13:00 – 16:00 uur 

CAFÉ OKÉ 

Café Oké Amsterdam is een ontmoetings-

plaats voor homo’s, lesbiennes, bi’s en 

transgenders met een verstandelijke beper-

king. 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 onder-

nemen.  

Café Oké hanteert geen strikte grenzen voor 

wie te slecht of te goed is om een bijeen-

komst te bezoeken. De meeste bezoekers 

zijn licht verstandelijk gehandicapt maar 

ook ernstiger en meervoudig gehandicapten 

blijken de middagen intensief te beleven. 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 

HET OPEN HUIS BILDERDIJKZAAL – Bilder-

dijkpark 12a 

20:30 – 00:00 uur 

CAFÉ AVOND ZÓCIËTEIT 

Op de 4e vrijdag van de maand en dan or-

ganiseert 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 inbe-

grepen) tot hun bühne te maken. Men kan 

iets vertellen over werk, belangstellingen, 

vakantie, een video vertonen, muziek ma-

ken enz. Soms kan worden deelgenomen 

aan gezelschapsspellen.  

Leden van de Zóciëteit kunnen deze avond 

aangrijpen om iets te vieren of iets aan te 

bieden. Ga naar de website voor meer info 

over de Zóciëteit. Zocieteit.nl 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 

BAR MANOR HOTEL – Linnaeusstraat 89 

21:00 – 01:00 uur 

CAFÉ INCLUSION 

In het café kun je dure en betaalbare drank-

jes bestellen. Vraag aan de barman naar de 

mogelijkheden. Deze locatie is ook toegan-

kelijk voor rolstoelen. 

———————————————————————————— 

ZATERDAG 5 NOVEMBER 

IHLIA – Oosterdokskade 143 (6e etage 

OBA) 

16:00 – 17:30 uur 

GOD, SEKS en POLITIEK 

In samenwerking met IHLIA presenteert het 

tijdschrift Religie & Samenleving het bijzon-

dere themanummer God, seks en politiek. 

In beschaafde conversatie, zo stelt een 

oude regel, moeten drie onderwerpen wor-

den vermeden: godsdienst, seksualiteit en 

politiek. Gesprekken daarover zouden na-

melijk al gauw pijnlijk of ronduit onaange-

naam worden. In hedendaagse publieke 

debatten gaat het echter opmerkelijk vaak 

over juist deze drie – en over de manier 

waarop ze zich tot elkaar zouden (moeten) 

verhouden. 

Onder de titel ‘God, seks en politiek’ is zo-

juist een themanummer van het tijdschrift 

Religie & Samenleving verschenen. Daarin 

hebben David J. Bos en Marco Derks, met 

redactionele ondersteuning van Lammert 

Gosse Jansma en Eric Sengers, een negen-

tal artikelen samengebracht over islam en 

(homo)seksualiteit – in de geloofsleer, het 

alledaagse leven en de Nederlandse media 

– het ‘duivelse dilemma’ van zwangere tie-

ners, de controverse van ‘de weigerambte-

naar’, de tekortkomingen van schoolonder-

wijs over ‘seksuele diversiteit’, homoseksu-

aliteit als wapen in het politieke debat 

(1901-1911), de verbeelding van Jezus als 

queer en een uitweg uit de hedendaagse 

culture wars over seksualiteit. 

WOENSDAG 16 NOVEMBER 

18:00 – 19:30 uur 

QUEERTALKS 

In samenwerking met het Mosse Fonds, zal 

net als in de zomer, QueerTalks worden 

georganiseerd. De inhoud van deze lezing 

wordt later bekend gemaakt. Noteer gelijk, 

de volgende lezing is op 14 december aan-

staande 

ZATERDAG 19 NOVEMBER 

19:30 uur 

DE LESBO SCENE VAN DE JAREN 50 TOT NU 

Een lezing over de lesbische uitgaanscul-

tuur in Amsterdam vanaf 1950 vergeleken 

met andere grote Europese steden als Pa-

rijs en Londen. In het geheim florerende 

kleine initiatieven zouden de roots worden 

van de lesbo-scene in de jaren 90 en 00s. 
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Van Café Bet van Beeren tot Club NYX. 

Aan bod komen o.a. bemiddelde lesbische 

dames die graag op avontuur gingen, plus 

de ruige Zeedijk die tijdens de Tweede We-

reldoorlog een relatief veilig haven is ge-

weest voor lokale lesbiennes uit de lagere 

klasse. Ook lesbische kraakfeesten en Po-

wergirl-house komen ter sprake. 

De lezing wordt gehouden door Dominique 

Almeida (curator en kunstenaar, deed on-

derzoek voor de Lesbo Encyclopedie). 

Gratis toegang, wel graag reserveren bij 

Europe Direct Amsterdam via  

europa@oba.nl  

De lezing is tevens onderdeel van de be-

wustwordingscampagne We All Share the 

Same Dreams. 

Voor meer info: ihlia.nl 

———————————————————————————- 

E 
r zijn nog veel meer andere manie-

ren van ontmoeten, kijk maar eens 

naar deze vormen. 

DONDERDAG 3 NOVEMBER 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 

14:00 uur 

CAFÉ ROSÉ: HET ROZE VERHAAL 

In deze aflevering van Café Rosé staat het 

werk van IHLIA in het voetlicht. IHLIA is het 

LHBT-erfgoedcentrum in Amsterdam. Zij 

probeert de LHBT-geschiedenis vast te leg-

gen en aan derden te tonen. 

Op 3 november gaat Martien Sleutjes, histo-

ricus en werkzaam als vrijwilliger bij IHLIA 

de aanwezigen betrekken bij een zoektocht 

naar het uitgaansleven in Amsterdam tus-

sen 1960 en 1980. Specifiek wil hij kijken 

naar De Schakel en het DOK: wat herinnert 

men zich van de inrichting, de sfeer, de 

sterke verhalen en vooral de muziek. 

In het tweede deel van het programma staat 

een documentaire van de NOS centraal 

waarin wordt ingezoomd op de activiteiten 

van de homo- en lesbobeweging voor roze 

ouderen en meer specifiek het ontstaan van 

het Rieshuis en de rol van de Rietvinck en 

het belang van Grey Pride voor roze oude-

ren. 

Na de pauze zoomen we verder in op twee 

roze levensverhalen. De boeken van Hein 

Verkerk (GL) en van de gereformeerde Ad 

Voorbij staan hierbij centraal. De schrijvers 

van hun levensboeken gaan de heren inter-

viewen over het proces van het maken van 

een dergelijk boek. De middag wordt afge-

sloten met het aanbieden van het eerste 

exemplaar.  

Tussendoor wordt muziek gedraaid die in de 

verschillende periodes in de dancings heeft 

gedraaid. 

DONDERDAG 10 NOVEMBER 

DR. SARPHATIHUIS – Roetersstraat 2 

14:00 – 16:30 uur 

SALON DE ROZE LOPER 

Elke 2de donderdag van de maand is ieder-

een van harte welkom bij deze Salon, waar-

bij seksuele diversiteit een belangrijke rol in 

het leven van de bezoekers speelt. Wij bie-

den u een gezellige middag met films, docu-

mentaires, muziek en gespreksthema’s die 

uit de groep als wens naar voren worden 

gebracht. Laat ons even weten als u onze 

salon wilt bezoeken, een bijdrage voor € 4,- 

voor consumpties wordt gewaardeerd. Mail: 

Sylvia Krug, activiteitenbegeleidster, 

s.krug@amsta.nl 

VRIJDAG 11 NOVEMBER 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 

14:00 uur 

ROZE LEESCLUB 

Voor deze maand zijn de boeken van Maar-

ten ’t Hart getiteld “Stenen voor een ransuil” 

en “Ik had een wapenbroeder” geselecteerd 

door gespreksleider Dik Nagtegaal. Deze 

boeken zijn apart en in één band uitgege-

ven. 

DONDERDAG 24 NOVEMBER 

HET SCHOUW – Dollardplein 1 

13:30 uur 

DUO WILDE ORCHIDEE met Hollandsche Pot 

Paul Tijink en Irene Hemelaar verzorgen een 

programma met liedjes die veelal werden 

vertolkt door homoseksuele en lesbische 

artiesten. Uit de mond van Irene krijgen de 

teksten een heel andere betekenis!  

Hollandsche Pot bestaat verder uit gezellig 

en goed mee te zingen repertoire met een 

knipoog vanachter een roze bril.  

Toegang: 2,50 euro. 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 

CLAVERHUIS – Elandsgracht 70 

13:00 uur 

DE ROZE KLAVER 

De Roze Klaver is een informele bridge mid-

dag voor roze mannen van 55 – 80 jaar. 

Beginnend of gevorderd? Je bent welkom 

want plezier in het samen spelen staat voor-

op.  

Er wordt aan maximaal 6 tafels gespeeld op 

de 4e vrijdag van de maand. Inloop van 

13.00 uur. Deelname € 4.00 per keer.  

Belangstelling? Laat het weten aan Willem 

Lamberix, wlamberix@hetnet.nl of bel hem 

op 020-6240341. 

ZONDAG 27 NOVEMBER 

KEIZERSGRACHTKERK – Keizersgracht 566 

Inloop 14:00 uur, dienst 15:00 – 17:00 uur 

ERV Evangelische Roze Viering 

De Viering vind 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 

drankje.  

De vieringen zijn een mix van de protestant-

se en evangelische traditie. Psalmen, Op-

wekking, 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 er-

gens gaan eten in de stad en er is een groep 

die de stad in gaat voor een borrel. 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 

De Venser – Berthold Brechtstraat 1 

14:00 – 16:00 uur 

HET DANSPALEIS  

Speciale editie met een roze randje. Ouder-

wets gezellig dansfeest, met muziek van 

toen. Speciaal voor roze ouderen!  

Van meezingers tot tranentrekkers en van 

polonaise tot ouderwets rock-en-rollen. 

T 
ot slot, na al het zitten in een theater, 

de filmzaal, het koffie drinken en bor-

relen is het tijd geworden voor: 

SPORTCLUB TIJGERTJE 

in de J.P. Coenschool – Bankastraat 18 

17:00 – 18:00 uur 

SENIOREN CONDITIE TRAINING 

Deze Conditietraining kan het best gekarak-

teriseerd worden als bewegingstherapie in 

groepsverband.  

Twee accenten worden gelegd: namelijk op 

het gebruik van de gewrichten en van de 

ademhaling. De gewrichten met de daarbij 

horende spieren en zenuwen worden ge-

traind, vaak separaat maar ook in hun func-

tionele werking in het dagelijkse leven en 

als sportbeoefening.  

De ademhaling, onze basale beweging, 

wordt geïntensiveerd door de inademing te 

versterken en de uitademing te verlengen. 

Tijgertje.nl 

———————————————————————————- 

D 
it nummer van de OudRoze Agenda is 

samengesteld uit gegevens die ons zijn 

aangeleverd door derden. Alle data, 

tijden en teksten zijn onder voorbehoud.  

De OudRoze Agenda wordt verzorgd door Peter 

Schröder, je kan hem bereiken via  

oudroze.agenda@gmail.com 

De OudRoze Agenda is onderdeel van De Roze 

Poort, dé ontmoetingsplek voor alle homoseksue-

le, lesbische, biseksuele, transgender, ruimden-

kende, zich afvragende en interseksuele mensen 

https://derozepoort.amsterdam 


