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H 
et is niet alleen de laat-
ste, maar ook de meest 
sfeervolle maand van het 
jaar. December staat in 

het teken van Sinterklaas en 
Kerstmis, van herinneringen op-
halen aan een bijna afgesloten 
jaar, van gezelligheid in de huis-
kamers en van verbondenheid 
met elkaar. Het is ook de maand 
waarin alvast goede voornemens 
worden gemaakt voor de volgen-
de twaalf maanden.  

De weken rondom kerst en de 
jaarwisseling gaan in Amsterdam 
en omgeving traditioneel gepaard 
met een groot aantal evenemen-
ten die extra cachet geven aan 
de feestdagen. Om er niets van 
te hoeven missen, heeft OudRoze 
Agenda voor jou een special sa-
mengesteld, waarin je alles vindt 
over de komende weken, tot en 
met de eerste dagen van het 
nieuwe jaar. 

De OudRoze Agenda Am-
sterdam wordt gemaakt 
in samenwerking met 
IHLIA en De Roze Poort 
Amsterdam. 

Wij hebben de inhoud 
met de grootst mogelijke 
zorg samengesteld. Deze 
gegevens worden alleen 

voor informatieve doeleinden aangeboden.  

OudRoze Agenda garandeert niet dat de inhoud 
juist, actueel en volledig is. Wat actueel is op 
het ene moment is op het volgende moment 
weer achterhaald. 

I 
N DIT NUMMER 

 

 

WITH PRIDE      3 

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL  4 

KERSTMARKTEN     6 

CONCERTEN      9 

ONTMOETEN  & ONTMOETINGEN 12 

FEESTWENS      14 
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D 
e eerste Pride was een protest. In 
1977 waren het de lesbiennes die in 
Nederland de lont in het kruitvat sta-
ken. Het bleek het startsein van een 

turbulente strijd voor gelijke lhbti-rechten. 
Deze emancipatiestrijd, die tot vandaag de 
dag nog voortduurt, staat centraal in de ten-
toonstelling With Pride.  
 
De tentoonstelling wordt georganiseerd ter 
gelegenheid van het veertigjarige jubileum 
van IHLIA LGBT Heritage. 
 
Veertig jaar verzamelen, veertig jaar actie 
Bezoekers worden welkom geheten in een 
wereld van lesbische guerrilla’s, safe sex ac-
tivisme, Gay Games en disco’s met acid hou-
se. Door middel van verschillende themawe-
relden beleeft de bezoeker de turbulente 
geschiedenis van veertig jaar lhbti-strijd.  
 
Bijzondere stukken uit de IHLIA-collectie, 
aangevuld met foto’s en persoonlijke verha-
len van pioniers die er destijds bij waren, 
scheppen een beeld van wat de emancipa-
tiestrijd heeft opgeleverd voor lhbti’ers en 
voor de samenleving als geheel. 
 
‘With Pride toont de veranderkracht die ten 
grondslag ligt aan veel verbeteringen voor 
de positie van lhbti’ers. We laten zien dat 
individuen uit de lhbti-community door mid-
del van zelforganisatie, actie en provocatie, 
lobby en veel zichtbaarheid zaken die goed 
mis zijn in de samenleving kunnen verande-
ren’, zegt Lonneke van den Hoonaard, direc-
teur IHLIA LGBT Heritage. 
 
Nederland vervult internationaal gezien een 
voortrekkersrol in het bereiken van gender-
gelijkheid en sociale acceptatie van lhbti-

ers. Toch is er nog altijd geweld en discrimi-
natie. Samen met de bezoeker maakt With 
Pride de balans op: er is al veel voortgang 
geboekt, maar er is ook een weg te gaan. 
Wat hebben de afgelopen veertig jaar opge-
leverd? En waar moeten we nog naar stre-
ven? 
 
Van den Hoonaard: ‘We moeten er alert op 
zijn dat deze positieve veranderingen niet 
worden teruggedraaid. De tentoonstelling 
doet een appel op nieuwe generaties om het 
heft in eigen handen te nemen en te zorgen 
dat uitsluiting van groepen, discriminatie en 
ongelijke behandeling uitgebannen worden.’ 
 
With Pride is tot en met 25 januari 2019, da-
gelijks te zien in de expositieruimte van OBA 
Oosterdokskade. 
 

Over IHLIA 
IHLIA LGBT Heritage bewaart, ontsluit en 
toont Europa’s grootste lhbti erfgoed-
collectie. Het erfgoedcentrum reflecteert op 
wat de lhbti-gemeenschap in de afgelopen 
jaren heeft bevochten en kent de ontwikke-
lingen van dichtbij.  
 
IHLIA heeft een unieke collectie boeken, ar-
chieven en foto’s die de geschiedenis vertelt 
van een deel van de samenleving dat tot 
voor kort onzichtbaar was. 
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D 
ecember in Amsterdam 
 

Amsterdam maakt zich op 
voor een feestmaand met 
Sinterklaas, kerst en oud 

& nieuw, pepernoten, chocolade-
letters en speculaas. Ook glüh-
wein en snert vinden gretig af-
trek. In de stad vind je in de de-
cembermaand de leukste kerst-
markten, kerstconcerten, optre-
dens en voorstellingen voor jong 
en oud.  
 
De maand start goed met de tra-
ditionele Sinterklaasviering op 5 
december. De pepernoten, cho-
coladeletters en het marsepein 
zijn amper op of de volgende 
feestdagen staan alweer voor de 
deur: de kerstdagen op 25 en 26 
december. Deze feestdagen kun 
je natuurlijk lekker thuis vieren 
met familie en vrienden, maar in 
Amsterdam zijn er ook veel fees-
telijke evenementen. Sowieso is 
het heel december een feestelij-
ke boel in de stad, dus ga er op 
uit! 
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A 
msterdam Light Festival 
2018 
Donderdag 29 november – 
zondag 20 januari 2019 
Dit jaar is het festival van 29 

november tot en met 20 januari 2019, 
dit betekent 53 avonden op rij waarop 
je de kans hebt om de prachtige 
kunstwerken te bekijken. Het Amster-
dam Light Festival staat dit jaar in het 
teken van het thema ‘The Medium is 
the Message’, de beroemde uitspraak 
van de Canadese wetenschapper Mar-
shall McLuhan. De vraag die vervol-
gens werd gesteld was als volgt: Wel-
ke rol speelt licht als medium of juist 
als boodschap? 
 
Vervolgens hebben ruim 600 kunste-
naars uit de hele wereld zich over dit 
vraagstuk ontfermd en een concept 
ontwikkeld. Eindresultaat: 30 kunst-
werken die zijn geselecteerd om onze 
historische binnenstad dit jaar te ver-
lichten. 
 

L 
ight Festival vanaf het water 
De lichtsculpturen vind je tij-
dens Amsterdam Light Festival 
op vele plekken in hartje Am-

sterdam. Je kunt op eigen houtje een 
route bedenken om de werken te be-
kijken maar het festival heeft ook 
twee speciale routes gecreëerd om er 
zeker van te zijn dat je alle hoogte-
punten ziet. Dit jaar is er de speciale 
rondvaart  de Lichtcode waarbij het  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam Light Festival al snel ont-
aardt in een chaotisch tafereel wan- 
neer het publiek bij toeval getuige 
lijkt te zijn van een misdrijf.  
 
Een groot aantal rederijen bieden spe-
ciale Amsterdam Light Festival avond-
rondvaarten.  
 
W stromma.nl/amsterdam/
amsterdam-light-festival/ 
W lovers.nl/nl/amsterdam-light-
festival/ 
W rederijkooij.nl/nl/onze-
rondvaarten/amsterdam-light-
festival 
 

L 
ight Festival vanaf de kant 
Blijf je liever aan wal, kies dan 
voor de gepersonaliseerde wan-
delroute onder begeleiding van 

een gids, waarmee je een magische 
avondwandeling langs een selectie 
lichtkunstwerken aflegt. Kies voor jou 
een geschikt moment, boek een gids 
en beleef het festival op een hele an-
dere manier. 
W artifex.nu/aanbod/amsterdam-
light-festival-met-gids 
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K 
erstmarkten in  
Amsterdam  
In voor een gezellig uit-
stapje tijdens de donkere 

dagen in de winter? Breng dan 
een bezoek aan een van de vele 
kerstmarkten in Amsterdam. Voor 
een dosis kerstpret in de vorm 
van kerstshoppen, schaatsen en 
warme chocolademelk kun je te-
recht op onderstaande kerst-
markten in Amsterdam en omge-
ving. 
 

S 
issy-Boy Kerstmarkt 
Zaterdag 8 december 
Het Amstelveld is weer het mid-
delpunt van de Sissy-Boy Kerst-

markt. Naast marktkraampjes is er dit 
jaar ook een gigantische kersttent 
waar je heerlijk kunt eten en drinken. 
Je moet hier wel slagen voor de nodi-
ge kerstcadeautjes, met een breed 
aanbod van brocante, innovatief de-
sign en exotische kunst tot kleine 
meubels, vintage juwelen, muziek en 
de laatste mode. Er zijn diverse eet-
kraampjes met lekkere hapjes.  
 
Klaar met kerstshoppen? Ga dan kerst-
films kijken in de Sissy-Boy filmtent. 
Relax tussen de zachte kussens met 
een glas glühwein of heerlijke warme 
chocolademelk en op de achtergrond 
leuke kerstfilms.  
Rondom Brasserie NeL,  
Amstelveld 12 
 

F 
unky Xmas Market  
Zondag 16 december 12-18 
uur 
De Sunday Markets zijn inmid-

dels een bekend fenomeen in Amster-
dam en ook de speciale Funky Xmas 
Market staat in december weer op de 
agenda. Ben je op zoek naar originele 
kerstcadeaus en wil je dat doen in een 
funky kerstsfeer! Kom dan naar de 
Funky Xmas market, waar je naast 
kerstcadeaus ook kunt genieten van 
lekkere kersthapjes, bijzondere pro-
ducten, live muziek, glühwein en na-
tuurlijk warme chocolademelk!  
Westergasfabriek,  
Polonceaukade 27 
W sundaymarket.nl 

I 
ce Amsterdam 
Zaterdag 17 november-3 februari  
In deze periode wordt het Museum-
plein in Amsterdam weer omgeto-

verd tot de mooiste ijsbeleving van 
Nederland. Ice*Amsterdam is dé ont-
moetingsplek waar je samen met je 
vrienden en familie geniet van een 
warme mok chocolademelk, je de 
mooiste winterse foto’s maakt met 
het Rijksmuseum op de achtergrond 
en onder de replica van de Magere 
Brug door kunt schaatsen. 
 
Sta je liever langs de zijlijn, geen pro-
bleem! Naast het schaatsen is er volop 
mogelijkheid om cultuur te snuiven, 
te borrelen, een drankje te doen, te 
shoppen of juist heerlijk te relaxen. In 
onze horecavoorziening kun je, uitkij-
kend op de winterse activiteiten, ge-
nieten van lekkere hamburgers, smel-
tende kazen of (h)eerlijke broodjes. 
Tijdens de kerstperiode kom je als be-
zoeker helemaal in de winterstem-
ming als er naast de winterse activi-
teiten ook nog talloze winterse 
kraampjes verrijzen en er een bijzon-
der knusse kerstmarkt ontstaat. Sa-
men met vrienden, collega’s of fami-
lie kun je op zoek naar de leukste 
kerstcadeaus en geniet je van knispe-
rende kampvuren en heerlijke winter-
se lekkernijen, zoals bijvoorbeeld een 
verse warme wafel. Dat is pas het 
échte wintergevoel! 
Museumplein 
W iceamsterdam.nl 
 

A 
msterdamsche kerstmarkt  
Zaterdag 22 en zondag 23 de-
cember 
Proef de kerstsfeer tijdens de 

Amsterdamsche kerstmarkt in de 
Kromhouthal aan het IJ. Shop bij de 
kleine marktkramen gevuld met mooie 
presentjes en drink heerlijke glühwein 
uit eigen mok terwijl je geniet van 
een engelenstem die 'schunnige' kerst-
liedjes zingt. De markt ademt puur 
folklore en is een en al gezelligheid. 
Kromhouthal,  
Gedempt Hamerkanaal 231 
W amsterdamsche-kerstmarkt.nl 
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W 
interParade 
19 december (try-out) 
20 – 22 december 
25 – 29 december 

De WinterParade hangt aan elkaar van 
verhalen, ontmoetingen en samenzijn. 
Het programma begint buiten met mu-
ziek en een warm drankje. Binnen 
staat de soep al op. Een kleurrijk ge-
zelschap van artiesten onder regie van 
Jan Eric Hulsman verzorgt een warm 
welkom en twee voorstellingen voor 
en twee voorstellingen na het eten. 
Aan de 120 meter lange tafel beleef je 
het allemaal: theater, dans, muziek, 
de ter plekke opgenomen film en het 
jaarlijkse koorwerk onder leiding van 
Yorick Heerkens. Ondertussen klimmen 
de koks en de serveersters op tafel om 
voor jou een eenvoudig, smakelijk di-
ner te verzorgen. 
 
De avond wordt feestelijk afgesloten 
door de Silent Disco, met een dansje 
op de tafel! Aan vegetariërs wordt ge-
dacht, zijn er speciale wensen, geef 
het door! Deur open: 18 uur, program-
ma & diner: 18:30 – 22 uur, Silent Dis-
co: 22 - 23 uur. Kaarten inclusief en-
tree maar exclusief drank, programma 
en diner kosten €46, online te bestel-
len, zie website.  
Zuiderkerk,  
Zuiderkerkhof 72 
W winterparade.nl 
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K 
lassieke kerstconcerten 
in Amsterdam  
Kom in de december-
maand in Amsterdam met 

klassieke muziek in de ultieme 
kerststemming. De beste klassie-
ke musici uit Europa treden op in 
kerken, poptempels en concert-
zalen verspreid over de stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
omáš Mach &  
Hiroko Matsumoto:  
Unconventional Christmas  
Vrijdag 14 december 20:00 

uur 
De veel geprezen Tsjechische klassieke 
violist Tomáš Mach en de Japanse pia-
niste/zangeres Hiroko Matsumoto tre-
den op met hun crossover project 
“Unconventional Christmas”. Na een 
tour door Tsjechië en Japan in de zo-
mer en de herfst komen Tomáš en Hi-
roko naar Amsterdam voor dit winter-
concert in de Café Belcampo in de 
Hallen in Amsterdam. Het programma 
bestaat uit klassieke werken, Argen-
tijnse tangos, originele composities 
van Tomáš Mach and Japanse liederen 
door Hiroko Matsumoto.  
Café Belcampo,  
Hannie Dankbaarpassage 10  
W cafebelcampo.nl/agenda 
 

W 
einachtsoratorium van het 
Galakoor 
Zaterdag 15 december 
20:00 uur 

Vier kerst met Galakoor. Vijf jaar na 
de oprichting keert LHBT Galakoor te-
rug naar de componist waar het mee 
begon: Bach! Repertoire dat ons goed 
ligt. Met het Weihnachtsoratorium 
kom je alvast in de kerstsfeer. 
 
Met het Promenade Orkest o.l.v. Joke 
Geraets, Solisten: Michelle Mallinger 
(sopraan), Annette Stallinga (alt), 
Joost van Velzen (tenor), Sinan Vural 
(bariton). Bestel je kaarten á 20 euro 
pp op de website van Galakoor.  
Dominicuskerk,  
Spuistraat 12 
W galakoor.nl/agenda/ 
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K 
oepelconcert: Kerst in de 
Koepel  
Woensdag 19 december 20:00 
uur 

In de NedPhO-Koepel in Amsterdam 
sluiten we het jaar af in warme kerst-
sferen. Strijkers van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest onder leiding 
van dirigent Jan Wierzba weten een 
gevoelige snaar te raken. Dit doen ze 
samen met zangers van de Nationale 
Opera Studio, die september dit jaar 
is opgericht door De Nationale Opera. 
Geniet van getalenteerde jonge ar-
tiesten.  
NedPhO-Koepel,  
Batjanstraat 3 
W orkest.nl/concert/koepelconcert-
kerst-de-nedpho-koepel 
 

S 
tille Nacht am Silbersee  
Donderdag 20 december 20:15 
uur 
Stille Nacht am Silbersee. Het 

einde van het jaar is een tijd van be-
zinning, om te reflecteren op de ge-
beurtenissen om ons heen. Samen met 
schrijfster Anna Enquist brengt Sil-
bersee een winteravond met verhalen 
en bespiegelingen, woorden en mu-
ziek. Het muzikale hart van deze 
avond is David Langs ‘The little match 
girl passion’. Deze aangrijpende win-
terpassie, naar het sprookje over het 
meisje met de zwavelstokjes, werd in 
2008 bekroond met de Pulitzer Prize.  
Deze voorstelling is te zien en te ho-
ren in het Muziekgebouw aan 't IJ in 
Amsterdam. 
 
Een eigentijds lijdensverhaal dat zo-
wel gelovigen als atheïsten een mo-
ment van bezinning biedt. De woorden 
van Anna Enquist geven op hun eigen 
manier uitdrukking aan thema’s als 
hoop, twijfel en troost. Muziek speelt 
een belangrijke rol in haar poëzie en 
romans. Samen met de muziek van 
Jörg Brinkmann en Arvo Pärt belooft 
dit een muzikale avond te worden van 
verstilling en inspiratie. “Na afloop 
was het een aantal donkere seconden 
doodstil; het ultieme bewijs van be-
zinning én van respect: voor de zes 
mensen op het podium, voor de een-
voud van de woorden en voor de vele 
krachtige muzikale momenten.  

Muziekgebouw aan ’t IJ,  
Piet Heijnkade 1 
W muziekgebouw.nl/
voorstellingen/7736/
Stille_Nacht_am_Silbersee/
Bezinning_met_Anna_Enquist/ 
 

H 
et Grand Stand Classickoor  
21 december 20:15 uur 
Een gevarieerd kerstconcert 
met werken van o.a. Johann 

Sebastian Bach en Sergej Rach-
maninov. Ook bekende en onbekende 
kerstliederen uit alle hoeken van de 
wereld. Dit kerstconcert wordt gehou-
den in de Engelse Kerk op het Begijn-
hof in Amsterdam.  
Engelse Kerk,  
Begijnhof 48 
W zingenisheerlijk.nl/GS/grand-stand
-classickoor-kerstconcert/ 
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V 
uile Huichelaar - Meezing 
Kerstshow  
Dinsdag 11 december 20:15 
uur 

Wat doen wij met ma met kerst? Hoe 
imponeer ik mijn schoonmoeder met 
een kerstkalkoen? En meer van die 
feestelijke december-problemen. Kom 
de kerstdagen alvast inzingen met ma, 
buurvrouw of vriendin. 
 
De dames van Vuile Huichelaar ont-
dekten twee jaar geleden hét recept 
voor een goed begin van de feest-
maand: een vrolijke meezing-
kerstshow vol klassieke, swingende, 
tenenkrommende en tranentrekkende 
kerstliedjes. Aangevuld met hilarische 
filmpjes en rake conferences. Een uit-
verkochte zaal zong meteen het dak 
er af. Kom alleen of met je partner, 
ma, schoonzus, buurvrouw, vriendin of 
collega bij ons de feestdagen inzin-
gen. Dan komt de rest vanzelf goed. 
Stadsschouwburg Velsen,  
Groeneweg 71, 1971 NS IJmuiden 
W  stadsschouwburgvelsen.nl/
programma/2018/December 
 

O 
udjaarsdisco in de Buiksloter-
kerk  
Zondag 30 december 20:30 – 
01:00 uur  

Inmiddels een traditie: voetjes van de 
vloer en swingen in de tot een disco-
zaal omgetoverde Buiksloterkerk in 
Amsterdam. Inmiddels een traditie in 
Amsterdam Noord! Mis het niet en ga 
swingend het oude jaar uit! Ook dit 
jaar staat Liselotte Djoefrie, voor 
discoliefhebbers een begrip in Noord, 
weer achter de knoppen. Na het grote 
succes van vorig jaar luidt ze opnieuw 
het oude jaar uit met lekkere muziek, 
die garant staat voor een bruisend 
feest. Dat betekent voetjes van de 
vloer en swingen in een tot een heuse 
discozaal omgetoverde Buiksloterkerk. 
Buiksloterkerk,  
Buiksloterkerkpad 10 
W buiksloterkerk.nl/podium.html 
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Check altijd vooraf of de activiteit 

ook werkelijk doorgaat en of de lo-

catie nog klopt. Bij *moet jij je voor-

af aanmelden, zie link op de OudRo-

ze Agenda. 
 

ONTMOETINGSCENTRUM 

Stadhouderskade 89 

ZA 1 DEC 19:00 – 22:00 uur 

ONTMOETINGSCAFÉ AUTIROZE 
 

HET REIGERSNEST 

Schonerwoerdstraat 4 

ZO 2 DEC 13:30 uur 

ROZE AMSTERDAM ZUIDOOST BORREL 
 

RESTAURANT SZMULEWICZ 

Bakkersstraat 12 

ZO 2 DEC 14:00 – 17:00 uur 

CAFÉ ZILVER 
 

CAFÉ DE PONT 

BUIKSLOTERWEG 3-5 

MA 3 DEC 17:00 – 19:00 uur 

ROZE STADSDORP NOORD BORREL 

 

DE RIETVINCK 

Vinkenstraat 185 

DI 4, 11 + 18 DEC 10:00 – 12:00 uur 

‘T ROZE HART KOFFIE OCHTEND 
 

HET HONK 

Jan de Louterpad 8  

DI 4 DEC 20:00 uur 

STADSDORP BUURTBORREL NIEUW-

WEST 
 

HET SCHOUW 

Dollardplein 1 

WO 5 + 19 DEC 10:00 – 12:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP - NIEUWENDAM 
 

BUURTHUIS DE HORIZON 

Hembrugstraat 156 

WO 5, 12 + 19 DEC 17:30 – 20:30 uur 

Q-KITCHEN EAT & MEET 
 

VROUW EN VAART 

President Allendelaan 733 

DO 6, 13, 20 + 27 DEC 10:30 – 12:00 

uur FEMTASTIC KOFFIE NIEUW-WEST 
 

DE RIETVINCK 

Vinkenstraat 185 

DO 6 DEC 12:00 – 14:00 uur 

ROZE DAMESSALON 
 

DE RIETVINCK 

Vinkenstraat 185 

DO 6 DEC 14:00 – 16:00 uur 

CAFÉ ROSÉ: JIP VAN LEEUWEN  
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AUGUSTINUSHOF* 

Erasmusgracht 26  

DO 6 DEC 17:30 – 19:30 uur 

ROZE STADSDORP MAALTIJD - OUD-

WEST / BOS & LOMMER e.o. 
 

DE RIETVINCK 

Vinkenstraat 185 

DO 6 DEC 19:00 uur 

ROZE FILM: TEST 
 

ONTMOETINGSCENTRUM 

Stadhouderskade 89 

ZO 9 DEC 13:00 – 16:00 uur 

CAFÉ OKÉ 
 

ERASMUSHUIS 

Noorderven 79 – Zaandam 

MA 10 DEC 15:00 – 17:30 uur 

DE REGENBOOG SALON 
 

DE POORT 

Hugo de Grootkade 18-28 

DI 11 DEC 14:00 – 16:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP - OUD WEST 
 

D’OUDE RAAI 

Ferdinand Bolstraat 321 

DI 11 DEC 14:30 – 16:00 uur 

ROZE THEE EN QUIZ 
 

ONTMOETINGSCENTRUM 

Stadhouderskade 89 

WO 12 DEC 13:00 uur 

ROZE SENIOREN 

 

 

 

DE RIETVINCK 

Vinkenstraat 185 

DO 13 DEC 14:00 uur 

ROZE SALON: ACTUALITEITEN 
 

FLESSEMAN 

Nieuwmarkt 77 

VR 14 + 28 DEC 14:00 – 16:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP – CENTRUM 
 

DE GROOTE WEIVER 

Industrieweg 1a, 1521 NA Wormerveer 

ZA 15 DEC 13:00 – 16:00 uur 

CAFÉ PRIDE 
 

CAFÉ DE KROON 

Rembrandtsplein 17' 

DI 18 DEC 17:30 – 19:30 uur 

ROZE STADSDORP BORREL 
 

DE RIETVINCK 

Vinkenstraat 185 

DO 20 DEC 14:00 uur 

ROZE SALON: Kerstviering 
 

MANOR HOTEL 

Linnaeusstraat 89 

VR 28 DEC 21:00 uur 

CAFÉ INCLUSION  

LGBTQ TRANSGENDER CAFÉ  
 

Postcode borrels zijn in dit overzicht 

niet meegenomen. Kijk op onze site 

waar en wanneer deze plaatsvinden. 
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