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Beste vrienden M|V|X 
De maand mei is weer voorbij. De zomer komt eraan. We hebben zin om leuke dingen te gaan doen, zowel buiten 
alsook binnen, en zowel lichamelijk alsmede geestelijk. Dat doen we ook op onze inlopen van de Roze Rietvinck, de 
Roze Klinker en in het Roze Schouw.  
 

Diverse onderwerpen komen aan bod. LHBTI-ers van allerlei pluimage zijn uitgenodigd. We gaan met elkaar praten 
over je LHBTI-er zijn en hoe die verweven kan zijn met je werk, religie en/of cultuur, met je leven dus (De Roze 
Rietvinck). We luisteren naar de geschiedenis van onze LHBTI-helden van vroeger en heden. We gaan film kijken en 
ook uit eten (De Roze Klinker). De gespreksgroep in Het Schouw komt nog tweemaal bij elkaar voordat zij met 
zomerreces gaan. En natuurlijk onze vaste prik, Café Rosé het feestje van de maand. Het feest van de bewoners en 
buurtbewoners van het woonzorgcentrum De Rietvinck en Het Schouw 
 

Dodenherdenking en kranslegging bij 
Homomonument 
Verslag Marcel Oor 
 

Vorig jaar sprak André van Duin op 
de nationale dodenherdenking op 

de Dam. De dag erna had iedereen 
het alleen nog maar over zijn toespraak. 

Wat had hij weer een indruk gemaakt. 
Losjes verwees hij naar het feit dat hij elk 

jaar naar de herdenking bij het Homomonument gaat 
‘niet zo ver hier vandaan.’ Goed dat hij deze herdenking 
landelijk op de kaart heeft gezet. 
 

Ondanks alle bouwwerkzaamheden was alles keurig 
afgezet en aangeduid en tot in de puntjes geregeld. 
Omdat ik meezong in Gay Men’s Chorus Manoeuvre 
stond ik eerste rang en kon het goed ondergaan. We 
stonden met 40 mannen voor het Homomonument met 
zicht op de kerk en het plein waar de herdenking 
plaatsvond. Het was een werkelijk prachtige avond, 
windstil en zonnig. Na het taptoe signaal om 20:00 u was 
de stilte oorverdovend. Geen gillende tram, geen 
knetterende scootertjes, niets en niemand te horen 
behalve, serieus, een landende eend of meerkoetje op de 
Keizersgracht, ik kon niet ornithologisch omkijken. Ook 
streek er een duif - hoe symbolisch - op het verstilde plein 
neer tijdens de 2 minuten. 
 

Inmiddels was het verkeer weer op gang gekomen maar 
het leek alsof iedereen zich nog even inhield. We 
mochten ons eerste lied inzetten, ‘Bring him Home’ uit 
‘Les Miserables.’ Kijk, wij willen als koor nog wel eens een 
foutje maken, verkeerd inzetten, te hard zingen, in de 
lach schieten. Niets van dit alles, in volledige concentratie 
klonk het ingetogen lied over het plein en de tekst 
denderde binnen, met in het achterhoofd een copy-paste 
naar Oekraïne. En wil buiten zingen nog wel eens 
verwaaien, nu niet, het was windstil en de muren van kerk 
en toren fungeerden als klankbord. Daarna zongen we 

nog ‘Kom dan bij Mij’ van Brigitte Kaandorp. Na 
bovenvermelde Van Duin legde ook deze lolbroek de 
vinger op de zere plek. 
Er volgden enkele toespraken waarbij trans jongeman 
Stan Huybrechts van het podium knalde door een korte 
heldere toespraak waarbij hij feilloos de link legde met 
heden en verleden. Ronduit indrukwekkend. 
 

Aansluitend werden ruim 40 organisaties, van COC tot 
D66, opgeroepen bloemen te leggen bij het 
Homomonument. De zon was achter de kerk verdwenen, 
er kwam een windje opzetten en ook al stond iedereen 
langzaamaan te vernikkelen, niemand gaf een krimp. 
Deze lichte pijn was wel te verdragen in het licht van wat 
er geofferd is voor onze vrijheid in een nog vrij recent 
verleden. Een vrijheid die nu op nog geen 2000 km van 
ons vandaan weer bevochten moet worden. Aansluitend 
was er een borrel in de Westerkerk, die konden we best 
gebruiken. 
 

AGENDA 
Ook de komende maand hebben wij weer een vol 
programma met activiteiten. 
 

HET SCHOUW – GROTE ZAAL 
Dollardplein 2 
ROZE KOFFIE INLOOP 
Woensdag 1, 15 + 29 juni 
10:00 -12:00 uur 
Houd jij van roze gezelligheid? 
Vind je het prettig gevoels-
genoten uit het eigen stadsdeel 

en (wijde) omgeving te ontmoeten? Wilt jij je 
kennissenkring uitbreiden? Dan ben je welkom bij de 
Roze Koffie Inloop. Alle leeftijden zijn welkom! Wij vragen 
geen geld voor de koffie, maar een bijdrage in de bus van 
het ‘Bitterballenfonds’ wordt altijd op prijs gesteld. Heb 
jij zin om aanwezig te zijn, meld je dan aan-, maar 
eventueel ook af bij uw gastheer Peter Schroder 
pschroder@amstelring.nl ovv: Roze Koffie Inloop. 
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HET SCHOUW – BIBLIOTHEEK 
Dollardplein 2 
ROZE LEVENSKUNST 
GESPREKSGROEP 
Maandag 6 + 20 juni 

13:30 – 15:30 uur 
De Roze Levenskunst gespreks-groep 

praat iedere 14 dagen over een vooraf 
overeengekomen thema. De gespreksleider is Simon 
Huges, roze 50+ ambassadeur bij het COC. Deelname € 
3,50 per keer (voor de consumpties). Op het eind van het 
seizoen krijgt u een rekening. Heb jij zin om aanwezig te 
zijn meld je dan aan-, maar eventueel ook af bij Simon 
Huges simonhuges6@gmail.com ovv Roze Levenskunst. 
Op 20 juni sluiten zij het voorjaar seizoen af om op 29 
augustus weer met 10 nieuwe sessies de herfst/winter in 
te gaan. 
 

HET SCHOUW – GROTE ZAAL 
Dollardplein 2 
CAFÉ ROSÉ: HARALD VEENSTRA 
Donderdag 23 juni 
13:30 – 15:30 uur 
Al vele jaren maakt Harald 
Veenstra voor senioren geweldig 
herkenbare, professionele 

cabareteske liedjesprogramma’s. Beroemde liedjes, maar 
ook juist soms de wat minder bekende pareltjes uit het 
repertoire van de beste Nederlandse artiesten, worden 
opnieuw in herinnering geroepen. ‘Allemaal anders’ is 
een liedjesprogramma waarin het gaat om de eigenheid 
van mensen op allerlei gebieden. Geen twee personen op 
de wereld zijn in alles precies gelijk en dat is juist leuk. Dat 
geeft het leven kleur, maar soms moet men aan elkaar 
wennen, omdat ze bijvoorbeeld een andere geaardheid, 
geloof of huidskleur hebben. In dit programma leert men 
elkaar op een positieve en vrolijke manier wat beter 
kennen. Men kan genieten van een keuze uit het mooiste 
repertoire van artiesten als Robert Long, Benny Neyman, 
Wim Sonneveld, Willem Nijholt, Dorus, Johnny Jordaan, 
Ramses Shaffy e.v.a. Herkenbaar en begripvol omdat men 
nu eenmaal ‘allemáál anders-zijn!’ 
 

BUURTSALON JELTJE 
1e Helmersstraat 106-N 
DE ROZE KLINKER 
Donderdag 2, 9, 16, 23 + 30 juni 
14:00 – 16:00 uur 
In het stadsdeel West willen we 
nog geen afstand nemen van de 
succesvolle Roze Inloop.  Dit 

speciale koffie-uurtje van de Roze Inloop Amstelring 
wordt hier De Roze Klinker genoemd. Deze koffie-uurtjes 
van de Roze Klinker zullen in ieder geval tot eind augustus 
gehouden worden. 
 

Voor deelname aan een activiteit vragen wij een kleine 
bijdrage van € 3,00 per keer, als vergoeding voor koffie en 

thee. U kunt ook een 4-strippenkaart kopen van € 12,00. 
Het is wenselijk dat u zich vooraf aanmeldt door een e-
mail te sturen naar oudroze@amstelring.nl ovv Jeltje 
 

2 juni - Nationale Opa en Oma dag 
Thema van vandaag: Waar staan de LHBTI-ouderen, als er 
gesproken wordt over oma’s en opa’s in de samenleving? 
Kunnen wij überhaupt erover mee praten als wij zelf geen 
kinderen hebben? Kennen wij eigenlijk verhalen van 
LHBTI-ouderen, die opa en oma zijn? Hoe verhouden ze 
zich, de ouderen die oma en opa zijn tegenover de LHBTI–
ouderen die geen kleinkinderen hebben? Mis je niet een 
heleboel als je geen opa of oma bent? 
 

9 juni - Stichting Verzetshelden 
Roze in Verzet richt zich op de beeldvorming en 
zichtbaarheid van verzetshelden met een homoseksuele 
oriëntatie. Specifiek in de Tweede Wereldoorlog, maar 
ook uit andere tijden. Wie waren zij? Wat bewoog hen? 
Wat kunnen we van hen leren? Gerrit en Herman komen 
vanmiddag spreken over hun stichting. De stichting  
houdt zich bezig met het verzamelen van verhalen van de 
Roze Verzetshelden in het verleden. 
 

16 juni - Filmmiddag in de Roze Klinker 
De titel van de film is nog niet bekend. Maar als u iets 
interessant in gedachten heeft, die u graag wilt zien, 
vertel het mij. Als het lukt zal ik het op deze middag 
draaien. 
 

23 juni – Dimsum eten, een uitstapmiddag 
“Hé Wawan, kunnen we eens wat anders doen tijdens 
zo’n koffie-uurtje” zei iemand van de Roze Klinker. “Ik wil 
een keertje gaan dimsummen. Zou je dat niet kunnen 
organiseren?” Waarom niet, dacht ik? Dus staat deze dag 
gepland om niet in Buurtsalon Jeltje bij elkaar te komen, 
maar aan de Oosterdokskade 8 bij het Chinees restaurant 
Sea Palace. 
 

Wat is dimsum eigenlijk? Dat is een soort High Tea of 
Tapas, maar dan op zijn Chinees. U krijgt dan diverse  
snacks: warm, koud, vegetarisch, vlees en/of vis als 
‘maaltijd’. Er zijn ook zoete hapjes te bestellen. Als u het 
leuk vindt om erbij te zijn, kunt u zich aanmelden vóór 17  
juni bij Wawan door een e-mail te sturen naar 
oudroze@amstelring.nl ovv DimSum Roze Klinker. U 
kunt verwachten op een lunch van +/- 20 euro per 
persoon op eigen kosten. 1 drankje gratis. Rond 13.30 uur 
verzamelen bij Sea Palace. Bij minder dan 5 deelnemers 
gaat het dim-summen niet door. Als het definitief 
doorgaat krijgt u een e-mail met verdere informatie. 
 

30 juni – Thema nog te bepalen 
Thema van deze middag is nog nader te bepalen. Als u 
bepaalde onderwerpen interessant vindt die u graag 
met anderen wilt delen en bespreken, dan bent u van 
harte welkom om bij de Roze Klinker het podium te 
pakken. 
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DE RIETVINCK 
Vinkenstraat 185 
DE ROZE RIETVINCK 
Dinsdag 7, 14, 21 + 28 juni 
14:00 – 16:00 uur 
De bijeenkomsten duren van 
14:00 tot 16:00 uur. Voor 
deelname aan een activiteit 

vragen wij een kleine bijdrage van € 3,00 per keer, als 
vergoeding voor koffie en thee. U kunt ook een 4-
strippenkaart kopen van € 12,00. Het is wenselijk dat u 
zich vooraf aanmeldt door een e-mail te sturen naar 
oudroze@amstelring.nl. ovv Roze Rietvinck.  
 

7 juni - Isjed Hussain 
Een drietal mensen van bi-culturele en/of islamitische 
LHBTQI+ van Stichting Prisma Groep komt deze middag 
praten over hun levens. Het gaat een gezellige en een 
beetje serieuze middag worden waarin jullie vragen 
mogen stellen en het gesprek aangaan met deze 
personen. Isjed Hussain, een Pakistaans-Nederlandse 
islamitische transvrouw zal er onder andere zijn. Zij kijken 
uit naar deze middag.  
 

14 juni - Roze zaterdag 
Dit jaar wordt Roze Zaterdag op 18 juni, in Rotterdam 
gehouden. De laatste jaren wordt Roze zaterdag niet 
meer zo groot georganiseerd. Ik heb de indruk dat het 
overtroefd wordt door Amsterdam Pride, maar is dat wel 
zo? Wie is er niet/wel geweest? Wie kan mij vertellen wat 
er zo bijzonder is aan deze dag? Hoe belangrijk was de 
Roze Zaterdag? Weten de meeste LHBTI-ouderen nog wel 
wat Roze Zaterdag is? Weten de jongeren nog wel wat dat 
voor dag is? Of zijn ze meer op de hoogte van de Canal 
Parade en Pride Amsterdam. Begon het homo-activisme 
niet op deze zaterdag? Vragen die wij vanmiddag gaan 
bespreken. 
 

21 juni - Majoor Jaus Müller, “Roze in het leger” 
De SHK (Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht) geeft 
het ministerie van Defensie gevraagd en ongevraagd 
advies, om voortgang te houden bij noodzakelijke 
maatregelen en activiteiten ter bevordering van de LHBT+ 
emancipatie. Hierbij is het voor de SHK van belang nauw 
betrokken te worden bij de formulering en realisatie van 
beleidsinitiatieven door het Ministerie van Defensie. Op 
deze manier geeft de SHK ook invulling aan de 
doelstelling om het leefklimaat voor LHBT+ collega's 
binnen het Ministerie van Defensie te verbeteren. Majoor 
Jaus is voorzitter van de stichting SHK. Hij komt vandaag 
ons vertellen over het reilen en zeilen van deze stichting 
en over zijn eigen leven in het leger als LHBTI-er. 
 

28 juni - Café Rosé: Rolf van Rijsbergen 
Café Rosé is een activiteit waarbij iedereen uitgenodigd 
wordt om het feest te vieren van onze vrijheid. Vrijheid 
dat eenieder zijn eigen leven mag leiden zoals die wilt, 
zolang je de ander maar niet kwetst. Dat is waar het in 

Café Rosé om gaat: het samen vieren van het leven in 
diversiteit. In de Rietvinck vindt Café Rosé elke laatste 
dinsdag van de maand plaats. Vanmiddag treedt Rolf van 
Rijsbergen voor ons op. Een bekende in de LHBTI-ouderen 
gemeenschap. Zijn programma van deze middag is “Als 
het om de Liefde gaat”. 
 

DE RIETVINCK 
Vinkenstraat 185 
ROZE LEESCLUB 
Vrijdag 17 juni 
14:00 uur 
Onder leiding van Dik Nagtegaal 
wordt weer een boek uit de rijke 
roze literatuur behandeld. 

Deelnemen aan deze groep? Stuur een mail naar Dik 
Nagtegaal! nagtegaaldik@gmail.com ovv Roze Leesclub 
 

MIJN TWEEDE HUID van Edwin Mortier 
Anton is het enige kind in een gezin dat woont in een huis 
aan de dijk; zijn kinderjaren zijn vervuld van de intimiteit 
van vader en moeder, tantes en ooms. In die 
geborgenheid breekt plotseling een neef uit een 
problematisch gezin in, en Anton wordt tegelijk 
gefascineerd en afgestoten door deze Roland. Door de 
jaren heen verinnigt en verhardt de verhouding tussen de 
twee jongens zich, als in een golfbeweging. Een andere 
verhouding, die tussen Anton en zijn medescholier 
Willem, is een pleister op de wonde van de verenkeling 
die er in Anton plaatsvindt. Een dramatische gebeurtenis 
zet zijn hele leven ineens op losse schroeven.  
 

DUYCKERCAFÉ – GROTE ZAAL 
Raadhuisplein 5 – Hoofddorp 
ROZE REGENBOOG CAFÉ 
Woensdag 8 juni 
17:00 – 20:00 uur 
Elke 2e woensdag van de maand is 
het ROZE REGENBOOG CAFÉ dé 

ontmoetingsplaats voor de LHBTI+ oudere waar wordt 
gelachen, gesproken, gegeten en gedronken en waar elke 
maand weer een leuk, interessant programma te beleven 
is. Kom gezellig een kijkje nemen, iedereen is welkom! 
Ook zorgen wij weer voor een goedgevulde maaltijdsoep 
met brood voor 2,50. Prettig als we weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan via: 
mvanlimbeek@amstelring.nl een activiteit van 
Amstelring ism Het Cultuurgebouw 
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Andere activiteiten voor de doelgroep 
 

IHLIA 
Oosterdokskade 143 
tijdens openingstijden OBA 
EXPO: KIN. 
KIN. geeft een inkijkje in de 
Amsterdamse Dragking scene 
De tentoonstelling laat het leven 
zien in het eerste Amsterdamse 

dragkinghuis: The House of Løstbois. The House of 
Løstbois ontstond in maart 2019 vanuit een dragking 
academie georganiseerd door dragtutor en -moeder 
‘Taka Taka’ en ‘Father Julius’. Wat aanvankelijk begon als 
creatief onderzoek naar gender, leidde tot veel meer: een 
gemeenschap, een support system, een familie en een 
vreugdebron die pride ver ontstijgt. 
 

Kin. omvat een fotoserie door documentair fotograaf 
Stacey Yates – ook bekend als ‘The Bill Please’ – en is het 
startpunt van een breder project dat een persoonlijk licht 
schijnt op de ontwikkeling van een queer universum. 
Door zijn foto’s te publiceren deelt Bill een vleug van de 
intieme, persoonlijke momenten met zijn dragfamilie. 
Tegelijkertijd weerspiegelt deze serie de zoektocht naar 
zijn eigen genderidentiteit. 
 

De term ‘kin’ verwijst naar het begrip ‘chosen family’. 
Wat is er inmiddels niet gezegd over queers en familie? 
Queers vinden hun gelijkgestemden; afwijzing en 
afzondering ontketenen het verlangen om als je ware zelf 
gezien te worden en hierom gevierd te worden. Om 
werkelijk ergens thuis te horen. 
 

Tijdens de repetities van de Løstbois verdwijnen 
genderverwachtingen, waardoor ruimte ontstaat voor 
ontdekking, opwinding en ondersteuning. Club ChUrch 
Amsterdam is voor de Løstbois hun habitat doordat ze 
daar structuur, middelen, een repetitieplek, en – 
uiteraard – een podium aangeboden krijgen. Voor velen 
dient deze performanceruimte als een veilige, vrije en 
stimulerende omgeving voor speelse interactie en 
verkenning. 
 

Het vinden van elkaar was voor de Løstbois als het 
ontdekken van water in de woestijn. Achter de zware 
deuren van queer cruiseclub ChUrch stichtten zij een 
eigen oase.  
 

ONTMOETINGSCENTRUM 
Stadhouderskade 89 
AUTIROZE CAFÉ 
Zaterdag 4 juni 
13:00 – 16:00 uur 
Op de eerste zaterdag van de 
maand is het Autiroze Café te 
vinden in het DOC. Wij hebben de 

beschikking over een mooie ruimte met bar, 
versnaperingen, dartbord, info- en spelletjeshoek. Iedere 

maand zijn er zo’n 20 á 30 leuke bezoekers uit de LHBTI+ 
gemeenschap met autisme. Er is een gastpersoon 
aanwezig die nieuwkomers opvangt en de weg wijst. De 
locatie is rolstoeltoegankelijk en is voorzien van een 
invalidentoilet. Als je wilt komen, meld je dan van te 
voren even aan: autiroze@cocamsterdam.nl 
 

SPORTCLUB TIJGERTJE 
Bankastraat 18 
SENIOREN CONDITIE TRAINING 
Iedere dinsdag 
17:00 – 18:00 uur 
Deze Conditietraining kan het 
best gekarakteriseerd worden als 
bewegingstherapie in groeps-

verband. 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 getraind, vaak separaat maar ook in hun 
functionele 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. Kosten per seizoen 195 euro. 
Geen trainingen op Koningsdag en schoolvakanties. W 
tijgertje.nl 
 

ONTMOETINGSCENTRUM 
Stadhouderskade 89 
ROZE SENIOREN 
Woensdag 1, 15 + 29 juni 
13:00 – 17:00 uur 
Al 50+ jaar vindt dit 
ontmoetingscafé plaats. Doel: 
‘…een steun te zijn bij het ouder 

worden, ervaringen uit te wisselen en gezelligheid te 
bieden onder gelijkgezinden. De leeftijd van de 
deelnemers varieert omdat ieder zelf bepaalt wanneer hij 

zich senior voelt’.  

W cocamsterdam.nl/thema/activiteiten/activiteiten-
voor-senioren 
 
 

PATHÉ DE MUNT 
Vijzelstraat 15 
PRIDE NIGHT: SWAN SONG 
Woensdag 1 juni 
19:30 uur 
De voormalig flamboyante 
kapper Pat Pitsenbarger was ooit 
een ster, maar brengt nu zijn 

dagen door in een saai bejaardentehuis. Wanneer een 
van zijn vroegere klanten overlijdt, blijkt dat ze in haar 
testament heeft aangegeven nog één keer door Pat 
geknipt te willen worden voor de begrafenis. Pat twijfelt, 
want de twee zijn niet bepaald als vrienden uit elkaar 
gegaan. Maar de verleiding van vrijheid is te groot en hij 
ontsnapt uit het bejaardentehuis. Pat maakt een lange 
wandeling door zijn stad langs oude herinneringen en 
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nieuwe ontmoetingen. Tijdens zijn odyssee herontdekt 
hij zijn talent. 
 

FLESSEMAN 
Nieuwmarkt 77 
ROZE KOFFIE INLOOP  
met entertainment 
Vrijdag 3 + 17 juni 
14:00 – 16:00 uur 
Even uit de dagelijkse sleur in 
Centrum voor ouderen – 

Flesseman. Houd jij van roze gezelligheid? Vind je het 
prettig gevoelsgenoten uit het eigen stadsdeel en (wijde) 
omgeving te ontmoeten? Wilt jij je kennissenkring 
uitbreiden? Dan ben je welkom bij de Roze Koffie Inloop. 
Alle leeftijden zijn welkom! De koffie is gratis en als jij een 
(alcoholisch) drankje wil drinken in de pauze dan is deze 
voor eigen rekening. Op 3 juni is er een optreden van De 
Mannen en op de 17e is dat de Amsterdamse volkszanger 
Martin Spee. 
 

HET OPEN HUIS 
Bilderdijkpark 12a 
DE-ZÓCIËTEIT-CULTURELE 
AVOND 
Vrijdag 3 + 17 juni 
20:00 uur inloop 19:30 uur 
De ZÓCIËTEIT organiseert 
culturele avonden voor 

homomannen 40+ met film, muziek of een lezing. De 
avonden vinden plaats op de eerste en derde 
vrijdagavond van de maand in Het Open Huis. Binnen de 
Zóciëteit zijn diverse subgroepen actief, zoals wandelen, 
film, klaverjassen of gewoon samen uitgaan. 
 

HET KETELHUIS 
Pazzanistraat 4 
GAY FILM SPECIAL: BEYTO 
Zaterdag 4 juni 
17:00 uur 
Beyto woont in een Zwitsers 
stadje en is de trots van zijn 
ouders. Hij haalt goede cijfers, 

maakt geen problemen en helpt mee in hun kebabzaak. 
Zwemmen is zijn grote passie. Zijn ouders kunnen daar 
niet veel mee, maar zolang zijn opvoeding er niet onder 
lijdt vinden ze dat prima. Voor het immigrantengezin uit 
Centraal-Anatolië is één ding namelijk belangrijk: hun 
zoon moet het beter krijgen dan zijzelf. Beyto is al een 
tijdje verliefd op zijn zwemcoach Mike, maar hij weet heel 
goed hoe zijn ouders en hun Turkse omgeving over 
homoseksualiteit denken. Wanneer hij eindelijk de moed 
vat, valt de wereld van zijn ouders in duigen en nemen ze 
hun toevlucht tot een list. 
 

KLEURSTOFF 
Hogehilweg 20 (Zuidoost) 
FEMMAZING ROOFTOP 
FESTIVAL 
Zondag 5 juni 
15:00 – 00:30 uur 
Op 1e Pinksterdag 2022 vindt dan 
eindelijk na 2 jaar wachten het 

Femmazing Festival plaats. Met een Outdoor Rooftop 
area een Indoor Mainstage en een silent disco-terras 
wordt dit een editie om nooit meer te vergeten. Dit wordt 
een waar dans walhalla voor alleen vrouwen, met de 
beste vrouwelijke DJ’s, de mooiste danseressen en 
heerlijke Ibiza and bohemian vibes, beleef jij een 
Pinksteren zoals nooit te voren. 
 

Wij vinden het onwijs gaaf als jij je kledingkeuze een 
beetje aanpast op het thema. Dit is niet verplicht, maar 
het wordt wel zeer gewaardeerd als je er rekening mee 
houdt! W femmazing.nl/feesten 
 

GRAND CAFÉ AMSTELHOECK 
Amstel 1 (t/o Spinoza) 
REGENBOOG BORREL 
Zondag 5 juni 
16:00 – 18:00 uur 
Vanaf zondagmiddag 5 juni gaat 
de befaamde maandelijkse 
zondagmiddag Regenboogborrel 

(v/h l’Opera) na een lange onderbreking weer van start. 
Oprichter Cees Walraven en Paul Hofman hebben de 
handen ineen geslagen en zetten samen de borrel voort. 
Zij hebben ook een nieuwe locatie nu l’Opera niet meer 
bestaat. In de zomer vindt de zondagse Regenboogborrel 
op het terras van grand café Amstelhoeck plaats, in de 
winter of bij slecht weer binnen. Amstelhoeck ligt op een 
steenworp afstand van het Rembrandtplein en dichtbij de 
Reguliersdwarstraat en Halvemaansteeg. Wat is er 
heerlijker op dit zonnige terras te genieten van het 
uitzicht, de mooie mannen en de prachtige verhalen? 
 

Amstelhoeck is goed te bereiken met elke vorm van 
vervoer. Met de metro (alle lijnen, tweede halte vanaf 
Centraal Station) of tram (lijn 14). Het concept van de 
borrel is ongewijzigd, geen toegangsprijs wel je eigen 
drankjes betalen. Overigens zijn de prijzen redelijk. Neem 
vooral je goede humeur en je vrienden mee. Aanmelden 
is niet verplicht. Kom gewoon weer ouderwets borrelen. 
Oude tijden herleven, dat kun je gewoon niet missen. 
Cees en Paul kijken uit naar je komst. Wil je meer weten 
neem dan contact op met: Cees Walraven, 06 2092 7747 
of Paul Hofman 06 2727 7259 
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BAR BUKA 
Albert Cuypstraat 124 
PUB QUIZ alleen voor vrouwen 
Woensdag 8 juni 

19:30 – inloop 19:00 uur 
De quiz bestaat uit 6 rondes en een 

tussenronde. De vragen variëren in moeilijkheidsgraad en 
qua onderwerp. Het gaat vooral om het plezier, maar je 
kunt natuurlijk ook voor de winst gaan. Teams bestaan uit 
maximaal 6 personen. Deelname: 4 euro per persoon 
(contant of pin op avond zelf) Opgeven: 
contact@spotforall.nl Je kunt je als team en individueel 
opgeven. Kom je als team? Geef dan meteen je 
teamnaam door. Kom je individueel? Wij vragen dan aan 
andere teams of je ergens bij mag aansluiten of we 
voegen alle individuele aanmeldingen bij elkaar in een 
team. W barbuka.nl 
 

ONTMOETINGSCENTRUM  
Stadhouderskade 89 
CAFÉ OKÉ 
Zondag 19 juni 
13:00 – 16:00 uur 
Café Oké is een ontmoetingscafé 
voor LHBT’ers met een 
verstandelijke beperking. Elke 

derde zondag van de maand tussen 13:00 en 16:00 uur. 
De locatie is rolstoeltoegankelijk en heeft een 
invalidentoilet. Als je wilt komen, meld je dan van te 
voren even aan: (020) 626 30 87 of mail ons: 
cafeoke@cocamsterdam.nl 
 

GRAND CAFÉ 3&20 
Johan Cruijff Boulevard 242 
FEMMAZING SPEEDDATE 40+ 
Zondag 19 juni 
14:00 uur 
Vandaag organiseert Femmazing 
een zondagmiddag speeddate, 
een speeddate event voor single 

vrouwen van 40 jaar en ouder. Wij starten de middag met 
een heerlijk welkomstdrankje. Na een korte uitleg zullen 
starten wij met de speeddate. Je hebt 2 uur de tijd om 
ongeveer 15/20 vrouwen te leren kennen, om de 4 
minuten klinkt de bel en wissel jij van date. Na elke date 
vul je op je matchkaart in of je in de ander een match ziet 
en geïnteresseerd bent in een eventuele vervolg date. 
Natuurlijk is er ondertussen ook nog even tijd voor een 
kleine adempauze, de mogelijkheid om wat te drinken te 
bestellen en zullen we jullie voorzien in wat lekkere 
borrelhapjes. Na het afsluiten van het speeddate event 
kan er nog een drankje gedronken worden. Vervolgens 
ontvang je binnen 48 uur een matchmail met daarin de 
voornaam en het telefoonnummer van je eventuele 
matches. W femmazing.nl 
 

 
 

CAFÉ DE TROPEN 
Mauritskade 64 
ROZE STADSDORP BORREL 
Dinsdag 21 juni 
Welkom bij de Roze Stadsdorp 
Borrel in Café de Tropen, Tram 19 
– halte 1e van Swindenstraat, 
tram 1 + 3 – halte Linnaeusstraat. 

Dus makkelijk bereikbaar! Ingang Café de Tropen via het 
Oosterpark met trap en voor mindervaliden contact 
opnemen met het Café (020) 568 2000. Gastvrijheid: om 
deze centrale maandelijkse borrels eer aan te doen en 
onze gastvrijheid met iedereen te delen, vragen we jullie 
oog te hebben voor nieuwe bezoekers en/of voor mensen 
die alleen zitten en hen bij je uit te nodigen. Wisselen van 
tafel en tafelgenoten zo nu en dan, kan daartoe zeker 
bijdragen. Wij hopen weer op een gezellig samenzijn met 
elkaar. W rozestadsdorp.amsterdam 
 

VILLA RANDWIJCK 
Catharina van Clevepark 10  
Amstelveen 
AMSTELVEEN-DIVERSITEIT-CAFÉ 
Donderdag 23 juni 
20:00 – 23:00 uur 
In dit café staat ontmoeting, 
gezelligheid en vooral inclusie 

voorop. De deur is open voor iedereen, maar de focus ligt 
op LHBTI gemeenschap. Naast de ontmoeten wordt ook 
aandacht besteed aan actuele thema’s en dilemma’s. 
Denk hierbij aan ‘roze’ ouderen, genderidentiteit en bi-
culturele LHBTI. Er bestaat ook de mogelijkheid dat er een 
film wordt vertoond of dat een gastspreker aanschuift. 
Voor vragen of info mail welkom@villarandwijck.nl 
 

ORANJEKERK 
Tweede Van der Helststraat 1-3 
REGENBOOG LEZING 
Vrijdag 24 juni 
15:00 – 17:00 uur 
inloop 14:30 uur 
Stichting Sociaal Ondernemend 
Opbouwwerk Zuid (SOOZ) en 

Werkgroep Grey Pride Zuid organiseren elke laatste 
vrijdagmiddag van de maand voor LHBT+ ouderen in de 
Oranjekerk (2e van der Helststraat 1-3, net om de hoek 
van de Ceintuurbaan) een meet & greet bijeenkomst met 
een spreker en een hapje en drankje. Heb jij zin om 
aanwezig te zijn meld je dan aan-, maar eventueel ook af 
bij uw gastheer Paul Hofman paulerikhofman@planet.nl 
Toegang: 3 euro contant (incl. koffie, thee, borrelhapje en 
drankje) 
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BUURTHUIS DE HORIZON 
Kooklokaal 1e verdieping 
Hembrugstraat 156 
Q KITCHEN met Aydin & Nata 
Vrijdag 24 juni 
17:30 – 20:30 uur 
Aydin & Nata zijn een enthousiast 
team en zij willen graag de 

mensen in en om de LGBTQ+ gemeenschap bij elkaar te 
brengen, onder het genot van heerlijke Midden-Oosterse 
gerechten. Iedere laatste vrijdag van de maand bent jij 
welkom tijdens onze kooksessies in Buurthuis de Horizon, 
in Amsterdam West. Mensen van alle leeftijden, religies 
en de belangen zijn van harte welkom om elkaar te 
ontmoeten, samen te eten en verhalen uit te wisselen. 
Bijdrage 7,50 pp.  
W facebook.com/groups/1407788489240645 
 

HET OPEN HUIS 
Bilderdijkpark 12a 
PINK DANCE 
Zondag 26 juni 
14:00 – 17:00 uur 
Op onze dansmiddagen kan je op 
de muziek van onze vaste DJ 
Harry en een gladde dansvloer 

weer gezellig dansen; stijldansen en disco. Het is de kans 
om je vrienden en anderen ten dans te vragen en verder 
kennis te maken met mensen die ook van dansen houden. 
Met of zonder danspartner, iedereen, voor 50+ 
LHBTQI’ers en wie zich daar bij thuis voelt. Je bent ook 
welkom om gewoon te kijken en een drankje te drinken. 
Heb jij nog vragen, of ideeën mail ze dan aan 

dansen@rozestadsdorp.amsterdam  
 

OUDROZE AGENDA 
De OudRoze Agenda is 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week te 
raadplegen. De site is verdeeld in 
maanden, waarbij Senior Pride 
ook een eigen aparte pagina 
heeft. Alle hiergenoemde 
activiteiten kun jij daar vinden, 
maar ook muziek, opera, 50+ en 

andere filmvoorstellingen 
 

Daarnaast is de Roze (sociale) Kaart daar ook te vinden, 
evenals Kunst Enzo met tips voor tentoonstellingen. 
 

Heb je nog agenda-tips voor ons, stuur deze dan per 
email, eventueel met een Word of Open Office document 
naar: oudroze.agenda@gmail.com  
W oudrozeagenda.amsterdam 
 

IN DE THUISBIOSCOOP (Video On Demand) 
ENFANT TERRIBLE 
“Enfant Terrible” volgt het leven en carrière van Rainer 
Werner Fassbinder. Seks, drugs, radicale ideeën en 
hoogoplopende ruzies. Er zijn weinig cineasten die de 

enfant terrible-stempel meer verdienen dan Fassbinder.  
De nadruk in de film ligt op zijn periode in de jaren ’70 
toen hij volledig geobsedeerd was door film en zijn 
ambitie om één van de beste regisseurs ooit te worden. 
 

RIALTO 
Colm heeft een fijn leventje met zijn vrouw en kinderen 
maar hij leeft al lang met zijn geheime homoseksuele 
gevoelens. Op een dag heeft hij seks met Jay, een 19-
jarige prostituee. Een dag later verschijnt Jay op zijn 
kantoor en perst hem af. Colm is nog bevangen van zijn 
eerste ervaring en blijft met hem omgaan en voor Jay is 
het geld welkom.  Als Colm door een reorganisatie ontslag 
krijgt stort zijn leven in. Hij kan zijn onrust alleen kwijt bij 
Jay… 
 

LA DEA FORTUNA 
Alessandro en Arturo zijn al meer dan vijftien jaar samen. 
De passie is uit de relatie geraakt en ze praten zelfs over 
uit elkaar gaan. Dan op een dag staat hun vriendin 
Annamaria voor de deur. Ze moet een paar dagen naar 
het ziekenhuis en vraagt of ze op haar kinderen willen 
passen. De komst van de twee verstoort hun dagelijkse 
ritme, maar de verantwoordelijkheid voor de twee 
kinderen zorgt ook voor een onverwachte wending in hun 
leven... 
 

EL PRINCIPE 
Chili, 1970. Tijdens een dronken bui steekt Jaime zijn 
beste vriend dood. Veroordeeld maakt hij al snel kennis 
met de mores van het gevangeniswezen. Hij komt onder 
bescherming van “The Stallion”, een oudere en 
gerespecteerde man die alle informele regels in de 
gevangenis bepaalt. Binnen de tralies leert hij alles over 
loyaliteit en ‘zwarte liefde’, zoals het in de gevangenis 
wordt genoemd… 
 

GRETA 
In het ziekenhuis van de 70-jarige verpleger Pedro is geen 
bed meer te vinden voor zijn zieke vriendin Daniela. Hij 
neemt stiekem een gewonde jongeman, die onder 
bewaking staat wegens het plegen van een moord, naar 
zijn huis en geeft in plaats daarvan zijn bed aan Daniela. 
Ondanks het verleden van de jongeman ontwikkelt zich 
een tedere, fysieke relatie tussen de zorgzame Pedro en 
Jean, zijn herstellende huisgast. 
 

Deze VoD’s zijn te bekijken bij artifilm.nl/on-demand/ 
 

OPROEP 
Momenteel maakt Merel Raats met steun van o.a. het 
Nederland Filmfonds een film met home video beelden 
van queers die zich identificeren als vrouw of non-binair, 
in hun leven tot het jaar 1999 wel eens met een 
videocamera opnames hebben gemaakt van hun leven en 
in Amsterdam woonden of nu wonen. Met deze film 
creëer ik ruimte voor het verhaal van deze mensen, 
aandacht voor hen en een vernieuwd perspectief op de 
geschiedenis van LHBT'ers.  
 

Neem contact op met Merel via info@merelraats.com 
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