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Meer uitgaantips vind je op de OudRoze Agenda op Internet. Ga naar: https://oudrozeagenda.wordpress.com 

 

 

Roze Stadsdorp Amsterdam is meer dan borrelen 

op de derde dinsdag van de maand. Wist je dat 

zij ook wandelingen, filmavonden en -ochtenden, 

bridge en poolen hadden? 

 

Elke eerste zaterdag van de maand staat er een 

wandeling op het programma.  

 

Op 3 december lopen zij een stuk van het Mars-

kramerpad, van Terschuur in Gelderland door het 

boerenland naar Amersfoort, een leuke stad om 

doorheen te lopen met gelegenheden genoeg om 

in de dan heersende sinterklaassfeer de moede 

ledematen bij een afscheidsdrankje neer te vlei-

en. De afstand is 16 kilometer, in te korten tot 7 

of naar believen als we een paar kilometer ver-

derop in de stad zijn. Wil je meer info hebben? 

wandelen@rozestadsdorp.amsterdam 

 

Het Roze Stadsdorp Amsterdam organiseert 1 

keer per 2 of 3 maanden een themabijeenkomst, 

waar iedereen welkom is. Zij praten over vooraf 

vastgestelde onderwerpen en/of hebben een 

gastspreker over een bepaald thema. In de 

nieuwsbrief wordt bijtijds een volgende thema-

bijeenkomst aangekondigd. Heb je zelf een on-

derwerp, wat je belangrijk vindt, stuur een email 

naar info@rozestadsdorp.amsterdam 

 

Daarnaast kun je ook meedoen aan onderstaan-

de activiteiten: 

 

Film: Contactpersoon is P iet-Hein. De filmclub 

gaat elke 2e zaterdagavond en 3e zondagoch-

tend van de maand naar de film. Voor meer in-

formatie kun je mailen naar 

film@rozestadsdorp.amsterdam 

 

Bridgen: we proberen maandelijks 1 of 2 

keer te bridgen op wisselende locaties. Contact-

persoon is Ellekari. Kun je bridgen (minimaal 1-2 

jaar ervaring), doe met ons mee. We spelen vol-

gens het 5-kaart hoog systeem. Mail naar     

bridgen@rozestadsdorp.amsterdam 

 

Skaten: kijk in de agenda voor data, geen 

vast tijdstip en alleen bij mooi droog weer.  Aan-

vang: 19 uur. Startpunt is Café Vrijburght, Jan 

Olphert Vaillantlaan 159, Steigereiland, IJburg. 

Contactpersoon is Nanja. Je kunt mailen naar 

skaten@rozestadsdorp.amsterdam 

 

Poolen: om de 14 dagen (even weken) op 

de maandagavond. Locatie kan wisselen. Op dit 

moment in Poollokaal De Gracht, Nieuwe Achter-

gracht 110 te Amsterdam. Mail eerst even met 

Marlinah. Je kunt mailen naar                       

poolen@rozestadsdorp.amsterdam 

 

Fietsen: Contactpersoon Marjo vL. Mail-

adres:  fietsen@rozestadsdorp.amsterdam 

 

Fotografie: voor meer informatie via e-mail 

fotografie@rozestadsdorp.amsterdam 

 
Daarnaast ontvouwd het Roze Stadsdorp ook de 
Roze buurtgroepen, waar roze nabuurschap cen-
traal staat. Via deze buurtgroepen kunnen buurt-
genoten elkaar een aantal keren per jaar treffen 
om elkaar beter te leren kennen.  Daarmee 
maakt het Roze Stadsdorp Amsterdam een begin 
met het vormgeven van nabuurschap, een be-
langrijke pijler van het Stadsdorp. Mensen die bij 
elkaar in de buurt wonen kunnen elkaar leren 
kennen en kunnen – als het nodig zou zijn – iets 
voor elkaar gaan betekenen. 
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De Zóciëteit is een sociaal-culturele gezellig-

heidsvereniging voor homomannen van 45+. De 

meesten van deze mannen wonen in of rond Am-

sterdam, maar ook mannen van buiten de stads-

grenzen weten de Zóciëteit te vinden. Met elkaar 

vormen zij de vereniging met de speelse naam 

Zóciëteit, welke werd opgericht in 1985.  

 

We verenigen ons niet op politieke of religieuze 

gronden, ook al zijn sommige leden actief op één 

van beide terreinen. Er zijn singles maar ook 

stellen bij. Allen willen via de vereniging hun so-

ciale netwerk vergroten. De Zóciëteit biedt diver-

se activiteiten aan die een prettige tijdsbesteding 

vormen waarbij je op den duur meer kennissen 

krijgt en vrienden kunt maken. De Zóciëteit biedt 

met dit uitgangspunt een vriendelijk alternatief 

voor zowel de individuele snelle chatdate thuis 

als de relatieve anonimiteit in het uitgaansleven 

van jong, laat en luid.  

 

De activiteiten vormen de kracht van de Zóci-

ëteit; er zijn zowel binnen- als buitenactiviteiten. 

Leden kunnen huiskamerbijeenkomsten organi-

seren rond een thema. 

 

Zij komen samen in de Bilderdijkzaal van Vereni-

gingsgebouw Het Open Huis (HOH), Bilderdijk-

park 12a in Amsterdam. Op mooie zomeravon-

den is ons grote buitenterras aan de achterzijde 

ook geopend. Kennismakers zijn natuurlijk van 

harte welkom. 

 

KLEIN PODIUM Leden van de Zóciëteit en be-

kenden van leden, krijgen de gelegenheid de 

vloer van ons clubgebouw voor een uur (pauze 

inbegrepen) tot hun bühne te maken. Men kan 

iets vertellen over werk, belangstellingen en va-

kantie.  

 

LITERAIRE SALON Journalist Paul Hofman in-

terviewt een interessante auteur over zijn recent 

verschenen boek. 

 

FILMHUIS-AVOND De coördinatoren van onze 

Thuisfilmclub kiezen bij voorkeur een film uit het 

roze circuit. Leden en introducés betalen een 

kleine bijdrage in de kosten. 

  

OPTREDEN door een artiest of spreker. 

  

PRAATHUIS-AVOND Leden van de Zóciëteit 

kunnen deze avond aangrijpen om iets te vieren 

of iets aan te bieden. Eventueel in combinatie 

met gezelschapsspellen.  

 

Er zijn ook een aantal interessegroepen zoals: 

 

Culturele Club Meestal de eerste zondagmiddag 

van de maand wordt met een groep mannen een 

tentoonstelling, expositie of anderszins bezocht. 

Er wordt aandacht besteed aan vele vormen van 

kunst; een eventuele verbinding met homokunst 

heeft de voorkeur. Afwisselend bezoeken we mu-

sea in Amsterdam en daarbuiten, voornamelijk in 

de Randstad.  

 

Dinerclub De tweede woensdag van de maand 

dineren we in een goed bereikbaar restaurant, 
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dat kwaliteit paart aan betaalbaarheid. Aanvang 

18.30 uur. Aantal deelnemers: twaalf man in 

volgorde van aanmelding. Ieder betaalt voor zich 

diner en drank. 

 

Borrelclub Regelmatig op de tweede zondag-

middag van de maand borrelen we rond 17 uur 

in een café in het centrum van Amsterdam om 

bij te praten en ook andere gezichten te zien. 

 

Fietsclub "Handen aan het stuur" 

Al vele jaren zorgt ‘Handen Aan Het Stuur’ voor 

sportieve ontspanning. Vier keer per jaar maken 

zij op zondagmiddag een rustige, recreatieve 

fietstocht van ca. 35-40 km door een afwisselend 

gebied rond Amsterdam of wat verderop. Gezel-

ligheid en genieten van de omgeving staan hier-

bij voorop. Onderweg ergens een terrasje pikken 

en na afloop nog een drankje, soms bij een van 

de mannen thuis, horen tot het standaardpro-

gramma.  

 

Leesclub Isherwood De naam van de club 

stamt uit de tijd dat Christopher Isherwood heel 

populair was om zijn onverbloemd uitkomen voor 

zijn homoseksualiteit. Sindsdien heeft de lees-

club ups en downs gekend, maar er is nu een 

vaste kern van geïnteresseerde leden en daar-

naast een groep die minder vaak komt. De deel-

nemers lezen ongeveer elke 6 weken een geza-

menlijk gekozen boek en geven er dan tijdens de 

bijeenkomst een oordeel over. Zo'n boek moet 

tot lezen uitnodigen, omdat daarin - openlijk of 

meer verborgen - homogevoelens voor ons her-

kenbaar tot uiting komen; daarnaast moet het 

een literaire waarde hebben (althans volgens de 

coördinator of een ander die het boek voorstelt. 

Zij komen in de regel bijeen in het centrum van 

Amsterdam, eenmaal per maand op zaterdag om 

15.30 uur. 

Bios-club "Satyricon" De vierde woensdag-

avond van de maand gaan de deelnemers naar 

een door de twee coördinatoren gekozen film in 

een bioscoop of filmhuis. Na afloop wordt gezellig 

een glas gedronken en nagepraat over de film. 

De filmkeuze wordt enkele dagen tevoren be-

paald op een film, die hoge kwaliteit paart aan 

attractiviteit voor de doelgroep van homomannen 

met interesse in de betere film. Soms zit daar 

een gay-film bij maar die moet dan wel echt 

kwaliteit hebben. 

 

Fotoclub Met enige regelmaat komen de le-

den bij elkaar om hun waarnemingen fotogra-

fisch vast te leggen, hun resultaten te bespreken 

of ervaringen uit te wisselen. 

 

Wandelclub "Op hoge poten" De wandelingen 

doen wij in samenwerking met Hugo van wandel-

club "Op hoge poten". De laatste zondag van de 

maand wordt een wandeling georganiseerd tus-

sen de 12 en 22 kilometer. In de winter min of 

meer in de buurt van Amsterdam. Als de dagen 

langer zijn ook verder weg. Om zoveel mogelijk 

leden mee te krijgen verschillen de afstanden 

regelmatig.  

 

Bridgegroep "De Roze Ruiters" Bridgen met 

mannen die ook roze zijn, niet fanatiek maar wel 

gezellig en toch serieus. Ben je beginner of ge-

vorderd? Bij ons ben je welkom. Iedere tweede 

vrijdagmiddag van de maand in ons gebouw aan 

het Bilderdijkpark 12a. 

 

Massagegroep "De Kuise kneders" De mas-

sagegroep oefent maandelijks bij een van de le-

den thuis. Ervaring is niet vereist. 

 

www.zocieteit.nl 

 

 

Op 1 december wordt bovenstaand kunstwerk, in 

de vorm van een telraam, onthuld aan de oever 

van het IJ op de De Ruyterkade. 

 

1 DECEMBER t/m 10 FEBRUARI 2017 

IHLIA @ OBA – Oosterdokskade 143 (6e etage) 

10:00 – 22:00 uur 

EEN TERUGBLIK OP 35 JAAR HIV/AIDS 

Op 1 december 2016 wordt aan de oevers van ‘t 

IJ een monument onthuld dat de vorm heeft van 

een telraam. Want de getallen rond hiv en aids 

zijn groot, nog steeds groot. Het motto van het 

monument is ‘we tellen af naar een wereld zon-

der hiv en aids’. 

 

De tentoonstelling op het IHLIA-plein richt zich 

op de achtergronden van het monument. Hoe het 

herdenken van overledenen aan aids de laatste 

jaren is veranderd in gedenken van het grote 

probleem dat hiv en aids wereldwijd en in Neder-
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 land nog altijd is. Aids werd in 1981 voor het 

eerst geconstateerd. Vijftien jaar later kwamen 

er werkzame medicijnen op de markt. Het aantal 

sterfgevallen liep snel terug. Daarna werd door 

betere preventie de opgaande lijn van nieuwe 

infecties omgebogen. Door de juiste medicijnen 

is een langer leven met hiv in Nederland werke-

lijkheid geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tentoonstelling blikt terug op 35 jaar hiv en 

aids. En kijkt ook vooruit met portretten van 

mensen die leven met hiv. Ook de visie van 

UNAIDS, een programma van de Verenigde Na-

ties dat de wereldwijde reactie op de hiv/

aidsepidemie moet coördineren, wordt getoond. 

 

 

 

 

 

DONDERDAG 1 DECEMBER 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 

19:00 uur 

ROZE FILMCLUB: DRÔLE DE FÉLIX   

Félix is een vrolijke homoseksuele Frans-

Arabische jongen die in Dieppe samenwoont met 

zijn vriend, de leraar Daniel. Hij is seropositief en 

wanneer hij werkloos wordt, heeft hij tijd om zijn 

oude droom te realiseren. Hij trekt naar Marseille 

om zijn vader op te zoeken die hij nog nooit ont-

moet heeft. Romantisch als hij is besluit hij te 

liften langs binnenwegen en met geleende auto’s 

te rijden. Tijdens zijn tocht in de lente leert hij 

een aantal interessante mensen kennen zoals 

een puber die zich tot hem aangetrokken voelt, 

een oude dame die gezelschap zoekt en een jon-

ge moeder met kinderen van verschillende va-

ders. Hoe meer ontmoetingen hij heeft, hoe ver-

der zijn einddoel verwijderd lijkt. Deelname kost 

€ 2,50. 

 

WOENSDAG 7 DECEMBER 

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 Ta-

boo en Lellebel. Je maakt ook elke maand kans 

op één van de door Cinemien beschikbaar gestel-

de DVD pakketten. 

FILM: THÉO & HUGO 

In Parijs, in een darkroom, ontmoeten Théo en 

Hugo elkaar. Het is meteen liefde op het eerste 

gezicht. Na hun intense sekspartij voelen de 

twee mannen de behoefte om naar buiten te 

gaan. Wanneer ze samen door de verlaten stra-

ten van nachtelijk Parijs lopen, worden ze plotse-

ling geconfronteerd met een gevoel van werke-

lijkheid die hun vrijheid lijkt uit te wissen en leidt 

tot een bepaalde hulpeloosheid. Willen ze elkaar 

wel leren kennen? Zal hun vertrouwen worden 

beloond en wat zijn hun verwachtingen? 

 

DONDERDAG 8 DECEMBER 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 

14:00 uur 

ROZE SALON: JONGENS  

De vijftienjarige Sieger wordt samen met zijn 

beste vriend Stef gekozen in het b-team van de 

atletiekclub en mag samen met nog twee andere 

jongens meedoen aan het NK. De vier jongens 

gaan intensief samen trainen en er ontstaat ook 

een vriendschap tussen de jongens. Als Marc en 

Sieger samen gaan zwemmen, ontstaat er iets 

meer tussen die twee en kussen ze elkaar. Ge-

schrokken door wat er gebeurd is, roept Sieger 

dat hij niet homoseksueel is. De vriendschap tus-

sen Marc en Sieger blijft gewoon bestaan. De 

coach bepaalt de volgorde voor de estafette, 

waarbij Sieger het stokje moet overnemen van 

Marc. Sieger probeert iets aan te pappen met 

een meisje, maar blijft stiekem wel gevoelens 

houden voor Marc. Tijdens een trainingskamp 

laat Sieger aan Marc blijken toch wel gevoelens 

voor hem te hebben. Als Sieger op een avond 

tijdens de kermis in het bijzijn van Marc een 

meisje kust, gaat het mis tussen Marc en Sieger, 

wat ook gevolgen heeft voor de atletiektraining. 

Als vervolgens Sieger niet op komt dagen als hij 

zou gaan zwemmen met Marc, gaat de relatie 

tussen die twee verder achteruit. Sieger blijft 
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 echter wel verliefd op Marc en heeft ook spijt van 

zijn acties. Als ze de estafette winnen, beseft 

Sieger dat hij niemand anders wil dan Marc. 

 

WOENSDAG 14 DECEMBER 

DE KLINKER – Borgerstraat 45 

19:30 uur 

ROZE CINEMA: GRANDMA 

Wijsheid komt met de jaren! Maar voor Elle is dat 

maar de vraag. Ze heeft geen goed contact met 

haar dochter, heeft haar relatie met haar vrien-

din verbroken en heeft alleen geld voor haar ba-

sisbehoeften. Ze was ooit eens succesvolle 

schrijfster, maar publiceert niet meer. Geheel 

onverwacht verschijnt haar kleindochter Sage 

met de vraag of ze geld kan lenen. Toegang € 

2,50 

 

DINSDAG 20 DECEMBER 

KETELHUIS – Pazzanistraat 4 

21:15 uur 

Gay Film Night: BEAUTIFUL SOMETHING 

Tijdens een lange broeierige nacht in Philadelphia 

zijn vier mannen op zoek naar contact en identi-

teit. De ontmoetingen die volgen leiden niet al-

leen tot seksuele escapades maar ook tot een 

nieuw zelfinzicht. Beautiful Something is een au-

tobiografisch verhaal van regisseur en scenario-

schrijver Joseph Graham die verschillende kanten 

van het homo-zijn laat zien. Intense seks-scenes 

worden afgewisseld met intieme gesprekken over 

liefde en hunkering. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CASABLANCA VARIÉTÉ – Zeedijk 24 
vanaf 18:00 uur 

Eerst lekker dineren en dan naar een show 
in het mini-theater op de 1e verdieping. 

De diverse shows kosten € 7,00 per persoon 

Reserveren: Bel Astrid: 06-51071252 

IEDERE VRIJDAG een optreden van Lady 
Charity.  
 
De roep naar saamhorigheid wordt steeds luider 
en luider.  
In hun show "Los Zand" bieden Elzemieke en An-
na Bettina door middel van zang, dans en 
groepscoaching de helpende hand om mensen 
dichter tot elkaar te brengen!  
Mokums Blond. Voor een gezellige Jordanese 
show met 2 echte Mokumse moeders Tonny en 
Conny. 
 
ZATERDAG 3 DECEMBER 
LUNA LUNETTES’ DINER CHANTANT 
Dineren vanaf 18.00 uur. Entr’ acte en program-
ma vanaf 19.00 uur. (show in het theater: rond 
20.00 uur, duur + 35 minuten.) 
Luna Lunettes speelt de baas, Don Pasquale zingt 
en ontspoort, Angelique van Hest houdt met haar 
pianospel dit gezelschap op de rails. 

Luna droomde dat zij op de circustrein zou sprin-

gen: zoals in een roadmovie; een zorgeloos, 

avontuurlijk leven; met één grote familie en een 

verrassende gast. Vanavond bent u, samen met 

special guest Merel Moistra, in haar droom be-

land. Willkommen, Bienvenue, Welcome! 

 

IEDERE DINSDAG, behalve de laatste van de 

maand treden Blond, Beautiful & Outrageous 

voor je op, oftewel Hansje Ravesteijn en Angeli-

que van Hest. Op dinsdag is het ook nog 

eens buurtdag, een driegangen menu kost dan 

slechts € 15,00.  

 
ZATERDAG 10, 17, 24 en  

MAANDAG 26 december  

“Kerst met Ballen” is een verrassend muzikaal 
kerstverhaal voor lieve mensen en kinderen van 
alle leeftijden. 

Luna Lunettes zet een boom op en versiert het 
geheel met stuiterballen, soepballen, hand- en 
voetballen.  

Don Pasquale zingt en brengt met zijn hoge C de 
kerstballen tot barsten. Angelique van Hest 
speelt piano en kleurt met haar genadeloze be-
geleiding de toverballen.  

Zal de Speciale Gast voor magische rust, pittige 
pais en vrolijke vree zorgen? 

Willkommen, Bienvenue, Welkom! 
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VRIJDAG 9 DECEMBER 
Huis van de Wijk Buitenveldert  

A.J. Ernststraat 112 
17:00 – 19:00 uur 
HET DANSPALEIS  

Speciale editie met roze randje  
Je bent wat ouder en je wil wat! Samen feesten 
op je favoriete muziek. Juist als je wat ouder 
bent want dansen verleer je nooit. 
Het Danspaleis is een ouderwets gezellige disco 
voor ouderen. De PlatenDraaier trekt de ouwe 
krakers uit de koffer zoals Johnny Hoes, Louis 
Prima, Doris Day en vele andere sterren van wel-
eer. Van meezingers tot tranentrekkers, van po-
lonaise tot ouderwets rock-en-rollen: met het 
Danspaleis is het altijd bal. 
 

Dit mini-evenement met een bevlogen PD, rij-
dend discomeubel, glimmende dansvloer, feeste-
lijk decor en dansende gastheren is geïnspireerd 
op de jaren ’40 en ’50. De dansruimte wordt om-
getoverd tot balzaal, jassen worden aangeno-
men, rollators geparkeerd en de advocaatjes en 
hapjes gaan rond. 

De toegang is gratis! 


