Rondzendbrief Lesbo-Code nr 38, 5 oktober 2014

nr 38 t/m 46

Beste vrouwen,
Dit keer een extraatje vanwege de Regenboogdagen begin oktober. Hiervoor zijn we uitgenodigd door
Huis van de Wijk Olympus om ons op 8 oktober te presenteren aan buurtbewoners in Zuid. Gezellig
met thee, gebak en ander lekkers. Kom vooral!
Van Nicole Conn hebben we al twee eerdere films gedraaid, namelijk ‘Elena Undone’ en ‘Claire of
the Moon’. Nu haar derde en laatste film ‘A Pecfect Ending, met een zinderend, romantisch maar ook
komisch liefdesverhaal van een vrouw die op zoek gaat naar passie.

ZUID

Filmmiddag en etentje

zondag 5 oktober

‘A PERFECT ENDING’
Huisvrouw Rebecca zou gelukkig moeten zijn: ze heeft de beschikking over geld, ze is slim, ze is
mooi en moeder van drie gezonde kinderen. Maar Rebecca heeft een geheim en is de laatste tijd wat
depressief. Haar vriendinnen denken dat ze in een midlife crisis zit en ze krijgt het advies om een
minnares te nemen. Na wat aarzeling neemt ze een kloek besluit en callgirl Paris belt bij haar aan. Dan
begint een onverwachte erotische reis, met als einddoel dat Rebecca ontdekt wat haar werkelijk
beweegt.
Regie: Nicole Conn, met Barbara Niven en Jessica Clark, 2012, VS, 106 minuten, Nederlands
ondertiteld.
Programma:
• 15.30 inloop
• 16.00 uur film
• 17.45 borrel
• 18.30 eten
Locatie:
• Huis van de Wijk Olympus
• Hygiëaplein 8-10, 020 6796825
• bereikbaar met tram 16 en 24, bus 15
• op zondag gratis parkeren
Entree:
• voor de film € 5.00, incl. koffie en thee
• drankjes voor eigen rekening
• voor het eten neemt iedereen wat mee voor een
gezamenlijke maaltijd
Rainbow – Tea middag –

woensdag 8 oktober van 2 tot 5 uur.

Uitnodiging van Huis van de Wijk Olympus aan buurtbewoners in Zuid: ‘Laat u verrassen op de
heerlijke Rainbow - Tea middag in ons wijkcentrum. Van 1 t/m 10 oktober zijn de ‘regenboogdagen’.
Dat zijn 10 dagen waarin feest wordt gevierd én serieus wordt gepraat over Homo-emancipatie. En
dan vooral over de homo-emancipatie bij ouderen. Olympus doet daar ook aan mee. Met een heerlijke
middag met thee, gebak, koekjes, chocolaadjes en ervaringen uit het leven gegrepen van dames van De
Lesbo Code.’
‘Én u kunt alles wat u altijd al had willen vragen op deze ‘roze oudere’ middag vragen aan één van
de vrouwen van De Lesbo-Code. Homo-emancipatie is in Nederland al ver gevorderd. Maar veel roze
ouderen stuiten in het dagelijks leven nog regelmatig op onbegrip. Desondanks is het leven niet alleen
maar één groot tranendal. Dat zult u ondervinden als u één van de bijeenkomsten van de Lesbo Code
zou bezoeken.’

Extra rondzendbrief Lesbo-Code nr 38a, 8 oktober 2014
Herinnering aan de ‘high tea’ van 8 oktober

Beste vrouwen,
Het stond al aangekondigd in de laatste rondzendbrief van 5 oktober, namelijk de Rainbow
Tea-middag voor buurtbewoners, waarvoor De Lesbo-Code speciaal is uitgenodigd.
We zijn met een aantal aanwezig, en vinden het erg leuk als er nog meer vrouwen van De
Lesbo-Code komen om ons te versterken. Ben je nog nooit geweest, kom dan gezellig
informeel kennismaken.
In de koffieruimte beneden is sinds kort ook een flatscreen geïntalleerd, waarop een Power
Point Presentatie van de lesbo-Code te zien zal zijn, een videofilmpje en de website. Dat wil
zeggen, als alles functioneerd, we zullen zien.
Tot morgen,
Met vriendelijke groet,
Marjan
020 6793159

Rainbow – Tea middag – woensdag 8 oktober van 2 tot 5 uur.
Uitnodiging van Huis van de Wijk Olympus aan buurtbewoners in Zuid: ‘Laat u verrassen op
de heerlijke Rainbow - Tea middag in ons wijkcentrum. Van 1 t/m 10 oktober zijn de
‘regenboogdagen’. Dat zijn 10 dagen waarin feest wordt gevierd én serieus wordt gepraat
over Homo-emancipatie. En dan vooral over de homo-emancipatie bij ouderen.
Olympus doet daar ook aan mee. Met een heerlijke middag met thee, gebak, koekjes,
chocolaadjes en ervaringen uit het leven gegrepen van dames van De Lesbo Code.’
‘Én u kunt alles wat u altijd al had willen vragen op deze ‘roze oudere’ middag vragen aan
één van de vrouwen van De Lesbo-Code. Homo-emancipatie is in Nederland al ver
gevorderd. Maar veel roze ouderen stuiten in het dagelijks leven nog regelmatig op onbegrip.
Desondanks is het leven niet alleen maar één groot tranendal. Dat zult u ondervinden als u één
van de bijeenkomsten van de Lesbo Code zou bezoeken.’

Huis van de Wijk Olympus,
Hygiëaplein 10
020 6796825

Rondzendbrief Lesbo-Code nr 39, 16 oktober 2014
Beste vrouwen,

De lunches lopen goed en zijn gezellig. Het animo om te komen is groot. Het lijkt ons gezellig
om in de wintermaanden ná het eten nog een korte film te draaien. Je kunt dan ook alleen
voor de film komen om 2 uur. Daarna gaan we eventueel nog wat borrelen.
Op de website staat rechts onderaan een kolom van Asha ten Broeke over haar ‘lesbische’
dochtertje en de reacties van de omgeving daarop. En ook de reactie van Asha zelf: een
voorbeeld hoe het eigenlijk zou moeten. Erg leuk om even te lezen.
http://www.lesbocode.nl/news/23/43/NIEUWTJES/

ZUID

Filmmiddag en etentje

zondag 16 november

‘Viola Di Mare’
De film speelt in de 19e eeuw op een eiland voor de kust van Sicilië. Angela voelt zich sinds haar
jeugd aangetrokken tot haar beste vriendin Sara, die naar het vasteland is verhuisd. Eenmaal
volwassen zien ze elkaar terug en ontstaat er een heftige verliefdheid. Angela’s vader wil echter dat ze
met een van zijn werknemers trouwt. Als ze weigert, sluit hij haar op en hongert haar uit. Angela’s
moeder ziet maar een oplossing: Angela moet als man door het leven... Viola di Mare is gebaseerd op
de roman van Giacomo Pilati.
Regie: Donatella Maiorca, met Valeria Solarino, Isabella Ragonese, 2009, Italiaans, 105 min,
Nederlands ondertiteld.
Programma:
• 15.30 inloop
• 16.00 uur film
• 17.45 borrel
• 18.30 eten
Locatie:
• Huis van de Wijk Olympus
• Hygiëaplein 8-10, 020 6796825
• bereikbaar met tram 16 en 24, bus 15
• op zondag gratis parkeren
Entree:
• voor de film € 5.00, incl. thee
• drankjes voor eigen rekening
• voor het eten neemt iedereen wat mee voor een
gezamenlijke maaltijd

Najaar programma:
Zo 30 nov, 12.30 uur, lunch in Hoofdkwartier, om 14.00 uur een korte film
Zo 28 dec, 12.30 tot 18.00 uur, lezing en speelfilm over de Victoriaanse tijd in Olympus
De mailinglist is bedoeld om nieuwtjes en andere zaken van De Lesbo-Code uit te wisselen.

Extra rondzendbrief Lesbo-Code nr 40, 14 december 2014
Beste vrouwen,
Hierbij een extra rondzendbrief vanwege de bijeenkomst van het
platform Roze Mokum op 14 december. Hier worden o.a. de
resultaten gepresenteerd van de enquête over roze zorg, waar
afgelopen zomer veel vrouwen van de lesbo-code aan hebben
deelgenomen! Verder is er het plan om een besloten
facebookgroep op te zetten en geven we de data voor het komende
voorjaar door.

Mokum Roze
Deze middag wordt georganiseerd vanwege de decentralisatie van de zorg en de bezorgdheid
hierover hoe dit zal uitpakken voor roze ouderen, nu en in de toekomst. Het zal o.a. gaan over
het opzetten van roze netwerken. De Lesbo-Code staat met een standje op de informatiemarkt.
Mokum Roze is het platform voor belangenbehartiging van roze senioren in Amsterdam.
Programma met dagvoorzitter Wilma den Uijl
– Josee Rothuizen presenteert de uitkomsten van de recente peiling onder 55+ LHBT’s
– Iemand van de gemeente Amsterdam spreekt over ‘Veranderingen binnen de zorg’
– Ineke Kraus houdt een pleidooi voor het starten van roze netwerken
– Inspiratie en ideeën: Uitwisselen en inventariseren van behoeftes, wensen en actiepunten
– Pauze en Informatiemarkt.
– Afronding en borrel
Van 15.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis. Aanmelden via: mokumroze@cocamsterdam.nl
Plaats: Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam

Een groep op facebook
We hebben het plan om komend voorjaar met een facebookpagina te beginnen. Het is de
bedoeling dat dit een ‘geheime’ groep wordt. Dit klinkt geheimzinnig, maar het betekent dat
buitenstaanders niet kunnen meelezen of bijdragen kunnen plaatsen. Aan deze groep kun je
alleen deelnemen als je je aanmeldt en door een van de redactieleden wordt toegelaten.
Door deze opzet is het mogelijk om wat openhartiger te schrijven over bepaalde zaken die je
na aan het hart liggen en waar je op onze onze koffieochtenden, filmmiddagen en lunches niet
aan toe komt om te delen. De bijdragen kunnen al dan niet anoniem zijn.
Onze opzet is om wekelijks, b.v. op vrijdagmiddag, een verhaal, anekdote, interview o.i.d. te
plaatsen, waar andere groepsleden al dan niet op kunnen reageren.
Heb je zin om hieraan deel te nemen, dan kun je je nu al aanmelden en dan krijg je te zijner
tijd bericht dat we beginnen.

Programma voorjaar 2015
Zo 28 december, van 12.00 tot 18.00 uur, lezing en film over de Victoriaanse tijd, Olympus
Zo 11 januari 12.30 uur, lunch en nieuwjaarswens in Het Hoofdkwartier
Zo 8 februari, 15.30 uur, film in Huis van de Wijk Olympus
Zo 1 maart, 12.30 uur lunch in Het Hoofdkwartier
Zo 15 maart, 15.30 uur, film in Huis van de Wijk Olympus
Zo 5 april, 12.30 uur, lunch in Het Hoofdkwartier
Zo 26 april, 15.30 uur, film in Huis van de Wijk Olympus
De koffieochtenden op dinsdag 23 en 30 december in Olympus gaan door.

Rondzendbrief Lesbo-Code nr 41, 28 december 2014
Beste vrouwen,
We hebben deze middag wat meer tijd dan anders en kunnen daardoor een extra lange film
draaien. Deze film speelt zich af in de Victoriaanse tijd (1837–1901), een tijd waar maar
weinigen van ons veel van weten. Welke vooroordelen hebben we over Koningin Victoria.
Was alles wel zo preuts en streng. Was dat alleen in Engeland of in heel Europa. En hoe
leefden lesbische vrouwen. Om ons wat meer te informeren houdt Lijsbeth een inleiding om
een tipje van de sluier op te lichten.

Lesbo-Code

zondag 28 december

ZUID

Oudejaarsstemming vanaf 12.00 uur
Evenals vorig jaar organiseert de Lesbo-Code tussen Kerst en Oud & Nieuw een aangeklede
middag met oliebollen, kerstbrood, en glühwein bij de borrel. We beginnen met een lezing
over de Victoriaanse tijd met daarna een kostuumdrama dat in Engeland speelt eind 19e eeuw.
De 18-jarige Nan, die in het oesterrestaurant van haar ouders werkt en dol is op de revue,
wordt diep geraakt door de theatershow van de als jongen verklede Kitty Butler. Nancy wordt
haar kleedster en gaat met Kitty naar Londen, waarna liefde en diepe dalen volgen.
Programma:
• 11.30 uur inloop
• 12.00 uur koffie met oliebollen en kerstbrood
• 12.30 uur lezing over de Victoriaanse tijd door Lijsbeth Teding van Berkhout met een
PowerPointPresentatie. Hierin zal o.a. aandacht zijn voor de tijdgeest, litteratuur,
mode, fotografie, bouwkunst en er worden enkele prozafragmenten voorgelezen
• 13.15 uur lunch
• 13.45 uur film, n.a.v. een boek van Sarah Waters
• 15.15 uur thee met oliebollen
• 15.30 uur film, vervolg
• 17.00 uur glühwein
Locatie:
• Huis van de Wijk Olympus
• Hygiëaplein 8-10, 020 6796825
• bereikbaar met tram 16 en 24, bus 15
Op zondag gratis parkeren
Entree:
• voor de onkosten € 5.00
• drankjes voor eigen rekening
Voor de lunch neemt iedereen wat mee

Voorjaarsprogramma:
Zo 11 januari, 12.30 uur, lunch en nieuwjaarswens in Het Hoofdkwartier
Zo 8 februari, 15.30 uur, film in Huis van de Wijk Olympus
Zo 1 maart, 12.30 uur lunch in Het Hoofdkwartier
Zo 15 maart, 15.30 uur, film in Huis van de Wijk Olympus
Zo 5 april, 12.30 uur, lunch in Het Hoofdkwartier
Zo 26 april, 15.30 uur, film in Huis van de Wijk Olympus

Rondzendbrief Lesbo-Code nr 42, 25 januari 2015
Beste vrouwen,

Na de zeer geslaagde ouderjaarsstemming een paar mededelingen in deze extra rondzendbrief.
Het gaat over de Nieuwjaarsreceptie van het COC in Paradiso en over de koffieochtenden in
Nieuw-West, waar eerst op 29 januari Marja Lust van ‘Roze in Blauw’ op bezoek komt, en
daarna in februari Erna Boensma ons komt informeren over Gay Care.

Nieuwjaarsreceptie van het COC op 25 januari
Voor de derde keer is de Nieuwjaarsreceptie van het COC in Paradiso. Alle LHBT organisaties
in Nederland worden hiervoor uitgenodigd en het is dan buitengewoon druk en gezellig. Leuk
om een keertje mee te maken.
Het programma is nog niet helemaal bekend, maar vast staat dat je vanaf vier uur naar binnen
kunt, om 5 uur het programma begint met toespraken, theater en muziek en om zes uur een
bordjesparade waar de Lesbo-Code ook aan meedoet. ’s Avonds veel optredens, en dit alles
duurt tot twee uur ’s nachts.
Kaartjes
De kaartjes zijn dit jaar wat anders geregeld dan voorgaande jaren. De Lesbo-Code, zoals alle
groepen, krijgt vijf gratis kaartjes. Heb je ook zin om het spektakel mee te maken?
Dat kan via een gift aan het Bob Angelo Fonds vanaf 5 euro. Klik daarvoor op de link
http://truecolors.coc.nl/koop-je-gratis-toegangskaartje-voor-true-colors-2015
Volg alle instructies op en je kunt je e-ticket printen.
Je blijft op de hoogte van de programmering door True Colors pagina op Facebook te liken.
Twee speciale koffieochtenden in Nieuw-West
1. Roze in Blauw, 29 januari, 10.30 uur
We krijgen Marja Lust op bezoek, de tweelingzus van Elly
Lust, velen welbekend. Ook Marja is werkzaam bij de politie
en maakt deel uit van het netwerk ‘Roze in Blauw’.
Ze zal ons het nodige vertellen over haar werk en over Roze
in Blauw. Én, een weinig bekend feit, dat bij één op de vier
lesbische stellen huiselijk geweld voorkomt. En doe je daar
dan aangifte over? Dus eerst vertellen dat je lesbisch bent en
dan nog dat je mishandeld bent/wordt?
En hoe staat het met de veiligheid op straat? Wat kan de
politie voor je doen?
2. Gay Care, zorg voor oudere lesbische vrouwen, februari, 10.30 uur
In april 2014 is Gay Care gelanceerd voor LHBT-ouderen. De bedoeling is om de zorg die
LHBT-mensen nodig hebben, nu of in de toekomst, roze vriendelijk te maken. Gay Care is
bezig dit te organiseren via bestaande kanalen, zodat de zorg vergoed wordt. Hiervoor is een
contract afgesloten met Cordaan. Erna Boensma, die in dienst is bij Gay Care, komt ons er
meer over vertellen.
Koffieochtenden in Nieuw-West,
Wekelijks op donderdag van 10.30 – 12.00 uur,
Vrouw en Vaart, Emancipatiecentrum,
President Allendelaan 733
tel: 020 4100452

Rondzendbrief Lesbo-Code nr 44, 15 maart 2015
HELAAS: de filmmiddagen op 15 maart en 26 april gaan NIET door

Beste vrouwen,
Dit voorjaar gaan de geplande filmmiddagen niet door. Dit heeft te maken met de overdracht
van werkzaamheden die nodig zijn om De Lesbo-Code draaiende te houden.
Tot nu toe leunde het geheel namelijk teveel op enkele vrouwen.
Daarom gaan we een werkgroep samenstellen die gezamenlijk verantwoordelijk is voor diverse
activiteiten van De Lesbo-Code.
De situatie nu.
De wekelijkse koffieochtenden draaien goed en gaan ook in de vakanties door. De
maandelijkse lunches lopen naar wens. In de zomervakantie organiseren we extra uitjes en vaak
nemen we deel aan activiteiten van andere roze organisaties zoals de Gay Pride, Lesbian Pride,
Pink Nieuw-West en het COC. De onderlinge sfeer is gezellig, geanimeerd en stimulerend.
Oproep
Heb je zin om mee te draaien in een werkgroep, meld je aan via lesbocode@gmail.com en kom
kennismaken. We denken aan verschillende groepen zoals een film-, lunch- en ‘uitjes’groep.
Het gaat om praktische werkzaamheden en het bedenken van het programma, zoals welke film
zullen we kiezen, wat doen we als extra ‘uitje’ en de PR. Als je vaardig bent op de computer is
dat een pré.
Nieuwtjes:
Uitnodiging voor Roze Stadsdorp op 19 april voor de startbijeenkomst.
Het gaat er nu echt van komen, de voorbereidingsgroep heeft de plannen verder uitgewerkt en
wil die 19 april voorleggen aan belangstellenden. Op deze middag komt ook iemand wat
vertellen over het reilen en zeilen van haar stadsdorp, en hoe je daar instaat als lesbische vrouw.
Tijd: van 15.00 – 17.00 uur. Adres: Lloydhotel, Oostelijke Handelskade 34, tel: 020 561 3636.
Belangstelling? Meld je aan via rozestadsdorp@gmail.com
De Roze Filmdagen zijn van 12 tot 22 maart. Slechts een enkele lesbische film is Nederlands
ondertiteld, méér info op http://www.rozefilmdagen.nl
8 maart. In het kader van 8 maart wordt er in Nieuw-West elk jaar aandacht aan Internationale
Vrouwendag besteed. Met toespraken, workshops, een maaltijd en standjes. Vrouw & Vaart
doet daar uiteraard aan mee en De Lesbo-Code stond daar afgelopen week ook met een standje.
Er komen veel buitenlandse vrouwen.
--------------------------Programma voorjaar 2015
Zo 5 april, 12.30 uur, lunch in Het Hoofdkwartier, Hoofddorpweg 25, tel 020 6170193.
Opgave vóór 3 april via lesbobrunch@gmail.com
De mailinglist is bedoeld om nieuwtjes en andere zaken van De Lesbo-Code uit te wisselen.

Rondzendbrief Lesbo-Code nr 45, 4 mei 2015
Plannen voor de zomermaanden
Beste vrouwen,
Zoals in de vorige rondzendbrief al aangekondigd, zijn we op zoek naar vrouwen die de
activiteiten van de Lesbo-Code willen overnemen van degenen die dit tot nu toe hebben
gedaan. Voor de praktische werkzaamheden is genoeg animo.
Waar het op haakt is dat er tot nu toe niemand is gevonden die de werkzaamheden op de pc
wil overnemen, een essentieel onderdeel van de Lesbo-Code. Wanneer je je hiervoor
aanmeldt, wordt je uitgebreid ingewerkt.
Dit betekent dat we voorlopig géén zondagmiddag films draaien. Wel hebben we de nodige
uitjes gepland, want dit kost veel minder tijd.
Begin mei is het volgende programma:
Ma 4 mei, 20.00 uur. Kranslegging i.v.m. de dodenherdenking. We zijn door Pink NieuwWest wederom uitgenodigd om gezamenlijk een krans te leggen namens roze ouderen. Dit
maal bij Meer en Vaart, tegenover De Meervaart aan de Sloterplas. Op de krans komt de tekst
‘Homoseksuele vrouwen en mannen, Lesbo Code en Pink Nieuw West’.
Do 7 mei, 11.00 uur. Bezoek aan de fototentoonstelling ‘I believe, I am gay’ in het Bijbels
Museum, Herengracht 366. Deze tentoonstelling is opgezet in het kader van ‘Queering the
Collection’, website http://www.ihlia.nl/queering. Entree met museumkaart en stadspas gratis,
anders 8 euro. Er is een interculturele lunch samengesteld voor deze tentoonstelling bestaande
uit 5 elementen uit 5 religies! Klinkt wel heel speciaal.
Voor de zomermaanden zijn de volgende data gepland, meer informatie in een volgende
rondzendbrief.
Do ochtend, alternatief voor de koffieochtend bij Vrouw & Vaart i.v.m. de zomervakantie
- 9 juli 11.00 uur Koffie in het Theehuis Akermolen, Zwarte Pad 30
- 16 juli 11.00 uur Café Meram aan de Sloterplas, Meer en Vaart 175, met terras
- 23 juli 11.00 uur Koffie en lunch in buurtboerderij ‘Ons Genoegen’, Spaarndammerdijk 319
Maandelijkse lunch
Zo 7 juni 11.00 uur Koffie en lunch bij de Boeletuin, de vroegere Almatuin bij de VU
Lesbian-Pride ma 27 juli t/m zo 2 aug
Zo 26 juli 16.30 uur Borrel en eten restaurant Kiebêrt, Marathonweg 2, 1e drankje gratis
Di 28 juli 11.00 uur Hortus VU, Van de Boechorstraat 8, gratis toegang
Do 30 juli 14.00 uur Tears of the Pride Walk op het Osdorpplein, daarna boottocht
Uitstapjes buiten de stad
Zo 21 juni 10.30 uur Bezoek Fort Bezuiden Spaarndam, café, varen, bereikbaar met auto, fiets
Zo 16 aug 10.30 uur Roeien in natuurgebied Eilandspolder bij De Rijp

Rondzendbrief Lesbo-Code nr 46, 7 juni 2015
Beste vrouwen,
Even een korte rondzendbrief over de activiteiten in de komende maand.
Op donderdag 11 juni is er in Vrouw en Vaart een zgn. Masterclass in het kader van een
viertal masterclasses in Nieuw-west om groepen met elkaar te verbinden die elkaar niet
vanzelfsprekend ontmoeten maar wel ervaringen met elkaar willen delen. Dit lijkt een
interessante bijeenkomst te worden met o.a. de aanwezigheid van Irene Hemelaar.
Onze maandelijkse lunch is ditmaal in de Boeletuin, ‘groene oase op Zuidas’, waar we vorig
jaar ook zijn geweest en wat heel geslaagd was. Bij regen kunnen we binnen zitten.
Het geplande bezoek aan het Fort Bezuiden Spaarndam op zo 21 juni 10.30 uur gaat
trouwens niet door.
Roze stadsdorp gaat door! Op 19 april is onder grote belangstelling het Roze Stadsdorp
opgericht. Er zijn allerlei groepjes opgezet, zoals cultuur, film, wandelen, kaarten, etc.
Als vast ontmoetingspunt komen we maandelijks op de 3e dinsdag bij elkaar in Sarein van half
zes tot half acht. Aanmelden als belangstellende kan via rozestadsdorp@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zo 7 juni 11.00 uur Koffie en lunch bij de Boeletuin, de vroegere Almatuin bij de VU
Gustav Mahlerlaan 3005, schuin tegenover het VU medisch centrum aan de Boelelaan.
Do 11 juni 10.30 - 13.00 uur De 4e Masterclass over Zichtbaarheid. Welke beeldvorming
creëert de media? Hebben we rolmodellen nodig en welke functie hebben deze? Hoe moet je
je laten zien om gehoord te worden? Hier zal Monique Samuel politicoloog en MiddenOosten deskundige haar licht over laten schijnen. Irene Hemelaar als vrouwenvertegenwoordiger voor de VN en directeur van Amsterdam Gay Pride. Kom vooral! VU,
vM

-----------------------------------------------------Verdere plannen voor de zomermaanden:
Do ochtend, alternatief voor de koffieochtend bij Vrouw & Vaart i.v.m. de zomervakantie
- 9 juli 11.00 uur Koffie in het Theehuis Akermolen, Zwarte Pad 30
- 16 juli 11.00 uur Café Meram aan de Sloterplas, Meer en Vaart 175, met terras
- 23 juli 11.00 uur Koffie en lunch in buurtboerderij ‘Ons Genoegen’, Spaarndammerdijk 319
Lesbian-Pride ma 27 juli t/m zo 2 aug
Zo 26 juli 16.30 uur Borrel en eten restaurant Kiebêrt, Marathonweg 2, 1e drankje gratis
Di 28 juli 11.00 uur Hortus VU, Van de Boechorstraat 8, gratis toegang
Do 30 juli 14.00 uur Tears of the Pride Walk op het Osdorpplein, daarna boottocht
Uitstapjes buiten de stad
Zo 16 aug 10.30 uur Roeien in natuurgebied Eiland polder bij De Rijp
De mailinglist is bedoeld om nieuwtjes en andere zaken van De Lesbo-Code uit te wisselen

