
DODENHERDENKING 4 MEI 

HOMOMONUMENT – Westermarkt  
19:30 — 20:30 uur HERDENKING LHBT 
SLACHTOFFERS WO II  

Herdenkingsceremonie met koffie na afloop in de 
Westerkerk. 

Op 4 mei herdenken we de doden. Om 20:00 uur 
is het in Amsterdam en de rest van Nederland 
twee minuten stil. Op het Homomonument wor-
den de lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders her-
dacht die werden en worden vervolgd om hun 
seksuele geaardheid of genderidentiteit.  
 
Tijdschema: 
19:30 uur — Stille tocht. Opstellen voor de ingang 
van de Westerkerk.  
19:50 uur — Welkom Homomonument op de 
Westermarkt 
20:00 uur — 2 minuten stilte.  
Aansluitend: 3 sprekers, optreden, kransleggingen 
en defilé. 

BEVRIJDINGSDAG 5 MEI 

HOMOMONUMENT – Westermarkt  

15:00 — 23:00 uur BEVRIJDINGSFEEST 
Het is weer feest op het HOMOMONUMENT! Dit 
jaar is extra speciaal, want we bestaan 30 jaar! 
Genoeg reden om tijdens het feest op Bevrijdings-
dag groots uit te pakken. Feest mee met de diver-
se en opgewekte bezoekers op lekkere muziek 
van de beste DJs en performers van het land tij-
dens een paar van Amsterdam's grootste gratis 
openluchtfeesten. 

De openluchtfeesten op het Homomonument zijn 
gratis toegankelijk en worden bekostigd uit de bar 
omzet. Support je eigen feestje: neem van huis je 
feestmuts mee, maar koop je drankjes aan de 
bar. 

HOMOMONUMENT 

In het centrum van Amsterdam, op het pleintje 
achter de Westerkerk, ligt het Homomonument. 
Stevig in de grond verankert vormt dit granieten 
monument het zichtbare hart van het homoleven 
in de hoofdstad. 

Het Homomonument staat symbool voor de lange 
weg van de homo-emancipatie in Nederland en 
ver daarbuiten. Het bestaat uit drie driehoeken 
van Rosa Porino graniet die samen één grote drie-
hoek vormen. De drie driehoeken staan voor het 
verleden, het heden en de toekomst. Hier herden-
ken we iedereen die vermoord of vervolgd werd 
(en nog steeds wordt) om zijn of haar seksuele 
voorkeur en/of identiteit. Hier vieren we de vrij-
heid te kunnen zijn wie we zijn. Hier roepen we op 
tot waakzaamheid voor in het heden en in de toe-
komst. 

Vrijwel dagelijks zie je hier mensen in overpein-
zing of groepjes die zich laten voorlichten over de 
betekenis van dit monument. Op de punt van het 
monument, in de Keizersgracht, liggen vaak bloe-
men. Neergelegd door pasgetrouwde stelletjes of 
nabestaanden van een overledene. Hier vinden 
jaarlijks ook de Dodenherdenking en de Transgen-
dergedenkdag plaats. Tijdens Bevrijdingsdag en 
de Amsterdam Gay Pride wordt er op het Homo-
monument gedanst en het monument is daar-
naast dé plek om samen te komen voor demon-
straties en protesten. 

De roze driehoek was in de concentratiekampen 
van Nazi-Duitsland het teken van de homoseksu-
eel, zoals Joden een gele davidsster droegen. 
Vanaf de jaren zeventig in de vorige eeuw is deze 
roze driehoek het trotse symbool geworden tegen 
onderdrukking en uitsluiting van homo's, lesbo's, 
bi's en transgenders. 

De tekst op het monument 'Naar Vriendschap 
Zulk Een Mateloos Verlangen' is een dichtregel 
van de homoseksuele, joodse schrijver Jacob Isra-
ël de Haan (1881-1924). 

DONDERDAG 4 MEI 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 
14:00 uur CAFÉ ROSÉ  

VAN SCHEMER NAAR DUISTERNIS 

De homogemeenschap voor en tijdens de tweede 
wereldoorlog.  

Lezing door historicus Carlo Truffino. 



WOENSDAG 3 MEI 

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 Cinemien beschikbaar gestelde DVD 
pakketten. 

Film: LAZY EYE 

Passies en geheimen komen naar boven als een 
grafisch ontwerper een weekeinde afspreekt met 
een oude liefde van 15 jaar geleden. Dean heeft 
alles voor elkaar; lekker huis, prima werk en een 
fijne relatie. Maar dan is er ineens dat mailtje van 
zijn ex Alex die ooit 15 jaar geleden met de noor-
derzon verdween. Dean spreekt na enige twijfel 
met de nog steeds aantrekkelijke Alex af om een 
weekeinde in zijn afgelegen vakantiehuis in de 
woestijn door te brengen. In de hete en desolate 
omgeving, maar met verkoelend zwembad, is er 
niets dat hen af zal leiden van de vraag of er nog 
kans is op een toekomst samen… In dit stijlvolle 
drama met intelligente dialogen, wakkert de pas-
sie tussen de sexy mannen snel weer op, worden 
geheimen onthuld en wordt het verleden ver-
werkt! 

WOENSDAG 10 MEI 

DE KLINKER – Borgerstraat 45 
19:30 uur 
ROZE CINEMA: THE WEDDING BANQUET 

Een Taiwanese yup woont met zijn partner in 
Amerika. Zijn ouders weten niet dat hij homosek-
sueel is, dus regelt hij een schijnhuwelijk met een 
vrouw. Als zijn ouders onverwacht overkomen, 
verandert de geplande korte trip naar het stadhuis 
in een enorm, traditioneel Oosters feest.  

Bijdrage: 2,50 euro. 

DONDERDAG 11 MEI 

De Pathé 50PLUS BIOS is 
altijd een gezellig uitje, waar-
bij speciaal geselecteerde 
films worden vertoond op wat 
rustigere momenten in de 
bioscoop. Bovendien ontvangt 
u koffie of thee en iets lekkers 
voor bij de film. Pathé 50PLUS 
BIOS kost slechts € 6,50.  

De films die getoond wor-
den zijn niet met een LHBT achtergrond, 
maar gewoon goedkoper voor 50-plussers. 

PATHÉ TUSCHINSKI – Reguliersbreestraat 26 
13:00 uur 
50PLUS BIOS – THE LIGHT BETWEEN OCE-
ANS  

In de meeslepende film ‘The Light Between Oce-
ans’ gebaseerd op de wereldwijde bestseller van 
M.L. Stedman, ontmoeten we vuurtorenwachter 

Tom en zijn vrouw Isabel.  

De geliefden wonen op een eiland in West-
Australië en proberen al jaren zonder succes kin-
deren te krijgen. Wanneer ze op een dag een aan-
gespoelde roeiboot vinden met een klein meisje 
erin, besluiten ze haar uiteindelijk te adopteren. 

Ze zijn gelukkig en genieten met volle teugen van 
hun dochter Lucy, tot dat ze na een aantal jaren 
een vrouw ontmoeten op het vaste land. Al snel 
na deze ontmoeting verandert hun perfecte leven 
langzaam in een hartverscheurend drama… 

Deze film is ook op DI 16, DO 18 en DI 23 mei te 
zien om 13:00 uur 

VRIJDAG 12 MEI 

 

 

 

HET OPEN HUIS – Bilderdijkpark 12a 
20:30 uur 
FILMAVOND DE ZÓCIËTEIT 

Op de tweede vrijdag van de maand organiseert 
de Zóciëteit een gezellige filmavond in Het Open 
Huis.  

De Zóciëteit is een ontmoetingsclub voor 40+ 
mannen. 

DINSDAG 16 MEI 

HET KETELHUIS – Pazzanistraat 4 
21:15 uur 
GAY FILM: JONATHAN 

De aantrekkelijke 23-jarige Jona-
than woont samen met zijn vader 
Burghardt en tante Martha op 
hun prachtige familie boerderij op 
het Duitse platteland. Zijn vader 
is terminaal ziek en Jonathan 
zorgt al een tijd voor hem, maar 
zijn conditie gaat sterk achteruit. 
Jonathan is daardoor vastbeslo-
ten achter een familiegeheim te 
komen wat al jaren tussen zijn 
tante en zijn vader hangt. Met de 
komst van Ron, een oude vriend 
van zijn vader wordt langzaam ontrafelt wat er 
zich heeft afgespeeld… 

ZONDAG 21 MEI 

HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS – Hygiëaplein 10 
13:30 – 19:30 uur 
FEMTASTIC FILM, DANS en SAMEN ETEN 

Elke 3e zondag in Huis van de Wijk Olympus in 
Amsterdam Zuid. Samen film kijken, samen dan-
sen, samen eten en genieten van elkaars aanwe-
zigheid. De kosten zijn: Film €3,00 Dansen €3,00 
en Samen eten €3,00. Kom je voor alle activitei-
ten dan is het totaal € 8,00. 

FemtasticPink is de ontmoetingsclub voor 40+ 
vrouwen. 



DINSDAG 30 MEI 

Pathé 50PLUS 
BIOS zie opmerking 
pagina 2 

PATHÉ TUSCHINSKI – Reguliersbreestraat 26 
13:00 uur 
50PLUS BIOS – EEN MAN DIE OVE HEET  

De 59-jarige Ove was ooit voorzitter van de ver-
eniging van eigenaren van een appartementen-
complex en staat nu bekend als mopperkont van 
de buurt. Ove is echter niet bitter, hij gromt alleen 
een beetje en als hij het ergens niet mee eens is, 
dan zegt hij dat. Dan rijden de nieuwe overburen 
op een ochtend per ongeluk zijn brievenbus omver 
en verandert alles. 

WOENSDAG 31 MEI 

PATHÉ DE MUNT –  Vijzelstraat 15 
19:00 uur LET OP, Andere aanvangstijd! 
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: ULTIMOS DIAS EN LA HABANA 

Veteraan filmmaker Fernando Pérez brengt een 
sympathieke observationele oog op dit portret van 
het leven in het ongewisse. Hier is de ouderwetse 
verhaal van een stervende homoseksuele man en 
zijn surrogaat familie van vrienden, buren en ge-
liefden. Die wordt omgezet in een ontroerende 
viering van liefde, toewijding en stoïcijns uithou-
dingsvermogen waarin individuele strijd weerspie-
geld wordt in een breder beeld van de Cubaanse 
samenleving. Deze film is een viscerale en onmid-
dellijke weergave van het hedendaagse Cuba die 
niet bang is om de tegenstellingen onder ogen 
zien. De film overbrugt de kloof tussen feit en fic-
tie, documentaire en functie, om een complex por-
tret van het land te leveren. 

De film werd beloond met de Publieksprijs als de 
beste Latijns-Amerikaanse Film op het Filmfestival 
van Malaga 2017. Deze film is een coproductie en 
wordt georganiseerd door Gay Night Pathé de Munt 
en de Roze Filmdagen; het Amsterdamse LGBTQ 
Film Festival. 

TAAL: Spaans – Castiliaans, Engels ondertiteld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 1, 15 en 29 MEI 

HET SCHOUW – IJdoornlaan 755  
14:00 – 16:00 uur 
ROZE LEVENSKUNST gespreksgroep 

De Roze Levenskunst gespreksgroep praat iedere 14 
dagen over een vooraf overeengekomen thema. Deel-
name kost € 3,00 per keer (voor de consumpties).  

Aanmelden om deel te nemen of om bij een sessie 
aanwezig te zijn: info@derozepoort.amsterdam 
De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar 
vervoer, de bussen 31 en 33 stoppen voor de deur, en 
bus 32, 34, 36 en 37 van het GVB stoppen dicht in de 
buurt. Naast het pand is parkeren tegen een gunstig 
tarief mogelijk. 

DINSDAG 2, 9, 16, 23 en 30 MEI 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 
10:00 – 11:30 uur 
‘T ROZE HART KOFFIE OCHTEND 

Een gezellige koffie ochtend voor roze senioren. 

DINSDAG 2, 16 en 30 MEI 

FLESSEMAN – Nieuwmarkt 77 
10:00 – 12:00 uur 
ROZE KOFFIE INLOOP met entertainment 

Je bent welkom bij de Roze Koffie Inloop van De Roze 
Poort. Alle leeftijden zijn welkom! De locatie is makke-
lijk bereikbaar met het openbaar vervoer, de metrolij-
nen 51, 52 en 53 stoppen dicht in de buurt. De in- uit-
gang van de metro is slechts 20 meter van de ingang 
verwijderd. 

WOENSDAG 3, 17 en 31 MEI 

DOVEN ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhouders-
kade 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. 

DONDERDAG 4, 11, 18 en 25 MEI 

VROUW EN VAART – President Allendelaan 733  
10:30 – 12:00 uur  
FEMTASTIC KOFFIE NIEUW-WEST 

De Koffie Salon is voor 40+ vrouwen. De ochtenden zijn 
geanimeerd en in de vakanties gaan de Koffie Salons 
gewoon door, veel vrouwen gaan namelijk niet meer op 
vakantie. De betrokkenheid bij elkaar werkt stimulerend 
en zet een aantal vrouwen aan om hun leven bij te stel-
len. Juist door het elkaar wekelijks te ontmoeten, werkt 
het als een soort familie en ondanks de onderlinge ver-
schillen tussen vrouwen is elke ontmoeting weer verras-
send. Je kunt gewoon aanschuiven en meedoen. Bus 
61, 69 en 269 stoppen in de buurt en er is gratis parke-
ren voor de deur. 

DONDERDAG 4 en 18 MEI 

DE POORT – Hugo de Grootkade 20 
10:00 – 12:00 uur 
ROZE KOFFIE INLOOP 

Hou jij van roze gezelligheid? Dan ben je welkom bij de 
Roze Koffie Inloop van De Roze Poort. Alle leeftijden zijn 
welkom! De locatie is makkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer, tramlijn 3, 10, 13, 14 en 17 maar 
ook de bus 18 van het GVB en 80, 170, 172 en 174 van 



Connexxion stoppen dicht in de buurt. 

ZONDAG 7 MEI 

HET REIGERSNEST – Schonerwoerdstraat 4 
13:30 uur 
ROZE AMSTERDAM ZUIDOOST BORREL 

Roze Amsterdam Zuidoost organiseert, een ontmoetings-
bijeenkomst voor LGBT-ers. Veel van hen hebben behoefte 
aan een ontmoetingspunt om naast gezelligheid met ande-
ren in gesprek te komen en waar men zichzelf kan zijn. Wij 
zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, Metro 54 
tot station Reigersbos, of bus 47 uitstaphalte Scherpen-
zeelstraat, maar wij hebben ook gratis parkeren voor de 
deur. 

SZMULEWICZ – Bakkersstraat 12 
14:00 – 17:00 uur 
CAFÉ ZILVER 

Voor de 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. 

DINSDAG 9 MEI 

D’OUDE RAAI – Ferdinand Bolstraat 321 
14:30 – 16:00 uur 
D’OUDE RAAI Roze Thee met Quiz 

In Brasserie Bol in d’Oude Raai een Roze Thee met Quiz. 
De Quiz heeft elke maand een ander thema, aangepast 
aan de actualiteit. Houdt u van een gezellige middag met 
enig denkwerk, dan staat de theetafel voor u klaar. Bewo-
ners en buurtbewoners zijn van harte welkom en onze roze 
vrijwilligers denken met u mee. 

WOENSDAG 10 en 24 MEI 

DE SERRE – Dollardplein 1 
10:00 – 12:00 uur 
ROZE KOFFIE INLOOP 

Welkom bij de Roze Koffie Inloop—Noord 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 11 MEI 

DE KEYZER – Czaar Peterstraat 12 
10:00 – 12:00 uur 
ROZE KOFFIE INLOOP 

Wil jij je kennissenkring uitbreiden? Stap dan binnen bij de 
Roze Koffie Inloop op de Oostelijke Eilanden 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. 

Wegens Hemelvaartdag geen koffie op 25 mei. 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 
12:00 – 14:00 uur 
ROZE DAMESSALON 

Met gevoelsgenoten, gezellig, maar diepgaander in ge-
sprek over actuele thema’s? Dat is de Roze DamesSalon! 

14:00 uur 
CAFÉ ROSÉ – SISTER SWING 

Weet je nog wel… Een driestemmige ode aan muziek uit 
de jaren ’40, ’50 en ’60. Weet je nog weel… voelt als een 
warme jas, dus droom weg, zing mee en geniet! 

DR. SARPHATIHUIS – Roetersstraat 2 
14:00 – 16:30 uur 
SALON DE ROZE LOPER 

Elke 2de donderdag van de maand is iedereen van harte 
welkom bij deze Salon, waarbij seksuele diversiteit een 
belangrijke rol in het leven van de bezoekers speelt. Wij 
bieden u een gezellige middag met films, documentaires, 
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 con-
sumpties wordt gewaardeerd. 

HOOFDKWARTIER – Hoofddorpweg 25 
18:00 – 19:45 uur 
FEMTASTIC SAMEN ETEN 

Femtastic Samen Eten is voor 40+ vrouwen. De avond is 

geanimeerd. De betrokkenheid bij elkaar werkt stimule-
rend en zet een aantal vrouwen aan om hun leven bij te 
stellen. Juist door het elkaar wekelijks te ontmoeten, werkt 
het als een soort familie en ondanks de onderlinge ver-
schillen tussen vrouwen is elke ontmoeting weer verras-
send. Je kunt gewoon aanschuiven en meedoen. Bus 15 en 
lijn 2 stoppen dicht in de buurt. Meld je wel even aan als je 
wilt mee-eten. 

DONDERDAG 18 MEI 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 
14:00 uur 
CAFÉ ROSÉ – ANNIE M.G. SCHMIDT 

In ‘De musical van haar leven’ vertelt Franje over Neder-
lands meest geliefde schrijfster. Annie’s werk blijkt verras-
send autobiografisch en vertelt veel over haar leven als 
moeder, echtgenote en schrijfster. Eigenzinnig en met een 
altijd jeugdige blik op haar omgeving, creëerde ze een 
universum dat al vele generaties wordt gekoesterd. 

ZONDAG 28 MEI 

HET OPEN HUIS – Bilderdijkpark 12a 
14:00 – 17:00 uur 
PINK TEA DANCE 

In samenwerking met Het Open Huis organiseert het dans 
comité van Roze Stadsdorp Amsterdam een PINK TEA 
DANCE voor 50+ LHBTQI-ers en wie zich daarbij thuis 
voelt. Op deze datum geven Hans Vos en Justin Cooper 
een dansdemonstratie, daarnaast kan er lekker geswingd 
worden op de muziek van DJ Harry. Neem je vrienden en 
vriendinnen mee en kom dansen, of gewoon lekker kijken 
en bijpraten. Entree: € 4,00 en de drankprijzen zijn laag. 
Bereikbaar: met tram 3, 12, 13 en 14. 

 

 

 

 

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR DE JUISTE DATUM 

BAR PRIK – Spuistraat 
18:00 – 21:00 uur WORKPLACE PRIDE DRINKS 

HOTEL ZUKO – Weesperstraat 105 (6e etage) 
20:00 uur PINK 1011 BORREL 

MANZO’S – Dam 7 – ZAANDAM 
20:00 uur ZAANDAM REGENBOOGSTAD BORREL 

HET BADHUIS – Javaplein 21 
20:00 – 23:00 uur PINK1094/1095 BORREL 

COFFEEMANIA – Slotermeerlaan 103 
20:00 – 23:00 uur PINK NIEUW-WEST BORREL 

CAFÉ HOOGENBOOM – Westerdok 10-12 
17:30 – 19:30 uur ROZE STADSDORP BORREL 

HET REIGERSNEST – Schonerwoerdstraat 4 
19:30 uur THEMA BIJEENKOMST ROZE AMSTER-
DAM ZUIDOOST 

HET OPEN HUIS – Bilderdijkpark 12a 
20:30 uur CAFÉAVOND DE ZÓCIËTEIT 

CAFÉ CEES – Ceintuurbaan 206 
20:30 uur PIPIRIBO 

MANOR HOTEL – Linnaeusstraat 89 
21:00 uur CAFÉ INCLUSION  

Huis vd Wijk Buitenveldert – A.J. Ernststraat 112 
20:00 uur Homogroep Zuid 

 

 

 


