


Het Scheepvaartmuseum is gevestigd in 's Lands 

Zeemagazijn. Dit monumentale gebouw uit 1656 werd 

ontworpen door Daniel Stalpaert als pakhuis van de 

Admiraliteit van Amsterdam. Het Zeemagazijn werd 

gebouwd in de Gouden Eeuw, toen Amsterdam de 

grootste haven ter wereld was. Nu, ruim 350 jaar later, 

is het Zeemagazijn nog altijd een indrukwekkend ge-

bouw met veel karakter. De perfecte locatie voor Het 

Scheepvaartmuseum, dat hier sinds 1973 is gevestigd. 

 

Vanaf 1590 groeit Amsterdam explosief. Het stadsbe-

stuur laat in 1650 drie eilanden aanleggen voor 

scheepswerven, pakhuizen en woningen. Op het eiland 

Kattenburg komt de scheepswerf van de Amsterdamse 

Admiraliteit met het Zeemagazijn. In 1656 wordt het 

Zeemagazijn geopend. In het pakhuis liggen kanonnen, 

zeilen, vlaggen en scheepsuitrusting voor de oorlogs-

vloot opgeslagen. In de tongewelven onder de binnen-

plaats wordt zo'n 40.000 liter regenwater opgevangen 

voor de drinkwatervoorziening van de schepen. 

 

Het Zeemagazijn was gebouwd op 2300 palen, maar die 

konden niet voorkomen dat het gebouw was gaan ver-

zakken. Steunberen (de schuine 'voeten' onder aan het 

gebouw) en extra risalieten (de uitbouwen aan de bui-

tenkant) moesten verdere verzakking of zelfs instorting 

voorkomen. 's Lands Zeemagazijn is ontworpen door 

Daniël Stalpaert. Stalpaert start als schilder, net als zijn 

vader. In 1648 wordt hij door het stadsbestuur be-

noemd tot stadsarchitect van Amsterdam. Een van zijn 

taken is het uitwerken van het ontwerp van Jacob van 

Campen voor het stadhuis, het tegenwoordige paleis op 

de Dam (1648-1655). Zo doet Stalpaert ervaring op 

met de sobere classistische bouwstijl die kenmerken zal 

worden voor zijn werk. Stalpaert is als stadsarchitect 

verantwoordelijk voor de grote stadsuitbreiding van 

1663. 

Als LHBT-er houden wij niet zo van hokjes, als  

‘M’ zijn wij daar niet vies van. Wij zijn allemaal 

MENS. In het SBS6 programma over 80-jarigen 

zien wij onze doelgroep niet terug, maar wel de 

drang om nieuwe uitdagingen aan te gaan.  

Geniet van de EROP UIT tips! 



Hij ontwerpt een aantal kerken: de Amstelkerk in het 

centrum, de Oosterkerk op Wittenburg. Ook bepaalt 

Stalpaert in grote mate het aanzicht van de eilanden 

Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. Hij ontwerp het 

gigantische Oost-Indische Zeemagazijn, dat in 1822 zal 

instorten. 

 

In 1791 brandde het gebouw af, op de stenen muren 

na. De zwartgeblakerde bakstenen gevels verdwenen 

onder een pleisterlaag die statige blokken zandsteen 

moesten suggereren. 

 

In 1795 vielen de Fransen het land binnen en werd de 

Bataafse Republiek gesticht. De vijf Admiraliteiten wer-

den opgeheven en vervangen door een nationale mari-

ne. Het Zeemagazijn werd een pakhuis voor de marine. 

Dit bleef zo tot begin jaren zeventig. 

 

In 1972 begon het Zeemagazijn aan een nieuw leven 

als 'pakhuis' voor topstukken van Het Scheepvaartmu-

seum. Het museum werd een Rijksmuseum, waardoor 

de financiële mogelijkheden aanzienlijk werden ver-

ruimd. Op 13 april 1973 werd Het Scheepvaartmuseum 

officieel geopend door prinses Beatrix. 

 

In 2007 sloot Het Scheepvaartmuseum voor een reno-

vatie van 4 jaar. Het Zeemagazijn was toe aan een 

grondige opknapbeurt. Er moesten grote zalen komen 

en andere aanpassingen worden gedaan voor de groei-

ende bezoekersstroom. Ook moest er klimaatbeheer-

sing worden aangelegd. 

 

Liesbeth van der Pol (Dok architecten) maakte het mas-

terplan voor het vernieuwde museum en de inrichting 

van de publieke ruimtes, ontvangstzalen, restaurant en 

bibliotheek. Haar streven: het gebouw moderniseren, 

maar tegelijk het gevoel van een 17e-eeuws pakhuis 

behouden. Door later aangebrachte tussenvloeren te 

verwijderen en dichtgemetselde bogen te laten open-

breken, herstelde Van der Pol oude zichtlijnen en bracht 

ze het gebouw weer in de staat zoals Stalpaert het be-

doeld heeft. Waar ze elementen van glas en metaal 

toevoegde, benadrukken die het stoere karakter van 

het gebouw. 

 

Het letterlijke hoogtepunt van de renovatie is de over-

kapping van de binnenplaats, het Open Pleyn. De zelf-

dragende constructie, ontworpen door architect Laurent 

Ney, bestaat uit duizenden stukken glas in een metalen 

frame. Het ontwerp is geïnspireerd op de kompaslijnen 

van oude zeekaarten. In elk van de 868 knooppunten 

zitten 4 led-lampjes verwerkt (wit, rood, geel en blauw) 

die afzonderlijk kunnen worden aangestuurd. Dankzij 

dit schitterende glazen dak krijgt de binnenplaats een 

totaal nieuwe functie als centraal plein en als evene-

mentenlocatie. 



1. A'DAM Toren (Noord) 

Geen uitzicht zo mooi als dat van de A'DAM Toren 

aan het IJ. Pak dus in de A'DAM Toren de lift naar 

de Lookout en schommel daar op honderd meter 

hoogte over de reling. Als je het ijselijk gillen een 

béétje binnen weet te houden, kun je daarna een 

beetje kalmeren met een koud biertje. Het enige 

nadeel: je moet er wel voor betalen.  

Overhoeksplein 1 

 

2. SkyLounge Hilton Hotel (Centrum) 

Op de elfde verdieping van DoubleTree by Hilton zit 

de SkyLounge, restaurant en bar. Het heeft een 

groot, comfortabel terras. Vanaf elf uur 's ochtends 

wordt er lunch geserveerd - bijvoorbeeld een caesar 

salade (€18) - en gasten hoeven in het weekend 

pas om drie uur 's nachts hun laatste drankje op te 

hebben. Die drankjes zijn wat aan de prijzige kant - 

een gin-tonic Monkey 47 kost €17,50 - dus zorg 

ervoor dat je portemonnee goed gevuld is voordat 

je de lift instapt.  

Oosterdoksstraat 4 

 

3. Dakterras Nemo (Centrum) 

Boven op Science Museum Nemo is een groot dak-

terras dat voor iedereen toegankelijk is - ook zon-

der consumptie. Er staan bankjes en bedjes en je 

kijkt uit over de buitententoonstelling Energetica, 

waar kinderen al spelend kunnen leren over duur-

zame energie. Een fontein en waterval geven ver-

koeling tijdens warme dagen. Drankjes en hapjes 

haal je binnen bij het restaurant. Oosterdok 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. W Lounge (Centrum) 

Baad in luxe op de top van het W Hotel, met 

naast een strookje zwembad ook een bar, met het 

strakke interieur van een vijfsterrenhotel. En ont-

span met de nieuwste muziek, samengesteld door 

DJ Kristina Dolgova. Je kijkt uit op het Paleis op 

de Dam en de Nieuwe Kerk. Het is wel dringen 

geblazen, want groot is het terras niet.  

Spuistraat 175 

 

5. Canvas Volkshotel (Oost) 

Het oud-onderkomen van de Volkskrant is sinds 

2014 het Volkshotel. Bovenin zit Canvas - restau-

rant en club - waar je vanaf de zevende uitkijkt 

over de Amstel en de stad. De hottub op het dak 

is alleen op zondag ook voor restaurantbezoekers 

toegankelijk.   

Wibautstraat 150 

 

6. Hopp (Oost) 

Geen tuin? Dan zit je goed op Hotel Casa met 

Nest, een groot groen dakterras. Je zit hier lekker 

uit de wind en kunt er ontbijten, lunchen en -

dineren.  

Eerste Ringdijkstraat 4 

  

7. Zoku Hotel (Oost) 

Bij Zoku kun je ook werken in de zon. Het hotel 

heeft veel werkruimtes voor gasten en niet-

gasten. Met glazen plafonds, waardoor veel licht 

naar binnen komt. Op het groene dakterras is het 

na gedane arbeid fijn rusten. Je kunt dan ook nog 

wat eten in The Living Kitchen - een snelle hap, 

maar ook een uit-gebreide brunch of diner. 

Weesperstraat 105 

 

8. REM-eiland (West) 

Een terras met geschiedenis: het REM (Reclame 

Exploitatie Maatschappij)-platform werd in 1964 

gebruikt voor de uitzending van de eerste com-

merciële tv-programma's van piratenzender TV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noordzee. Eerst stond het in de Noordzee, maar 

sinds 2011 is het in de Houthavens te vinden. Dat 

betekent -lunchen en dineren met uitzicht over 

het water.  

Haparandadam 45-2 

 

9. Bret (West) 

Vorig jaar opende Bret naast een restaurant bene-

den ook een dakterras. Voor lunch en diner, bij-

voorbeeld fish and chips met biofriet (€16). Op 

het dakterras hangen kruiden aan de wand die 

worden gebruikt in de gerechten. De -bezoekers 

mogen daar ook van snoepen. Bret is opgebouwd 

uit grote rode containers en dus niet te missen.  

Orlyplein 76 

 

10. Floor 17 (West) 

Boven op het dak van het Ramada Apollo, vlak 

naast de Ring, is het uitzicht vanaf het terras op 

85 meter hoogte wijds en groen. Aan de voeten 

van de toren ligt het Rembrandtpark. Je kunt er 

van 's morgens tot 's avonds een hapje eten en 

wat drinken. Daarnaast worden er regelmatig eve-

nementen georganiseerd, zoals filmavonden of - 

in de winter - een curlingbaan.  

Staalmeesterslaan 410 

 

11. Bureau Amsterdam, (Nieuw-West) 

Dit dakterras staat boven op start-ups in een kan-

toorpand in Slotervaart. Het is onder handen ge-

nomen door twee groene innovatiebedrijven en 

dat is te zien. Het is er enorm groen, met planten, 

groentetuin en klimop langs de wanden. De ge-

rechten zijn veelal vegetarisch, met kruiden en 

groenten uit het 'dakpark'. Parkeren is de eerste 

twee uur gratis, daarna €2 per uur. Let op: in het 

weekend dicht.   

Johan Huizingalaan 763A 



DE BRETTEN 
De Lange Bretten is een natuurgebied met open riet-

velden, dichte bebossing, kreken en sloten. Bijzon-

der om zo'n gevarieerd natuurgebied zo dicht bij 

huis te vinden! Wandel, fiets of skate door het ge-

bied en kom bijzondere vogels tegen zoals de nach-

tegaal, blauwborst, baardmannetje, sperwer en ha-

vik. Ook de helblauwe ijsvogel wordt er regelmatig 

gesignaleerd. 

 

Om het water zitten bruine kikkers en rugstreeppad-

den. 's Avonds vliegen er vleermuizen rond. Egels, 

hermelijnen, bunzings en vossen zijn schuchter en 

houden zich goed verstopt in de bosjes en de rietvel-

den. Toch heeft u kans om zo'n dier tegen te komen. 

In de zomer profiteren kleurrijke libellen en vlinders 

van de bloeiende planten. Zelfs de wilde orchidee 

komt hier voor. Niet voor niks wordt De Lange 

Bretten de laatste stadswildernis van Amsterdam 

genoemd! 

Grenspaal op de Spaarndammerdijk 
 

Vrijwel het gehele gebied is voor iedereen vrij toe-

gankelijk. U kunt het verkennen via de geasfalteerde 

fiets- en wandelpaden, maar u kunt ook van de pa-

den afdwalen. Bij de ingangen van het terrein staan 

informatiepanelen met plattegronden en uitleg over 

de dieren en planten. Het gebied is drie kilometer 

lang en bijna een halve kilometer breed. De Lange 

Bretten maakt deel uit van de Brettenzone. Maar 

niet alleen mensen gebruiken de Brettenzone. De 

hoofdgebruikers zijn amfibieën, vissen en natuurlijk 

ook vele soorten planten.  

 

Bij de hoofdgebruikers zitten veel bijzondere soor-

ten. Zo zijn er in de Brettenzone 20 van de 34 soor-

ten zoogdieren die in Groot-Amsterdam te vinden 

zijn, waaronder de bunzing, hermelijn, wezel en vos. 

Ook de vogels zijn goed vertegenwoordigd. Zo vind 

je er de havik, sperwer, buizerd, waterral, koekoek, 

buidelmees, staartmees en het baardmannetje. Alle 

amfibieën die in Groot-Amsterdam voorkomen, leven 

ook in de Brettenzone. De reptielen moeten nog ko-

men, maar dat is een kwestie van tijd. 



DE BEELDEN IN DE BRETTEN 
Landschapspark De Bretten is een van de groene 

‘vingers’ van Amsterdam. Door het park loopt een 

fraaie fiets- en wandelroute, het met groen/witte stip-

pen gemarkeerde Brettenpad, die het Westerpark via 

Sloterdijk en Nieuw-West met Halfweg verbindt. Regel-

matig worden hier evenementen georganiseerd zoals de 

Brettenskate, de Brettenloop en Bretten by Bike. 

 

In het park kun je de geleidelijke overgang van cultuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar natuur beleven. Vanuit het klassieke Westerpark 

kom je langs de cultuur en horeca op het terrein van de 

Westergasfabriek, de prachtig ingerichte volkstuinpar-

ken, begraafplaats St. Barbara, sportpark Spieringhorn 

en de struinpaden door de ruigere natuur, de Lange 

Bretten en de Grote Braak bij Halfweg. Langs het 

Brettenpad zijn bijzondere elementen uit het verleden 

terug te zien, zoals de oude Spaarndammer(zee)dijk uit 

de 16e eeuw. 

 

Van oudsher biedt het “oude” Westerpark veel ruimte 

voor kunst. Het zijn vaak krachtige beelden, zoals de 

kleurrijke zuil van Michiel Schierbeek (1986) dat als 

baken is neergezet bij de entree van het park en al te 

zien is vanaf de Haarlemmerdijk, maar ook vanaf de 

Wittenkade. Of het beeld ’Gold in your mind, gold in 

your feet’ van Mirjam Janse (2004) dat gaat over daad-

kracht, over jezelf tonen, krachtig zijn door je kwets-

baar op te stellen. Maar ook op andere plekken waren 

al beelden te zien, zoals het kunstwerk op de kruising 

met de Australiëhavenweg van Ben Guntenaar. Het is 

een cluster plastische tekens in steen (1969) die door 

de plaatsing doen denken aan Stonehenge. 

 

 

 

Het kunstareaal in Landschapspark De Bretten is on-

langs flink uitgebreid door de plaatsing van 20 beelden 

van de kunstenaar Herbert Nouwens. Langs het 11 kilo-

meter lange Brettenpad vormen zijn sculpturen een 

bijzonder ensemble. De ‘Brettensuite’ gaat een span-

nende dialoog aan met de uiteenlopende landschappen. 

Afhankelijk van gekozen fiets-/of wandelroute, jaarge-

tijde, weersgesteldheid, of tijd van de dag ‘klinkt’ de 

Brettensuite telkens anders. 

 



FLESSEMAN  

Nieuwmarkt 77 

VR 1, 15 + 29 JUN 14:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP   

Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u 

het prettig gevoelsgenoten uit uw eigen 

stadsdeel en (wijde) omgeving te ont-

moeten? Wilt u uw kennissenkring uit-

breiden? Dan bent u 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.  

 

HET OPEN HUIS  

Bilderdijkpark 12a 

VR 1 + 15 JUN – 20:30 uur 

CULTURELE AVOND ZÓCIËTEIT 

De ZOCIETEIT organiseert culturele 

avonden voor homomannen 50+ met 

film, muziek of lezing. De avonden vin-

den plaats op de eerste en derde vrijdag-

avond van de maand in Het Open Huis. 

Inloop 20 uur.  

 

ONTMOETINGSCENTRUM  

Stadhouderskade 89 

ZA 2 JUN 19:00 uur 

ONTMOETINGSCAFÉ AUTIROZE  

Iedereen is welkom, maar AutiRoze is 

primair gericht op LHBT met autisme. Het 

gaat dan zowel om mensen die een offici-

ële diagnose hebben als mensen die ver-

moeden dat ze autisme hebben. Ook 

mensen met een andere vorm van neu-

rodiversiteit (bijvoorbeeld ADHD) zijn 

welkom. De focus van de groep en activi-

teiten die we organiseren zijn echter ge-

richt op mensen met autisme.  

 

HET REIGERSNEST  

Schonerwoerdstraat 4 

ZO 3 JUN 13:30 uur 

ROZE AMSTERDAM Z.O. BORREL 

Roze Amsterdam Zuidoost organiseert, 

een ontmoetingsbijeenkomst voor LGBT-

ers. Veel van hen hebben behoefte aan 

een ontmoetingspunt om naast gezellig-

heid met anderen in gesprek te komen 

en waar men zichzelf kan zijn. Je bent 

vanaf 13.30 uur welkom, dan staat de 

deur open voor een drankje en leuke ont-

moetingen. Zij zijn goed bereikbaar met 

het openbaar vervoer, Metro 54 tot sta-

tion Reigersbos, of bus 47 uitstaphalte 

Scherpenzeelstraat, maar wij hebben ook 

gratis parkeren voor de deur.  

CAFÉ CREA  

Nieuwe Achtergracht 170 

ZO 3 JUN 17:00 – 23:00 uur 

TWIN PARTIES XXXL AMSTERDAM 

Elke editie opnieuw belooft het een ge-

weldig feest te worden met veel, heel 

veel gezelligheid en vrouwen. De Amster-

damse Women Only feesten zijn herbo-

ren! Kaarten kosten 10 euro en zijn via 

de website of aan de deur te koop. De 

XXXL-editie van TWINparties AMSTER-

DAM, wil je niet missen. In Café Crea kun 

je tosties, broodjes, soep en snacks be-

stellen.  

 

DE RIETVINCK  

Vinkenstraat 185 

DI 5, 12, 19 + 26 JUN 10 – 12 uur 

‘T ROZE HART KOFFIE OCHTEND 

Een gezellige koffie ochtend voor roze 

senioren. ’t Roze HART klopt voor ieder-

een!  

 

SPORTCLUB TIJGERTJE  

Bankastraat 18 

DI 5, 12, 19 + 26 JUN 17—18 uur 

SENIOREN CONDITIE TRAINING 

Deze Conditietraining kan het best geka-

rakteriseerd worden als bewegingsthera-

pie in groepsverband. Twee accenten 

worden gelegd: namelijk op het gebruik 

van de gewrichten en van de ademha-

ling. De gewrichten met de daarbij ho-

rende spieren en zenuwen worden ge-

traind, vaak separaat maar ook in hun 

functionele werking in het dagelijkse le-

ven en als sportbeoefening. De ademha-

ling, onze basale beweging, wordt geïn-

tensiveerd door de inademing te verster-

ken en de uitademing te verlengen.   

 

HET BINNENHOF  

A.J. Ernststraat 112 

DI 5 + 19 JUN 20:00 uur 

HOMOGROEP ZUID 

Wij richten ons op de bewoners van Bui-

tenveldert en Amstelveen, 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 kennissen mee. 

Tot binnenkort!  

 

HET SCHOUW  

Dollardplein 1 

DE VENSER  

Berthold Brechtstraat 1 

WO 6 + 20 JUN 10—12 uur 



ROZE KOFFIE INLOOP  

Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u 

het prettig gevoelsgenoten uit uw eigen 

stadsdeel en (wijde) omgeving te ont-

moeten? Wilt u uw kennissenkring uit-

breiden? Dan bent u 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.  

 

CAFÉ DE KAT IN DE WIJNGAERT  

Lindengracht 120 

WO 6 JUN 17:30 – 23:45 uur 

TRANSGENDERONTMOETINGSAVOND 

Voorafgaand aan de ontmoetingsavond 

kan men deelnemen aan het diner, ver-

zamelen in het café. Vanaf 18:00 uur 

wordt er gegeten in restaurant De Zage-

rij, Westerstraat 182. Na afloop komt 

men weer naar ‘De Kat in de Wijngaert’.  

 

ZORGCIRKEL SAENDEN  

Nova Zembla 2, Zaandam 

DO 7 JUN: 10:30 – 12:00 uur 

LHBTI INLOOP met koffie en thee 

Een gezellige ochtend met koffie/thee en 

muziek.  

 

VROUW EN VAART  

President Allendelaan 733  

DO 7, 14, 21 + 28 JUN 10:30-12 uur 

FEMTASTIC KOFFIE  

De Koffie Salon is voor 40+ vrouwen. De 

ochtenden zijn geanimeerd en in de va-

kanties gaan de Koffie Salons gewoon 

door, veel vrouwen gaan namelijk niet 

meer op vakantie. De betrokkenheid bij 

elkaar werkt stimulerend en zet een aan-

tal vrouwen aan om hun leven bij te stel-

len. Juist door het elkaar wekelijks te 

ontmoeten, werkt het als een soort fami-

lie en ondanks de onderlinge verschillen 

tussen vrouwen is elke ontmoeting weer 

verrassend. Je kunt gewoon aanschuiven 

en meedoen.  

 

DE RIETVINCK  

Vinkenstraat 185 

DO 7 JUN 12:00 – 14:00 uur 

ROZE DAMESSALON 

Met gevoelsgenoten, gezellig, maar diep-

gaander in gesprek over actuele the-

ma’s? Onder leiding van Karen Joachim, 

voormalig Humanistisch Raadsvrouw bij 

Defensie. Dat is de Roze DamesSalon! 

Kosten € 2,50 per keer   

DE RIETVINCK  

Vinkenstraat 185 

DO 7 JUN 14:00 – 16:00 uur 

DE NOSTALGISCHE NOOT 

Nostalgische middag door Aagje, Cees, 

Tante Dinie en Ome Jan met levenslie-

deren uit de Jordaan, Amsterdam, maar 

ook van Toon Hermans en Wim Sonne-

veld.  

 

HOOFDKWARTIER  

Hoofddorpweg 25 

DO 7, 14 + 28 JUN 17:30 – 19:45 uur 

FEMTASTIC SOEP 

Femtastic Soep is voor 40+ vrouwen. De 

avond is geanimeerd. De betrokkenheid 

bij elkaar werkt stimulerend en zet een 

aantal vrouwen aan om hun leven bij te 

stellen. Juist door het elkaar wekelijks te 

ontmoeten, werkt het als een soort fami-

lie en ondanks de onderlinge verschillen 

tussen vrouwen is elke ontmoeting weer 

verrassend. 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. Kosten € 3,50. mail 

Han: han@femtasticpink.nl  

 

WESTSIDE-SLOTERMEER  

Burgemeester de Vlugtlaan 125 

DO 7 JUN 20:00 uur 

PINK NIEUW WEST BORREL 

+ 

BAR JOOST  

Molukkenstraat 33  

PINK OOST BORREL 

Onder het motto “Een goede buur is be-

ter dan een verre vriend” willen de PINK 

POSTCODE BORRELS de LHBTQI-

bewoners van hun stadsdeel de gelegen-

heid bieden elkaar te leren kennen.  

 

ONTMOETINGSCENTRUM  

Stadhouderskade 89 

ZO 10 JUN 13:00 – 16:00 uur 

CAFÉ OKÉ 

Café Oké Amsterdam is een ontmoe-

tingsplaats voor homo’s, lesbiennes, bi’s 

en transgenders met een verstandelijke 

beperking. Onze vrijwilligers bestaan 

voor een groot deel uit leden van de 

doelgroep, zij zorgen voor een groot deel 

voor de unieke sfeer van de bijeenkom-

sten. Aansluitend aan Café Oké gaan 

sommige bezoekers met elkaar in de stad 

eten. Regelmatig gaan groepjes bezoe-

kers met elkaar iets ondernemen.  

 



D’OUDE RAAI  

Ferdinand Bolstraat 321 

DI 12 JUN 14:30 – 16:00 uur 

D’OUDE RAAI Roze Thee met Quiz  

Elke 2e dinsdag van de maand is er 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. Bewoners en buurtbewoners zijn van 

harte welkom en onze roze vrijwilligers 

denken met u mee. D’OUDE RAAI 

 

ONTMOETINGSCENTRUM  

Stadhouderskade 89 

WO 13  + 27 JUN 13:00 – 17:00 uur 

ROZE SENIOREN 

Deze middag wordt door het COC georga-

niseerd, je hoeft geen lid te zijn om naar 

deze middag te komen. Iedereen is wel-

kom! Je bent welkom vanaf 13.00 uur, het 

programma begint meestal rond 14.00 uur. 

Op sommige dagen is er een speciaal pro-

gramma.  

 

DE POORT  

Hugo de Grootkade 20 

DO 14 + 28 JUN 10:00 – 12:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP  

Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u het 

prettig gevoelsgenoten uit uw eigen stads-

deel en (wijde) omgeving te ontmoeten? 

Wilt u uw kennissenkring uitbreiden? Dan 

bent u 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 ge-

steld.  

 

DE RIETVINCK  

Vinkenstraat 185 

DO 14 JUN 14:00 uur 

ROZE SALON: BIJ ONS IN DE JOR-

DAAN… 

Waar de bloemen voor de ramen 

staan, is deel 1 van deze serie. Het gaat 

over het leven van Johnny Jordaan, de zin-

gende kelner die een zangwedstrijd won en 

wiens leven in een stroomversnelling raakt.  

 

DR. SARPHATIHUIS  

Roetersstraat 2 

DO 14 JUN 14:00 – 16:30 uur 

SALON DE ROZE LOPER 

Elke 2de donderdag van de maand is ieder-

een 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 gespreks-

thema’s die uit de groep als wens naar vo-

ren worden gebracht. Laat ons even weten 

als u onze salon wilt bezoeken, een bijdra-

ge voor € 4,- voor consumpties wordt ge-

waardeerd.  

 

DE LORZIE  

Marktplein 3, Wormerveer 

DO 14 JUN 20:00 – 23:00 uur 

DE ZAANSE REGENBOOG  

Zaandam Roze organiseert maandelijks 

een bijeenkomst. Iedereen is welkom, al 

richten we ons vooral op LHBT-ers. Deze 

groep is vaak onzichtbaar voor anderen, en 

ook voor elkaar. Zaandam Roze wil LHBT-

bewoners gelegenheid bieden met elkaar 

kennis te maken. Het doel is vooral ont-

moeting en gezelligheid. Iedereen kan zo 

binnenlopen, er is geen lidmaatschap, er 

zijn geen entreekosten. Je betaalt alleen 

wat je drinkt en de prijs van de drankjes is 

niet hoog. 

 

HOTEL ZUKO  

Weesperstraat 105 (6e etage) 

DO 14 JUN 20:00 uur 

PINK 1011 BORREL 

Geniet samen met je LHBTIQ-buren, vrien-

den, vriendinnen en kennissen van een 

goed gesprek, een lekker drankje en hapje. 

Len laat ze ook weten dat ze zich kunnen 

inschrijven voor de Pink1011 nieuwsbrief, 

zodat ze als eerste op de hoogte blijven 

van onze activiteiten. 

 

HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS  

Hygiëaplein 10 

ZO 17 JUN 13:30 – 19:30 uur 

FEMTASTIC FILM, DANS en SAMEN 

ETEN 

Elke 3e zondag in Huis van de Wijk Olym-

pus in Amsterdam Zuid. Samen film kijken, 

samen dansen, samen eten en genieten 

van elkaars aanwezigheid. De kosten zijn: 

Film € 3,00 Dansen € 3,00 en Samen eten 

€ 3,00. Kom je voor alle activiteiten dan is 

het totaal € 8,00.  

 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 

DO 21 JUN 14:00 uur 

ROZE SALON: BIJ ONS IN DE JOR-

DAAN… 

Waar de jongens met de meiden dan-

sen gaan, is deel 2 van deze serie. Het 

gaat over het leven van Johnny Jordaan, 

de zingende kelner die een zangwedstrijd 



won en wiens leven daardoor in een 

stroomversnelling raakt.  

 

HET REIGERSNEST  

Schonerwoerdstraat 4 

DO 21 JUN 19:30 uur 

THEMA BIJEENKOMST 

Elke derde donderdag van de maand houdt 

Roze Amsterdam Zuidoost een themabij-

eenkomst voor homo’s, lesbo’s, biseksuelen 

en transgenders uit dit stadsdeel. Veel ho-

mo’s en lesbo’s hebben behoefte aan een 

ontmoetingspunt om naast gezelligheid met 

anderen in gesprek te komen en waar men 

zichzelf kan zijn. Een thema kan gekoppeld 

worden aan een film, optredens 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.  

 

HET OPEN HUIS  

Bilderdijkpark 12a 

ZO 24 JUN 14:00 – 17:00 uur 

PINK TEA DANCE 

In samenwerking met Het Open Huis orga-

niseert het dans comité van Roze Stads-

dorp 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, daar-

naast kan er lekker geswingd worden op de 

muziek van DJ Harry. Neem je vrienden en 

vriendinnen mee en kom dansen, of ge-

woon lekker kijken en bijpraten.  

Entree: € 4,00 en de drankprijzen zijn laag. 

Bereikbaar: met tram 3, 12, 13 en 14.  

 

DE RIETVINCK  

Vinkenstraat 185 

DO 28 JUN 14:00 uur 

ROZE SALON: BIJ ONS IN DE JOR-

DAAN… 

Waar de Amsterdamse humor nooit 

verloren gaat, is deel 3 van deze serie. 

Het gaat over het leven van Johnny Jor-

daan, de zingende kelner die een zangwed-

strijd won en wiens leven daardoor in een 

stroomversnelling raakt.  

 

CAFÉ CEES  

Ceintuurbaan 206 

DO 28 JUN 20:30 uur 

PIPIRIBO 

Neem je LHBTIQ-buren, vrienden en familie 

mee. Kom je van buiten dit stadsdeel dan 

ben je ook welkom.  

 

 

MANOR HOTEL  

Linnaeusstraat 89 

VR 29 JUN 21:00 uur 

CAFÉ INCLUSION – LGBTQ TRANSGEN-

DER CAFÉ  

Op de laatste vrijdag van de maand organi-

seren we een LGBTQ Transgender Café in 

het Manor Hotel Amsterdam. In een open 

ontspannen sfeer, veilige omgeving met 

persoonlijke aandacht kun je onder het ge-

not van een drankje LGBTQ & Transgender 

vrienden(innen) maken, ontmoeten en net-

werken. Iedereen die LGBTQ & Transgen-

der vriendelijk is van harte welkom!  



Last Minute Ticket Shop  
De Last Minute Ticket Shop (LMTS) 

verkoopt kaarten voor evenementen 

in Amsterdam met fikse korting oplo-

pend tot 75%! Elke dag van de week 

is er een nieuw aanbod van voorstel-

lingen en concerten in vrijwel alle Am-

sterdamse theaters en concertzalen. 

 

Heb je zin in een spontaan uitje in 

Amsterdam maar is je budget wat be-

perkt? Of wil jij je culturele horizon 

verbreden zonder de hoofdprijs te be-

talen? Iedere dag kun je vanaf 10.00 

uur in de Last Minute Ticket Shop 

kaarten met flinke korting kopen voor 

concerten, theatervoorstellingen, comedyshows, opera en meer! 

 

De aanbiedingen van de dag zijn vanaf 10.00 uur te zien op de LMTS 

website en per voorstelling/concert kan je voordeel oplopen van 25 

tot 75% korting. Koop je kaarten direct online (en druk je kaarten 

vervolgens zelf af). 

 

Deelnemende theaters en zalen 

• Amsterdams Theaterhuis • Badhuistheater • Betty Asfalt Complex • 

Bimhuis • Boom Chicago • Café Belcampo • Comedy Café • Compag-

nietheater • De Brakke Grond • De Kleine Komedie • De Meervaart • 

De Nieuwe Liefde • Frascati • Grachtenfestival • Het Concertgebouw • 

De Krakeling • Koninklijk Theater Carré • Melkweg • Muziekgebouw 

aan 't IJ • Nationale Opera & Ballet • North Sea Jazz Club • Openbare 

Bibliotheek Amsterdam • Paleis van de Weemoed • Podium Mozaïek • 

Stadsherstel Amsterdam • Stadsschouwburg Amsterdam • Sugarfac-

tory • Theater Bellevue • Theater Griffioen • Toomler • Waalse kerk • 

Zuiderkerk 

 

De Last Minute Ticket Shop heeft per dag een beperkt aantal kaarten 

beschikbaar, dus ga naar de Last Minute Ticket Shop website en koop 

je kaarten met korting voordat je achter het net vist! 

lastminuteticketshop.nl 

 

Cinevillepas  
Ben je gek op films en ga je 

het liefst naar filmhuizen? 

Met een Cinevillepas kun je 

voor €19,- per maand onbe-

perkt naar 16 filmtheaters in 

Amsterdam. 

 

Met een Cinevillepas kun je 

voor €19,- per maand onbeperkt naar de volgende filmtheaters in 

Amsterdam: De Balie, de Filmhallen, Filmhuis Cavia, Cinecenter, EYE 

Filmmuseum, Griffioen, Het Ketelhuis, Kriterion, Melkweg Cinema, 

Rialto, Studio/K, The Movies, De Uitkijk, De Omval en Lab 111.  

 

Buiten Amsterdam geeft de Cinevillepas je toegang tot ruim 30 film-

huizen in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht, Haarlem, Leiden, 

Zwolle, Alkmaar, Schiedam, Dordrecht, Diemen, Delft en Castricum. 

Kijk voor een volledige lijst van deelnemende filmhuizen op de websi-



te van Cineville. Met je Cinevillepas krijg je daarnaast 10% korting op 

muziek, films en koffie bij Plato/Concerto in onder andere Amsterdam 

en Utrecht. 

 

Je kunt de Cinevillepas online bestellen. Nadat je de eerste maand 

hebt betaald, krijg je een tijdelijke pas via de mail zodat je er direct 

gebruik van kunt maken. Na ongeveer tien dagen ontvang je je ge-

personaliseerde pas. Let op: je bent verplicht je voor minimaal vier 

maanden in te schrijven, en de kaart is niet overdraagbaar. 

 

De filmhuisagenda is te zien op de Cineville website of de site van het 

betreffende filmhuis. cineville.nl/agenda/ 

 

Juni in Amsterdam (en ietsje er buiten) 
De zomer is begonnen. Amsterdam bruist tijdens de lange dagen en 

de zwoele zomeravonden. De terrassen zitten tot de late uurtjes vol 

en de plezierbootjes varen in groten getale door de grachten. Juni is 

bovendien de start van een druk festivalseizoen. Je kunt tot in de wij-

de omtrek meegenieten met de muzikale openluchtfestivals en de the-

aterfestivals zorgen voor een culturele explosie in de stad. 

 

Vondelpark Openluchttheater  
Iedere zomer kun je op vrijdag, zaterdag én zondag in het 

Vondelpark Openluchttheater terecht voor verrassende voor-

stellingen en concerten: dans, jeugdtheater, cabaret, klas-

sieke- en popmuziek. Met grote namen en jong talent. Alle 

voorstellingen zijn gratis toegankelijk. 

 

Bekijk de website van het Vondelpark Openluchttheater voor 

meer informatie en het volledige programma.  

openluchttheater.nl 

 

Open Tuinen Dagen  
Achter de statige gevels van de grachtenpanden vind je de best be-

waarde geheimen van Amsterdam: grote, schitterend aangelegde tui-

nen. In de maand juni laten zowel Amsterdammers als mensen van 

buiten de stad zich verrassen door verborgen tuinen in het bedrijvige 

en dichtbevolkte centrum, oases van rust en groen op slechts een 

paar meter afstand van alle drukte. De Open Tuinen dagen zijn terug 

in het weekend van 15, 16 en 17 juni 2018. 

 

Weinig tuinen zijn vrij toegankelijk, maar elk jaar zetten ruim dertig 

grachtentuinen in het derde weekend van juni hun poorten open tij-

dens het evenement Open Tuinen Dagen. 

 

Een passe-partout, waarmee je gedurende drie dagen alle tuinen één 

keer kan bezoeken, kost aan de deur €20,-.  In de voorverkoop be-

draagt de prijs €18,-. De tuinen zijn op die dagen geopend van 10.00 

uur tot 17.00 uur. opentuinendagen.nl 

 

Aalsmeer Flower Festival  
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018 wordt de vijfde editie van 

Aalsmeer Flower Festival gehouden. Het evenement laat bloemen 

en planten op hun mooist zien en verrast bezoekers met toepas-

singen in kunst en cultuur, design en food. 

 

Aalsmeer Flower Festival speelt zich dit jaar af op twee locaties in 

Aalsmeer. Er zijn activiteiten voor jong en oud, demonstraties, 

workshops, bijzondere tentoonstellingen en er is live muziek en 



lekker eten en drinken. Het festival viert in 2018 

het eerste lustrum en dat staat garant voor een 

extra feestelijk tintje. In de voormalige veiling 

Bloemenlust (nu The Beach, Oosteinderweg) beel-

den arrangeurs het feestthema uit in bloemenar-

rangementen. 

 

De Hana Ike Battles keren ook weer terug: korte, 

snelle wedstrijden tussen bloemstylisten naar Ja-

pans voorbeeld. Speciaal voor het festival komen 

twee Japanse toparrangeurs naar Aalsmeer, waar 

zij de strijd aanbinden met Nederlandse bloemsier-

kunstenaars. Kinderen en volwassenen kunnen in 

Bloemenlust ook aanschuiven voor allerlei work-

shops. Daarnaast zijn er presentaties van kunste-

naars, het groene onderwijs en sierteeltbedrijven 

en kunnen bezoekers een rondleiding volgen door 

het oude veilinggebouw. 

 

De andere locatie is tuinbouwmuseum de Histori-

sche Tuin, gelegen op een prachtige akker aan het 

water in Aalsmeer-Centrum (Praamplein). In het 

museum is tijdens het festival onder meer een ten-

toonstelling met de mooiste en nieuwste rozen-

soorten. In de veilingzaal worden publieksveilingen 

gehouden. Ook zijn er bijzondere optredens en ex-

posities. In de kassen van het museum worden nog 

vele oude, geurende bloemsoorten gekweekt. 

 

Wil je meer weten ga naar de website voor infor-

matie en kaarten. aalsmeerflowerfestival.nl 

 

Taste of Amsterdam  
Elk jaar neemt Taste of Amsterdam 

het Amstelpark over voor drie da-

gen eten, drinken en entertainment. 

Het park verandert in 2018 voor de 

10e keer weer in een mekka voor 

liefhebbers van lekker eten, met 

tastings, workshops, muziek en een 

foodmarket, kortom een festival om 

je vingers bij af te likken. 

 

In 2018 is het Amstelpark een verzamelplaats van 

nieuwe chefs en gevestigde chefs, die de bezoeker 

laat genieten hun signature dishes. Tijdens Taste 

of Amsterdam tref je de beste chefs en keukens 

van Amsterdam op één plek aan en ben je in de 

gelegenheid om te proeven. Geen grote porties, 

maar mooie, verfijnde hapjes, om kennis te maken 

met de culinaire diversiteit van restaurants uit Am-

sterdam. Dit alles onder het genot van een goed 

glas wijn of een speciaal biertje en niet te vergeten 

de muzikale omlijsting. 

 
Niet alleen veel te proeven op Taste, maar ook veel 

te doen Interesse in wijn, volg dan een van de 

wijnproeverijen, roer je liever in de pannen,  



geef je ogen de kost tijdens een van de demonstraties 

van Nederlands bekendste chefs of volg een van de 

masterclasses. 

 

Tickets koop je online voor €12,- (inclusief boekings-

kosten). Een kaartje is geldig voor één van de drie da-

gen en je mag zelf kiezen wanneer je komt. Wil je 

meerdere dagen langskomen, koop via de website een 

passe-partout voor €17,50. tasteofamsterdam.com 

 

Dag van de Architectuur  
Amsterdam  
Tijdens de Dag van de Architectuur ervaar je nieuwe 

architectuur, onontdekte plekken en unieke rondleidin-

gen. De Dag van de Architectuur keert op 17 juni  naar 

Amsterdam terug. 

 

De Dag van de Architectuur Amsterdam is dit jaar 

haast een maand lang. Dit evenement waarbij bezoe-

kers architectonische parels te zien krijgen die normaal 

veelal ontoegankelijk zijn voor het grote publiek. Het 

weekend draait om nieuwe of toekomstige ontwerpen, 

onbekende plekken en rafelranden. Een unieke kans 

om Amsterdam opnieuw te ontdekken. 

 

Na succesvolle eerdere edities langs de IJ-oevers en in 

de Buiksloterham, strijkt het evenement in juni 2018 

neer in een ander gebied van de stad.  

De gehele maand juni staat in het teken van Amster-

damse architectuur! Na succesvolle eerdere edities van 

de Dag van de Architectuur breidt het evenement dit 

jaar uit naar drie zondagen in juni. Het thema van 

2018 is de Noord/Zuidlijn, die een maand later einde-

lijk gaat rijden. Elke zondag staat het gebied rondom 

één (toekomstig) metrostation van de Noord/Zuidlijn 

centraal: 

 

Zondag 10 juni | Metrohalte Noorderpark 

Zondag 17 juni | Metrohalte Centraal Station 

Zondag 24 juni | Metrohalte Station Zuid 

 

Naast lezingen van Benthem Crouwel Architects, de 

ontwerpers van de metrostations, openen diverse pan-

den en architectenbureaus hun deuren. Ook zijn er 

wandelingen, fietstochten en rondleidingen door nabij-

gelegen buurten en gebouwen. Houd de website goed 

in de gaten voor meer informatie over de Maand van 

de Architectuur!  

dagvandearchitectuuramsterdam.nl 



De OudRoze Agenda Amsterdam 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 weer achterhaald. 

Bezoek ons op: www.oudrozeagenda.amsterdam 

Jouw event op onze site, mail ons: oudroze.agenda@gmail.com 
 


