
Rondzendbrief, hoe het begon 

Onregelmatig komt er een rondzendbrief uit met info en nieuwtjes van De Lesbo-Code en andere 

lesbische info uit de buurt. Wil je ook op de hoogte blijven? 

Meld je aan voor de rondzendbrief via lesbocode@gmail.com  

  
Deze berichten lopen vanaf de start in mei 2012 tot en met september 2013. 

Vanaf september 2013 tot heden zijn de rondzendbrieven te vinden onder het kopje 'Rondzendbrief'.  

  
De mailings van 2012 zijn van nr 1 - 12 

De mailings van het voorjaar 2013, nr 13a - 18 

De mailings van het zomer 2013, nr 19 - 24 

  
Kijk voor de actuele activiteiten bij 'Nieuws', aan de rechterkant van de website 

  
In de verstuurde mails staan over het algemeen ook afbeeldingen 

  
//////////////////////////////////////////////////////////  

 

De Lesbo Code, 2 mei 2012, nr 1 

  

  
Beste vrouwen,  

  
Dit is de eerste mail van De Lesbo Code voor de mailinglist. 

Het is bedoeld om nieuwtjes en andere zaken uit te wisselen. 

  
ZUID. Eerst even over de koffieochtend in Zuid. 

Er komen nog weinig vrouwen, maar het is wel gezellig. Dit is ook meteen een gelegenheid om te 

bedenken hoe we meer vrouwen kunnen interesseren om te komen, en vooral hoe we vrouwen kunnen 

informeren dat deze koffieochtend bestaat! Suggesties hiervoor zijn van harte welkom. 

  
NU OOK IN WEST 

Vrijdag 25 mei starten we de koffieochtenden in De Buurtkamer op het Da Costaplein 12. 

Hetzelfde recept en dezelfde tijden. Dus inloop van af 10.30 en om 11.00 uur koffie. 

  
Zondag 6 mei 

Toevallig zijn er het komende weekend enkele activiteiten waar we naar toe gaan. 

Yvonne en Marjan gaan zondag om half vier naar café Zilver. 

Om ongeveer 5 uur gaan ze, samen met Madelien, naar de openingsborrel Roze 55+ in Zuid. 

Zin om mee te gaan? 

 
________________________________________________________ 

 
 

De Lesbo Code, 9 mei 2012, nr 2  

Beste vrouwen, 

  
Nogmaals een mail van De Lesbo Code voor de mailinglist. 

Het is bedoeld om nieuwtjes en andere zaken uit te wisselen. 

  

mailto:lesbocode@gmail.com
http://www.lesbocode.nl/rondzendbrief#tweeduizendtwaalf
http://www.lesbocode.nl/rondzendbrief#voorjaar
http://www.lesbocode.nl/rondzendbrief#zomer


Zowel in café Zilver bij het Rembrandplein als op de openingsborrel van Roze 55+ 'ers in Amsterdam 

Zuid waren we met enkele vrouwen van De Lesbo-Code aanwezig, erg leuk. 

Hier hebben we enkele vrouwen ontmoet die ook op de dinsdag ochtend zijn gekomen! 

  
Met ons koffiegroepje hebben we een programmaatje bedacht voor drie zondagen in de zomervakantie, 

waar we zelf erg enthousiast voor waren. Madelien heeft namelijk een aantal Cd’s met lesbische 

(speel)films, waarvan we er steeds eentje willen draaien met aansluitend borrelen en eten. 

De data zijn 24 juni, 22 juli en 19 augustus, vanaf half vier. 

  
Deze plannen gaan we dinsdag 15 mei verder uitwerken en op papier zetten voor de PR, 

en dinsdag 22 mei zoeken we de films uit die we gaan draaien. 

Zin om mee te denken? Kom vooral. 

   
WEST 

De affiches, folders en briefkaarten zijn gekopieerd en worden door Marian Ruhé rondgebracht in 

buurthuizen, bibliotheken en huisartsen in de buurt. 

Vrijdag 25 mei starten we dan met de koffieochtenden in De Buurtkamer op het Da Costaplein 12. 

Hetzelfde recept en dezelfde tijden als op de dinsdag. Dus inloop vanaf 10.30 en om 11.00 uur koffie. Je 

kunt hier buiten zitten bij mooi weer. 

 
________________________________________________________ 

 

 

De Lesbo Code, 30 mei 2012, nr 3 

  

Beste vrouwen,  

De mailinglist is bedoeld om nieuwtjes en andere zaken van De Lesbo-Code uit te wisselen. 

  
ZUID 

Als belangrijkste nieuwtje melden we dat de lesbische films en het daarbij geplande etentje op de zondag 

doorgaan op de geplande data, namelijk 24 juni, 22 juli en 19 augustus. 

Op de koffieochtend hebben we films uitgezocht en bedacht hoe het allemaal moet als we daarna nog 

gezamenlijk willen eten. We hebben namelijk geen idee hoeveel vrouwen er zullen komen. 

Vandaar onze oplossing dat iedereen wat te eten meeneemt. 

De locatie, Het huis in de wijk Olympus, heeft een grote buitenruimte, dus bij mooi weer kunnen we 

heerlijk buiten zitten, ook met het eten. Als bijlage mailen we het programma. 

  
De koffieochtend zelf breidt zich langzaam uit en verloopt heel geanimeerd. In de Willem de Zwijgerkerk 

zijn we van harte welkom, en dat is buitengewoon prettig. 

  
WEST 

Afgelopen vrijdag is de koffieochtend in West begonnen. Het was prachtig weer en we waren met enkele 

vrouwen. De Buurtkamer is een gezellige ruimte op de begane grond met uitzicht op een groot plein. 

  
PS. 

Eind juni komt er een buurtkrant uit van het Huis in de Wijk Olympus, waarin de koffieochtend en de 

films staan aangekondigd. Deze krant wordt huis aan huis verspreid.  

 

________________________________________ 

 



 
De Lesbo Code, 13 juni 2012, nr 4 

  
Opgelet: Koffieochtend in WEST uitgesteld tot 14 september   

  

  
Beste vrouwen,  

Helaas liep de koffieochtend in WEST niet zoals gewenst, en nu is er ook nog een gastvrouw afgehaakt 

wegens omstandigheden. Daarom tillen we de ochtend over de vakantie heen en maken in september 

een frisse start. We zullen de buurt wat beter verkennen, zodat de kans van slagen groter is. 

We houden jullie op de hoogte.  

  
Ook in ZUID waren er aanloopproblemen, maar is nu een gezellige ochtend geworden! 

In één week waren er drie jarigen en dat hebben we gisteren ‘gevierd’ met appeltaart! 

Daarna hebben we nog een rondleiding gehad in de Kerk door de koster, erg leuk, vooral het orgel. 

We hebben nu nog de kerk gezien in de oude staat, d.w.z. vóór de grote renovatie in juli. De 

voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang, waardoor de koffieochtend steeds in een andere ruimte is. 

Eigenlijk wel leuk, want nu verkennen we de hele kerk met alle gebouwen daaromheen. 

In de maand juli zijn de koffieochtenden in ZUID verplaatst naar het Huis in de Wijk Olympus. Hier 

kunnen we met mooi weer buiten zitten. Verdere info komt nog.  

Volgende week zondag beginnen we met de eerste film op 24 juni. 

________________________________________ 

 

 

De Lesbo Code, 20 juni 2012, nr 5  

  

Beste vrouwen,  

Alweer een mailtje over de koffieochtenden. 

Onverwacht zijn namelijk gisteren enkele vrouwen van het SPE (ServicePunt Emancipatie) langsgekomen 

om filmopnames te maken. Het is bedoeld voor een korte film van 10 minuten waar enkele projecten 

die subsidie hebben gekregen in het kader van het emancipatiebeleid van de gemeente Amsterdam hun 

project presenteren. Wij vielen dus in de prijzen! 

Maar zulke opnames zijn altijd een heel gedoe en enkele vrouwen wilden ook niet zichtbaar op de film. 

Gedeeltelijk waren de opnames daarom buiten. 

Hieronder de volledige uitnodiging waar iedereen welkom is.  

De Lesbo-Code nu ook op de radio! 

Plotseling een uitnodiging voor een kort interview op AT5 Nieuwsradio! 

Het is al heel vroeg, namelijk om 8.15!! 

Rob Faltin zal ons dan een aantal vragen stellen. 

Kan iemand ook een opname maken?  

En tot slot nog even voor alle duidelijkheid: 

Dinsdag 26 juni is de koffieochtend voorlopig voor het laatst in de Willem de Zwijgerkerk. 

Alle dinsdagen in juli zijn de koffieochtenden in het Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10  

Dit is het even, 

Met vriendelijke groet, 

Marjan 

p.s. Zondag beginnen we met de eerste film, vanaf half vier en met een gezamenlijke maaltijd.  



-  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   - 

  
UITNODIGING 

  
Meet & Greet met de Emancipatieprojecten 2012 

  
Donderdag 5 juli 2012 

Tijd: 15.30 u.-18.00 u. 

Adres: Hoogte Kadijk 143 F-19 

  
De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de Gemeente Amsterdam en het Servicepunt 

Emancipatie (SPE) nodigen alle Amsterdamse vrouwenorganisaties uit om op donderdagmiddag 5 juli 

kennis te maken met de projecten die in het kader van de Emancipatienota op de vijf speerpunten 

financiering hebben gekregen. Ook is er gelegenheid om te netwerken. De bijeenkomst vindt plaats op 

het nieuwe kantoor van WOMEN Inc. op de Hoogte Kadijk 143 F-19.  

De vijf speerpunten van het Amsterdamse emancipatiebeleid zijn economische zelfstandigheid, 

zelfbeschikking van vrouwen, de emancipatie van vaders en mannen, de zichtbaarheid van lesbische 

vrouwen en het zelfbewust opgroeien van meisjes. Eerder dit jaar konden organisaties hun projecten 

indienen op die thema’s. De organisaties bepaalden met elkaar welke van die projecten het grootste 

belang hebben voor Amsterdamse vrouwen. 27 projecten hebben financiering gekregen van DMO en 

kunnen in 2012 worden uitgevoerd. We stellen ze graag aan jullie voor. 

__________________________________________ 

 

 

De Lesbo-Code, 27 juni 2012, nr 5a 

 

Beste vrouwen,  

Allereerst: 

de koffieochtenden in Zuid zijn in de maand juli verplaatst, vanwege verbouwingen in de Willem de 

Zwijgerkerk. Begin augustus kunnen we daar weer terecht.  

Dus alle dinsdagen in juli zijn de koffieochtenden in het 

Huis van de Wijk Olympus, 

Hygiëaplein 10 

telefoon: 6796825 

Het voordeel van deze locatie is dat we met mooi weer buiten kunnen zitten, 

en wie weet krijgen we nog een paar mooie zomermaanden!  

Voor onze eerste filmmiddag hadden we een prachtige film over twee oudere vrouwen uitgekozen. 

We zaten lekker binnen terwijl het buiten stormde. Daarna hebben we nog genoten van het eten dat ie-

dereen had meegenomen. Voor herhaling vatbaar, 22 juli en 19 augustus weer een zondagmiddagfilm.  

Dit is het even, 

Met vriendelijke groet, 

Marjan 

  
-  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   - 

  

Nieuwtje 



Binnenkort komt er een huis aan huis blad uit van Olympus met cursussen en nieuws uit de 

buurt. Zaterdag 7 juli is er een presentatie aan de buurt met o.a. kraampjes. De Lesbo-Code staat dan 

van 12.00 tot 16.00 uur in een standje. Gezellig als je even langskomt.  

En tot slot nog een herinnering aan de 

Meet & Greet met de Emancipatieprojecten 2012 

O.a. bij de Lesbo-Code zijn filmopnames gemaakt, die deze middag te zien zijn.  

Donderdag 5 juli 2012 

Tijd: 15.30 uur - 18.00 uur. 

Adres: Hoogte Kadijk 143 F-19  

De Gemeente Amsterdam en het Servicepunt Emancipatie (SPE) nodigen alle Amsterdamse 

vrouwenorganisaties uit om op donderdagmiddag 5 juli kennis te maken met de projecten die in het 

kader van de Emancipatienota van het najaar 2011 op de vijf speerpunten financiering hebben gekregen. 

Ook is er gelegenheid om te netwerken. De bijeenkomst vindt plaats op het nieuwe kantoor van WOMEN 

Inc. Wethouder Andrée van Es zal een toespraak houden.  

De vijf speerpunten van het Amsterdamse emancipatiebeleid zijn economische zelfstandigheid, zelfbe-

schikking van vrouwen, emancipatie van vaders en mannen, zichtbaarheid van lesbische vrouwen en 

zelfbewust opgroeien van meisjes. Eerder dit jaar konden organisaties hun projecten indienen op die 

thema’s. De organisaties bepaalden met elkaar welke van die projecten het grootste belang hebben voor 

Amsterdamse vrouwen. 27 projecten hebben financiering gekregen en kunnen in 2012 worden 

uitgevoerd. We stellen ze graag aan jullie voor. 

We zien je aanmelding graag tegemoet op info@spe-amsterdam.nl.  

Met vragen over de bijeenkomst kun je bellen met 020-5408595. Merel Baracs. Meer info . www.spe-

amsterdam.nl 

 
__________________________________________ 

 

 

De Lesbo-Code, 24 juni 2012, nr 6 

24 juni: FOR 80 DAYS 

Over twee oudere vrouwen die elkaar na 50 jaar weer 

ontmoeten, door Itziar Aizpuru en Maria Pagoaga, 100 minuten, Nederlands 

ondertiteld. 

Inhoud: Als de 70jarige Axun naar het ziekenhuis wordt geroepen om voor 

de zwaargewonde ex-man van haar dochter te zorgen, blijkt de vrouw die 

voor de andere patiënt in de kamer zorgt, tot haar verbazing Maite te 

zijn.Maite is een goede vriendin uit haar jeugd, wie ze inmiddels al 50 jaar 

niet gezien heeft. Ondanks dat hun levens compleet verschillend zijn; Axun 

heeft gekozen voor een leven met haar man op de boerderij en Maite heeft 

de hele wereld gezien, wordt al snel duidelijk dat de chemie tussen hun 

onveranderd is. 

 
_______________________________________ 

 

 
De Lesbo-Code, 14 juli 2012, nr 7 

Beste vrouwen, 

We vragen allereerst jullie aandacht voor de Gay Pride begin augustus. 

Elk jaar wordt er namelijk op de vrijdag een brunch georganiseerd voor roze 55+ers. Deze brunch werd 

altijd door de gemeente Amsterdam aangeboden, dit jaar moet je er voor het eerst voor betalen. 

mailto:info@spe-amsterdam.nl
http://www.spe-amsterdam.nl/
http://www.spe-amsterdam.nl/


Lesbische vrouwen worden met nadruk uitgenodigd omdat er altijd veel mannen kwamen. 

Om er met een groepje vrouwen naar toe te gaan, hebben we besloten voor een aantal vrouwen de 

entree te betalen: voor 15 vrouwen is een plek gereserveerd. 

Je kunt je opgeven via lesbocode@gmail.com 

  

Vrijdag 3 augustus, 12.30 uur, 

restaurant Marnixbad, met cultureel programma. 

Meer info, zie onderaan  

Verder willen we deelnemen aan de PinkPicknick in het Westerpark van de PinkWest 

Info van hun website http://www.pinkwest.nl/borrel.htm 

‘Pak een kleedje en picknickmand, neem je eigen eten en drinken mee! 

-  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   - 

 

 
22 juli: THE MOUNTAIN, een lange reis door de bergen in Noorwegen 

  
Nora en haar vriendin Solveig gaan op een lange hiketocht door het prachtige 

besneeuwde landschap van Noorwegen. Een lange reis die hen uiteindelijk 

naar de top van de bergen moet brengen. 

Solveig is drie maanden zwanger en de tocht blijkt niet makkelijk. Het lijkt 

erop dat Solveig echt niets goed kan doen. 

Hoe verder ze de bergen in reizen, hoe dichter ze in de buurt komen van een 

plek waar twee jaar terug een tragisch ongeluk gebeurde. Iets wat hun leven 

voorgoed veranderde... 

  
Regie Ole Giaever, Noorwegen 2011, 73 minuten, Noors gesproken, 

Nederlands ondertiteld. 

 
_______________________________________ 

 

 

De Lesbo-Code, 8 aug 2012, nr 8   

  

Beste vrouwen, 

  

Even kort enkele nieuwtjes: 

  

- De website van de Lesbo-Code is zo goed als klaar en alvast te bezichtigen 

  

-  Voorlopig blijven we op de dinsdagochtend met de koffieochtenden in ZUID in het Huis van de Wijk 

Olympus 

  

- In WEST maken we vrijdag 14 september een frisse start met de koffieochtenden in De Buurtkamer, 

Da Costaplein 12, ook vanaf half elf  

  

-  In NIEUW WEST beginnen we waarschijnlijk met koffieochtenden in 'Vrouw en Vaart' begin oktober. 

Zin om hieraan deel te nemen? Meld je al vast aan als belangstellende 

  

Film 

En dan nog even aandacht voor de film op zondag 19 augustus 

Dit keer de film A MARINE STORY, over een liefde in het leger, door Ned Farr, 93 min 

We beginnen vanaf half vier, met na de film nog borrelen en voor de liefhebbers eten (wel zelf wat 

meenemen). 

mailto:lesbocode@gmail.com
http://www.pinkwest.nl/borrel.htm


   

Vervolg van de zondagen, keuze films 

Aanstaande dinsdag gaan we op de dinsdagochtend praten over het programma op de zondag in het 

najaar. Dat gaat over de te kiezen fims, de data en hoe we het eten regelen. Het is meteen ook een 

soort evaluatie. Wil je meepraten, kom dan ook. Dus vanaf half elf in het Huis van de Wijk. 

  

Verslag van de Roze Brunch op 3 aug 

Deze was zeer geslaagd, we waren met 15 vrouwen. Marjan heeft de gelegenheid te baat genomen om 

het nodige te gelobbyd en Lana heeft foto�s gemaakt. Een verslag met foto's staat op onze website, 

Iedereen is geknipt. 

  
____________________________________________________ 

 

 
De Lesbo-Code, 19 aug 2012, nr 9    

 
19 augustus      A MARINE STORY, een liefde in het leger 

  
De meerdere malen onderscheiden marineofficier Alexandra wordt plots terug 

naar huis gestuurd van de oorlog in Irak. Ze wordt beschuldigd van het 

overtreden van het "Don't Ask, Don't Tell"-beleid van het Amerikaanse leger 

voor openlijk lesbisch zijn. 

Alex vindt zich opeens terug in haar kleine conservatieve dorpje in Californië, 

waar ze liever niet is. Ze heeft moeite weer aan het gewone leven te wennen 

en drinkt haar gevoelens weg met de mannen in de kroeg. Als ze toevallig 

Saffron ontmoet, een temperamentvolle jonge vrouw die de keuze heeft 

tussen de gevangenis of de militaire dienst, besluit ze haar te trainen voor een 

heropvoedingskamp. Er ontstaat een bijzonder band tussen de vrouwen. Net 

als Alex het gevoel heeft dat haar leven weer zin heeft, wordt de ware reden 

voor haar terugkeer bekend... 

Regie Ned Farr, Irak, 93 min, Engels met Nederlandse ondertitels. 

______________________________________________________________________ 

 

 
De Lesbo-Code, 5 september 2012, nr 9a 

Bij deze een kort berichtje over de activiteiten van de Lesbo-Code in het komende najaar. 

De koffieochtenden in ZUID verlopen heel geanimeerd, en het is zeker de moeite waard om een keertje 

langs te komen. Bij mooi weer zitten we heerlijk buiten. 

In WEST beginnen mogelijk binnenkort op de vrijdag koffieochtenden in De Buurtkamer vanaf half elf. 

Belangstelling? Meld je aan via de mail: lesbocode@gmail.com  

In NIEUW WEST beginnen we waarschijnlijk met koffieochtenden in het vrouwencentrum ‘Vrouw en 

Vaart’ eind oktober. Zin om hieraan deel te nemen? Meld je al vast aan als belangstellende via de mail. 

 

Programma voor het najaar 2012   

Naast de koffieochtenden hebben we enkele films op de zondag gepland. Het begint om half vier met 

koffie en thee, dan de film, borrel en eten en is in Zuid, Huis van de Wijk Olympus.  

Zondag 14 oktober de film ‘Circumstance’ over een Iraanse vrouw en de jeugdcultuur daar.  

Zondag 11 november de film ‘Albert Nobbs’, over een vrouw uit Ierland in de 19e eeuw, die als butler 

door het leven gaat.  

Vrijdag 28 december  

mailto:lesbocode@gmail.com


Tussen kerst en Oud en nieuw laten we de koffieochtend op vrijdag 28 december wat langer doorgaan. 

Deze vrijdag is nog niet ingevuld, ideeën voor iets leuks zijn welkom.  

Over deze activiteiten komt nog uitgebreidere informatie, zie voor actuele info de agenda.   

---------------------------------------------- 

 

14 oktober CIRCUMSTANCE 

Vrouwenliefde in Teheran. Een taboe-doorbrekend drama.  

  
De 16-jarige Atafeh komt uit een welgesteld, liberaal gezin. Haar beste 

vriendin, Shireen, woont bij haar oom, haar overleden ouders waren ferme 

tegenstanders van het Iraanse regime. Samen doen ze hun best de strijd 

met hun wereld aan te gaan en zoeken ze de grenzen op van de regels 

waaronder ze leven: ze gaan uit in de underground clubscene van Teheran 

en dromen van een zorgeloos bestaan in het rijke Dubai. 

EN de twee meisjes ontdekken ze dat ze zich tot elkaar aangetrokken 

voelen. Dan verschijnt Atafeh's broer Mehran op het toneel. Hij is net 

ontslagen uit een afkickkliniek en sluit zich, gedreven door 

schuldgevoelens, aan bij de moraalpolitie. Zijn gedrag wordt steeds 

extremer en hij raakt geobsedeerd door de relatie tussen zijn zusje en 

Shireen. 

Circumstance is een provocerend en sensueel verhaal. Het laat de 

moderne jeugdcultuur van 

Teheran zien. Hier staat plezier gelijk aan het risico gearresteerd te kunnen worden. 

Regie Maryam Keshavarz, 101 min, Perzisch met Nederlandse 

ondertitels.                                                        

 
________________________________________________________________ 

 

 

De Lesbo-Code, 5 oktober 2012, nr 10 

Promotiefilm 

Even een korte mail over wat er gaande is bij de Lesbo-Code.  

Vóór de zomervakantie zijn er opnames gemaakt van de koffieochtenden in Zuid voor de gemeente 

Amsterdam. Deze opnames blijken bij nadere beschouwing zo leuk, dat we daarvan een promotiefilmpje 

maken om op You Tube plaatsen. 
Ook zijn de opnames geschikt om een langer filmpje te maken, ongeveer 17 minuten, wat we op onze 

website zullen zetten. We zetten het ook op DVD zowat het ergens getoond kan worden ter informatie en 

als opwarmertje. We hopen namelijk nog altijd dat vrouwen ook in andere wijken of steden het format 

van de koffieochtenden zullen overnemen.  

In Zuid is het een gezellige en geïnteresseerde groep vrouwen, en af en toe doen we ook iets buiten de 

koffieochtenden om. Heb je zin om een keertje te komen, doe het vooral, je bent van harte welkom.  

_______________________________________________________________ 

 

 

De Lesbo-Code, 4 november 2012, nr 11 

NIEUW: Koffieochtenden in NIEUW-WEST, vanaf do 22 nov 



            Promotiefilmpjes op de website en film op 11 november 

  

  
De film op 11 november heet ALBERT NOBBS  

Ierland, 19de eeuw.  

Albert is een verlegen butler die al jaren met een geheim rondloopt. 

‘Hij’ is eigenlijk een vrouw die als een man door het leven gaat om zo 

aan armoede en eenzaamheid te ontkomen. Alleen door iedereen te 

bedriegen kan Albert onafhankelijk en vrij zijn. Ze houdt hoop om 

ooit een normaal leven te kunnen leiden, maar voor nu is ze: Albert 

Nobbs.   

Zijn schuwe gedrag heeft een reden: hij is eigenlijk een zij. Een goed 

bewaard geheim, dat Nobbs al tientallen jaren met zich meedraagt. 

De transformatie werd uit pure noodzaak geboren: in het Ierland van 

de 19-de eeuw is het makkelijker om aan de bak te komen als man.  

Albert Nobbs, gebaseerd op een verhaal van de Ierse schrijver 

George Moore, werd in 1982 als toneelstuk opgevoerd in New York. 

Ook toen al speelde Glenn Close de titelrol. De actrice was de motor 

achter de verfilming; jarenlang zocht ze naar een geschikte regisseur 

en de financiering.   

Regisseur Rodrigo Garcia, 114 minuten, 2012, met Glenn Close en 

Aaron Johnson. Engels, Nederlands ondertiteld  

 
---------------------------------- 

 
Nieuw-West 

Vanaf 22 november starten we met koffieochtenden op de donderdagochtend in het mooie nieuwbouw 

centrum ‘Vrouw en Vaart’. Heel verrassend blijkt er in Nieuw-West sinds enkele jaren van alles te 

gebeuren op het gebied van roze-emancipatie. Onder de noemer van ‘Jezelf kunnen zijn in Nieuw-West’ 

zijn er enkele bijeenkomsten georganiseerd, werkt er een beleidsmedewerkster bij het stadsdeel, zijn er 

trainingen voor buurtbewoners, werden er grote fotopanelen geplaatst van de Pride Photo Award op het 

Osdorpplein en is er een politienetwerk Roze in Blauw opgericht. Tijd dus dat lesbische 40+ vrouwen ook 

mee gaan doen! 

Eerst komt er nog een interview met ons in de Westerpost van 14 november, de wijkkrant in Nieuw-

West die veel gelezen wordt, en 22 november hopen we dat er veel vrouwen komen. 

Zuid  

In Zuid gaan de koffieochtenden gewoon door in het Huis van de Wijk Olympus en ze zijn erg geslaagd. 

Heb je zin om een keertje te komen, doe het vooral, je bent van harte welkom.  

Promotiefilmpjes 

Intussen zijn er ook de twee korte films van 4 en 15 minuten over Lesbo-Code te bekijken in YouTube via 

onze website onder de noemer Promotiefilmpje. Zeer de moeite waard. 

____________________________________ 

Rondzendbrieven 2012 

 
De Lesbo-Code, 21 december 2012, nr 12 

Informatie over de Oudejaarsstemming op vrijdag 28 december 

Opnieuw een rondzendbrief met nieuwtjes. 

Voor de feestdagen is er een mooi programma uitgekomen onder de naam PINK CHRISTMAS, zie ook 

www.pinkchristmas.nl. De Lesbo-Code staat genoemd op 28 december! Verder leuk om mee te doen met 

de kerstwandeling op woensdag 26 december om half één bij het CS en de oudejaarsparty op 31 dec. in 

Sarein vanaf 20.00 uur. 



Nieuw West. Intussen zijn de koffieochtenden in Vrouw & Vaart van start gegaan. V & V blijkt een 

goed lopend vrouwencentrum te zijn, waar we heel gastvrij zijn ontvangen. Om meer bekendheid te 

geven aan dit initiatief hebben we nu ook kleine advertenties gezet in het Parool en de Westerpost. 
De ochtenden zijn geanimeerd en we hebben goede hoop dat het een even goed lopende ochtend wordt 

als in Zuid. Vrouw en Vaart is tijdens de feestdagen gesloten, zodat we 10 januari weer beginnen. 

Zuid. De koffieochtenden gaan in januari gewoon door in het Huis van de Wijk Olympus, en ze zijn erg 

geslaagd. Heb je zin om een keertje te komen, doe het vooral, je bent van harte welkom. 

-  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   - 

  
28 december 2012         Oudejaarsstemming van 11.00 tot 16.30 uur  

   
Tussen Kerst en Oud & Nieuw organiseert de Lesbo-Code een aangeklede koffieochtend met oliebollen bij 

de koffie, lunch, en glühwein bij de borrel. 

Met tussendoor een muziekverhaal over de Zauberflöte van Mozart en een bespreking van een 

Amerikaans onderzoek over de ‘vloeibaarheid’ van de lesbische seksualiteit.  

 

 
Een verhaal over de opera 'Die Zauberflöte' van Mozart. 

Voorlezen uit eigen werk: aan de hand van een tekening wordt het verhaal over De Toverfluit verteld. 

Hoe de Alchemie bij het ontwerpen van deze opera een belangrijke rol speelde wordt na de voorlezing uit 

de doeken gedaan. De lezing zal vergezeld gaan van enkele muziekfragmenten uit de Opera.  

 

‘Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire’, door 

Lisa M. Diamond, 2008. 

Sybilla Claus, journalist bij de Trouw, houdt een inleiding over dit 

intrigerende onderzoek en het boek hierover. Lisa Diamond, hoogleraar 

seksuologie aan de Universiteit van Utah, verrichtte baanbrekend 

onderzoek naar seksualiteit bij vrouwen: lang een verwaarloosd 

domein. 15 jaar lang volgde ze een groep van 100 vrouwen die zich bij 

het begin van de studie lesbisch of biseksueel noemden of die 

weigerden een etiket op zichzelf te plakken. De onderzoekster vroeg 

hen om elke 2 jaar opnieuw hun geaardheid te omschrijven. 
Wat bleek? In de loop der jaren ‘veranderde’ tweederde van Diamonds 

vrouwen hun seksuele identiteit. Biseksuele vrouwen werden lesbisch, 

lesbiennes werden hetero of omgekeerd, maar de meeste 

verschuivingen gingen in de richting van ‘ongedefinieerd’. Hoe langer 

de studie duurde en hoe ouder de vrouwen werden, hoe minder ze een 

etiket op zichzelf wilden plakken. 

Het boek roept wereldwijd vele reacties op, wat vinden wij ervan? 

_____________________________________ 

  

 
De Lesbo-Code, 16 januari 2013, nr 13   

  
Informatie over zondag 3 februari met o.a. de theatergroep Springtime en een coming out in New 

York 

  

En een bijzondere uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie van het COC onder de naamTRUE COLORS 

op zondag 27 januari van 16.00 tot 23.00 uur in Paradiso.   

Maandag werden we uitgenodigd als ‘initiatief’voor de Nieuwjaarsreceptie van het COC op zondag 27 

januari. Zo’n uitnodiging biedt een aantal voordelen, namelijk gratis toegangskaartjes en een aantal 

consumptiebonnen. We hebben voor 30 vrouwen kaartjes besteld. 



Je kan je opgeven via lesbocode@gmail.com en vermeld meteen hoe laat je ongeveer denkt te komen, 

dan kijken we naar je uit. Vóór 27 januari krijg je dan nog een bevestigingsmail met hoe we elkaar 

ontmoeten. Zo te zien beloofd het een grote happening te worden.  

 

-  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  

 

ZUID                  zondag 3 februari 2013    

 

            'Afgestemd' door theatergroep Springtime 

We beginnen met een verhaal over haar coming out en het lesbische leven in New York van één van 

onze vaste bezoeksters die 22 jaar daar heeft gewoond, incl een Power Point Presentatie.   

Daarna gaan we verder met een try-out van ‘Afgestemd’ door de LGBT theatergroep Spring-time. De 

voorstelling gaat over je stem laten horen wel en niet afgestemd op de verwachting van anderen. Vijf 

vrouwen spelen in acht scènes over problemen met het uit de kast komen van lesbische gevoelens, 

acceptatieproblemen in een relatie, het verlies van vriendschappen en 

discriminatie op de werkvloer.   
Regie en script Annelies Duinmeijer. Speelsters: Kitty Vork, Jay 

Morphierce, Daan Monte, Vera Hordijk, Joyce van Gelder en Annelies 

Duinmeijer  
Voorstelling ‘Afgestemd’: 

Scène 1: De verjaardag van Liza  

Scène 2: Anita en Jos  

Scène 3: Functioneringsgesprek van Jade  

Scène 4: Jos wil scheiden van Anita  

Scène 5: Ontslag  

Scène 6: De ontmoeting bij de bushalte  

Scène 7: De opening met de kledingwinkel van Pe  

Scène 8: De klanten 

   

            

 

_______________________________________  

  
 

De Lesbo-Code, 13 februari 2013, nr 14  

 

OPGELET: koffieochtend Nieuw-West eenmalig verplaatst! 

Kom ook naar het ontbijt in de Hema om 9.30   

Beste vrouwen,  

Volgende week is het krokusvakantie, Vrouw & Vaart is dan gesloten. We waren hiervan niet op de 



hoogte. Daarom gaan we nu ons plannetje uitvoeren om een keertje bij de HEMA te ontbijten voor 

één euro!. Tussen 9 en 10 uur kun je dit ontbijt bestellen. 

Onze afspraak is om half tien in de HEMA op het Osdorpplein, vlak bij de Meervaart, op 21 februari, 

o.a. bereikbaar met tram 1 en 17. Kom gezellig meeontbijten en koffiedrinken. 

Voor alle duidelijkheid: de koffieochtend in Zuid op 19 februari gaat gewoon door!  

8 maart in de Meervaart. 

Internationale Vrouwendag wordt al 101 jaar gevierd in de hele wereld. Vooral in veel derde 

wereldlanden wordt dit vaak uitbundig gevierd. 

In Nieuw-West werken de vrouwencentra en buurthuizen samen om een aantrekkelijk en interessant 

programma op te zetten. De Lesbo-Code is gevraagd om ook aanwezig te zijn en een tafeltje in te 

richten. Het is van 10.00 tot 16.00 uur, precieze programma wordt nog bekendgemaakt en mailen we in 

de volgende rondzendbrief.  

Kort verslag van zondag 3 februari.   

Het was een bijzonder programma en er waren veel vrouwen op afgekomen. 

Eerst het verhaal met een Power Point Presentatie van haar coming-out in New York. Hoe vind je je 

weg in de lesbische scene in zo’n grote stad waar je al 15 jaar woont als Nederlandse? 

Het bleek dat de trouwe steun van een goede hetero vriendin haar over de drempel heeft geholpen. 

Zij bleef doorvragen en ging in het begin mee naar een lesbische club. Vandaar naar het ‘COC’ in New 

York en de vele activiteiten die lesbische vrouwen organiseren via het netwerk ‘meetup.com’. Dit is een 

website die in vele landen bestaat, ook in Nederland, en zich snel met vele groepen uitbreidt. In 

Amsterdam richt deze website zich vooral op expats die hier (tijdelijk) wonen en contact zoeken met 

Nederlanders. Iedereen kan voor 10 euro per maand zelf zo’n groep opzetten. Is dit ook een idee voor 

lesbische vrouwen?  

Daarna het optreden van de theatergroep Springtime met hun nieuwe programma‘Afgestemd’, over 

allerlei aspecten van het lesbische leven. Ze hadden op het ‘toneel’ aan weerszijden een paskamer 

gebouwd, waardoor ze in verschillende combinaties een aantal sketches konden opvoeren. 

Na afloop hebben we onder een borrel in een soort kringgesprek nagepraat. Het theater bleek veel 

discussie op te roepen en het praten erover verduidelijkte veel. 

Tot slot was er heerlijke Marokkaanse soep, salade en allerlei hapjes.  

 

_______________________________________ 

  

  
De Lesbo-Code, nr 15, 3 maart 2013 

  

 
Vrijdag 8 maart in de Meervaart, zondag 10 maart film.   

Beste vrouwen,  

Natuurlijk allereerst aandacht voor onze zondagse film op 10 maart, dit keer Aimee & Jaguar, zie voor 

info de volgende pagina. Op 21 april staat nog altijd onze middag over lesbische humor gepland.   
Dit keer ook aandacht voor Internationale Vrouwendag op acht maart. Hieronder de activiteiten van 

vrouwen in Nieuw-West, waarvoor De Lesbo-Code is uitgenodigd. 
In de Westerpost, de buurtkrant van NW, zetten we een berichtje met de volgende tekst. 

‘Ontmoet vrouwen van de koffieochtend in de Meervaart op Internationale Vrouwendag van 10.00 tot 

15.00 uur. Door de organisatie van 8 maart zijn we uitgenodigd om onderdeel uit te maken van een 

grote manifestatie. Maak kennis met ons aan de tafel met het thema ‘Persoonlijke Ontwikkeling’, één van 

de zes thema’s van die dag.’  

Het programma ziet er veelbelovend uit, leuk om even langs te komen.  

  
9.30 uur, Inloop 
10.00 uur , Blauwe zaal. 
Dagvoorzitter is Jennifer Meyer, bewoonster Nieuw-West 



Wethouder Jesse Bos heet iedereen welkom 

Aansluitend het Terugspeel Theater van Wendela Kloosterman, http://www.inconcreto.org  

  
10.30-11.30 uurEerste ronde workshops  

Meer met Minder (Personal Shopping) 

Sport en Gezondheid (Het Anker) 

Taal en ontmoeting (Vooruit, V&V, Huiskamerproject) 

Participatie (Buurtzaak, Nisa) 

Opvoeding en kinderen (Nisa, De Aker) 

Persoonlijke Ontwikkeling (Het Anker)  

11.30-12.00 uur - Terugspeel Theater in de Blauwe Zaal    

12.00-12.30 uur - Mogelijkheid om de informatiestands te bezoeken  

12.30-13.30 uur - Lunch bestaat uit 2 soorten soep en brood en fruit   

13.30-14.30 uur - Tweede ronde workshops   

14.30-15.00 uur - Muzikale afsluiting met Yinske Silva www.metstem.nl, gezamenlijk zingen en 

presentatie zumba  

-  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   - 

  
De film op 10 maart heet            Aimée & Jaguar 

Het ware verhaal van twee vrouwen in het Berlijn van 

1943. Terwijl iedere nacht de bommen vallen, gaat het 

sociale leven toch door. Bij een concert ontmoet Lilly, 

de vrouw van een frontsoldaat en moeder van vier 

kinderen, de energieke Felice. Lilly weet niet dat Felice 

joods is, onder valse naam bij een naziekrant werkt en 

van daaruit informatie doorspeelt aan het verzet. Er 

springt een vonk over tussen beide vrouwen ...  

Deze aangrijpende liefdesgeschiedenis is gebaseerd op 

het ware levensverhaal van Lily Wust, zoals ze dat 80 

jarige leeftijd vertelde aan schrijfster Erica Fischer 

(verschenen als Rainbow Pocket). 
Geregisseerd door Max Färberböck, met Maria Schrader 

en Juliane Köhler, 121 minuten, Nederlands ondertitelt. 

 
_____________________________________________ 

  

  
De Lesbo-Code, nr 16, 2 april 2013 

ZUID      Moppenpotten, middag over lesbische humor  21 april 

Beste vrouwen,  

Dit keer aandacht voor lesbische humor. 

Bestaat die eigenlijk wel? De Volkskrant zag tijdens de Gay Pride in de eerste week van augustus 2012 

kans om een hele pagina hieraan te wijden. Maar vinden wij ook Ellen De Generes een komiek? En wat 

vinden we van de coming-out van Jody Forster op 50jarige leeftijd? 

Op de koffieochtenden wordt heel wat afgelachen. Lachen we meer in lesbisch gezelschap? Zijn we 

vrolijker, openhartiger en humoristischer in eigen kring? Lachen we over andere dingen? Hebben we 

zelfspot en ironie over ons zelf? (dat we saai zijn zodra we een relatie hebben) Denken we in 

stereotypen? (potten) Wat vinden wij humoristisch? 

Volgens een onderzoek gaan lesbische moppen over de eigen subcultuur die ze belachelijk maken, niet 

over seks. Veel lesbische humor ontgaat de gemiddelde hetero, omdat de humor van lesbische grappen 

http://www.inconcreto.org/


voortkomt uit lesbische scripts en vanuit bepaalde scenario’s die uniek zijn voor de lesbische ervaring.  

Wat gaan we doen. 

Na eerst een rondje verzamelde moppen van de koffieochtenden gaan we verder met videootjes, strips, 

briefkaarten, boeken en stukjes uit een musical. Hierbij zitten ook oude opnames uit shows en films, die 

heel amusant zijn. Dit onderbreken we af en toe door de peilen of wij het leuk vinden. 

________________________________________ 

 

De Lesbo-Code, rondzendbrief nr 17, 4 april 2013, www.lesbocode.nl 

NIEUW! Telefooncirkel 

Beste vrouwen,  

Vanaf het begin was het de opzet om naast de koffieochtenden ook een telefooncirkel op te zetten. 
Dit was vanuit het idee om elkaar te stimuleren om te komen en voor de gezelligheid. In de praktijk 

bleek dat niet echt nodig te zijn. Maar de drempel om even iemand te bellen, te schrijven of om even 

langs te gaan werd verlaagd en zo’n telefoontje/email erg werd meestal op prijs gesteld en het werkte 

motiverend. Dit is tot nu toe door Marjan gedaan.  
Bij de twee koffieochtenden hebben we het idee om alsnog een telefooncirkel op te zetten voor 

geïnteresseerden besproken. Toen bleek dat iedereen daar zo haar eigen invulling aan geeft: óf het is 

voor 80 plussers, óf het is teveel een dagelijks verplichting, maar vooral: het is voor ‘zielige’ vrouwen. 
Nu ja, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Hieronder hebben gezamenlijk een concept uitgewerkt.  

Opzet: 

Als je mee wilt doen dan houdt dit in dat je één keer per week op een vast tijdstip iemand belt en dat je 

ook op een vast tijdstip gebeld wordt door een ander. Het tijdstip kun je onderling afspreken.  

We hebben een soort indeling gemaakt van potentiële belangstellenden, namelijk: 

vrouwen die regelmatig naar de koffieochtenden komen 

vrouwen die regelmatig naar de zondagen komen 

en vrouwen die als belangstellende op de mailinglist staan, ver weg wonen en/of verhinderd zijn 

om op de koffieochtenden en de zondagen te komen 

Voor iedereen is het mogelijk om zich op te geven. 

En nog even ten overvloede: deelname is uitdrukkelijk op vrijwillige basis  

Als je je opgeeft wordt je ‘gekoppeld’ aan twee andere vrouwen. Een telefoongesprek kan kort duren of 

wat langer. En je kunt elkaar natuurlijk in levende lijve ontmoeten op de zondag, of toch een keer op een 

koffieochtend.  
Na opgave begint het samenstellen, zie het figuur hieronder. Je kunt een bepaalde voorkeur uitspreken, 

bv. een vrouw bij jou uit de buurt, ongeveer dezelfde leeftijd, tuinierster, etc. Of dit realiseerbaar is moet 

nog blijken. Vóórdat je telefoonnummer wordt doorgegeven aan de twee andere vrouwen van het 

groepje krijg je eerst een mailtje/telefoontje of je nog mee wilt doen, en enige (anonieme) info over de 

twee andere vrouwen waaraan je gelinkt wordt. 
Het is voor ons ook nieuw, dus we moeten even kijken hoe het loopt en hoe we e.e.a. het beste kunnen 

regelen.  

Opgave: vóór 11 april via de lesbocode@gmail.com 

Geef aan of je een bepaalde voorkeur hebt, waar je woont, postcode, e-mail adres en telefoonnummer. 
Eventueel leeftijd, belangstellingen/hobbies en wat je van een telefooncirkel verwacht. 
We proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. 

Suggesties zijn van harte welkom, 

___________________________________________________ 

  

 



De Lesbo-Code, rondzendbrief nr 18, 17 april 2013  

- Kranslegging op 4 mei in Nieuw-West  

- Vrouw & Vaart gesloten op 2 en 9 mei, alternatief programma  

- De Lesbo-Code bestaat één jaar   

  

Beste vrouwen,  

Even een tussendoortje over gang van zaken de komende maand.  

Allereerst nog een herinnering aan de zondagmiddag over lesbische humor op 21 april. Het belooft 

een interessante bijeenkomst te worden, zie voor info de volgende pagina  

Ten tweede 
We zijn uitgenodigd door Pink Nieuw-West (maandelijkse homoborrel) om mee te doen aan 

de kranslegging op zaterdag 4 mei. Na een korte stilte vindt het leggen van de kransen plaats op 

Plein 40 – 45 en Meer en Vaart tegenover de Meervaart. We hebben dan een gezamenlijke krans van Pink 

NW en Lesbo-Code, met de tekst: ‘Homoseksuele vrouwen en mannen, Lesbo Code en Pink Nieuw West’.  

Op donderdag 2 mei heeft Pink NW een borrel vanaf 20.00 uur. Theo van der Meer vertelt over ‘De 

situatie van homoseksuele mannen en vrouwen in de Tweede Wereldoorlog’. Hier worden nog de laatste 

afspraken voor 4 mei gemaakt. Coffee@Last is aan het Koningin Wilhelminaplein 60, tegenover het World 

Fashion Center.  

Ten derde: 

Vrouw & Vaart is op 2 mei en 9 mei gesloten vanwege de meivakantie en Hemelvaartsdag. 

Daarvoor in de plaats gaan we 2 mei om half tien ontbijten in de Hema.  

Op 9 mei gaan we om half elf naar het Theehuis Akermolen, Zwarte Pad30, in de Aker. 

De Oude Molen aan de Ringvaart te Osdorp is opgeknapt als theehuis en galerie. De molen maakte in het 

verleden deel uit van een oude verdedigingslinie van Amsterdam. Er is een voetveer om over de 

Ringvaart naar Badhoevendorp te varen. We zijn van plan om daarna nog een andere stelling in de buurt 

te bezichtigen.   

Ten vierde: 

In de maand mei is er geen zondagmiddag programma. In juni, juli en augustus gaan we weer verder, de 

data volgen nog.   

Ten vijfde: 

Vorig jaar zijn we begin augustus met velen naar de 50+ brunch geweest tijdens de Gay-Pride week. 

Dit jaar ligt er een uitnodiging om samen met Pink Nieuw-West op donderdagavond 1 augustus ergens 

een potluck of barbecue te houden. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt.    

En ten zesde: 

Zondag 21 april is het precies één jaargeleden dat we in Zuid met de koffieochtenden van de Lesbo-

Code zijn begonnen in de Willem de Zwijgerkerk. Eind juni zijn we vanwege een grote verbouwing naar 

het Huis van de Wijk Olympus verhuisd. Daar beviel het zo goed en waren we zo welkom dat we zijn 

gebleven. Intussen begonnen ook de maandelijkse zondagmiddagen met o.a. films, lezingen en theater. 

Eind november startte de koffieochtenden in Vrouw & Vaart in Nieuw-West. 

_______________________________________________ 

 

 



De Lesbo-Code, rondzendbrief nr. 19, 15 mei 2013 

Programma voor de zomermaanden en Gay 

Pride, zie ook op de website  

Beste vrouwen,  

Hierbij vast een overzicht van de extra activiteiten 

die voor de zomerperiode zijn gepland. Over alles 

komt nog uitgebreidere informatie via de 

rondzendbrief en de website. 
Intussen gaan de koffieochtenden op de dinsdag en 

donderdag gewoon door.  
We hebben de afgelopen periode veel gedaan. Dat 

kwam o.a. vanwege 4 mei en omdat Vrouw & Vaart 

twee weken gesloten was. Het animo hiervoor is 

groot.  

Maar eerst een kort verslag van de afgelopen tijd 

1.Detelefooncirkel is in gang gezet, er kunnen nog vrouwen meedoen. 

 

2.We waren uitgenodigd door Pink Nieuw-West (maandelijkse homoborrel) om mee te doen aan de 

kranslegging op4 mei op twee plekken in Nieuw West. Hiervoor zijn we 2 mei naar hun borrel gegaan 

om kennis te maken en naar een lezing te luisteren over homovervolging in de tweede Wereld Oorlog. 

Een interessant verhaal, wat anders uitpakt dan je zou denken. Zie voor een artikel ‘Gevangen in 

Slachtofferschap’ op           http://www.vertrouwen.         nu/art%20Gids.pdf  

 

3.De Westerpost, het wijkblad van NW, heeft een persbericht van ons opgenomen. In de editie daarna 

stonden we met een foto van de kranslegging op Plein 40 – 45 op de voorpagina! Voor de website 

maken we een verslag met foto’s.  

 

4.Vrouw & Vaart was tijdens de meivakantie gesloten en zodoende zijn we gezellig een keertje 

gaan ontbijten bij de Hema en op Hemelvaart naar het theehuis Akermolen geweest.  

-  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   -  ♀   - 

 

Zomerprogramma, de volgende activiteiten zijn gepland:   

Film op zondag, 

De volgende data en films zijn: 

2 juni            - The Secret Diaries of Miss Anne Lister - James Kent 
7 juli             - I've heard the mermaids singing - Patricia Rozema, 1987 
18 augustus   - The Four Faced Liar - Jacob Chase  

Tijdens de Gay Pride: 

Za. 27 juli     Lopend buffet, eventueel BBQ, vanaf 17.00 uur, Olympus 
Di. 30 juli      Koffie met een roze randje, vanaf 10.30 uur, Olympus 
Do. 1 aug     Koffie en lunch op de Ecologische Boerderij de Boterbloem (zorgboerderij + winkel) 

                    vanaf 10.30 uur, Lutkemeerweg 262, 020 610 0821  

Alternatieven voor de donderdag i.v.m. de zomersluiting van Vrouw & Vaart 

11 juli  -  De Molen van Sloten, koffie drinken, zelf gemaakte friet eten, vanaf 10.30 uur 
18 juli  -  Buurtboerderij, koffiedrinken, vanaf 10.30 uur. 

                Eventueel kort bezoek begraafplaats St. Barbara, kinderboerderij, Westerpark 
25 juli  -  Volkstuin Marjan, koffiedrinken, vanaf 10.30  

Dit is het even. Bij alle activiteiten ben je van harte welkom.  

 



__________________________________________ 

  
 

De Lesbo-Code, rondzendbrief nr. 20, 2 juni 2013 

Ook deze zomer zijn er weer een drietal films gepland op de zondagmiddag, en wel op 2 juni, op 7 juli de 

film ‘I've heard the mermaids singing’ van Patricia Rozema en 18 augustus ‘The Four Faced Liar van 

Jacob Chase’. Kijk voor meer activiteiten tijdens de Gay Parade en in Nieuw-West op onze website 

www.lesbocode.nl 

  

De film op 2 juni heet THE SECRET DIARIES OF MISS ANNE LISTER 

Deze film onthult een verrassende kant van 

de wereld die we kennen van Jane Austen en 

de Brontës. The Secret Diaries laat het 

gepassioneerde en waargebeurde leven van 

Anne Lister zien, de allereerste vrouw in 

Engeland die openlijk op vrouwen viel. ‘I was 

not born to live alone. I must have someone 

with me and in loving and in being loved, I 

could be happy’ 

Het verhaal speelt in Yorkshire, eind 19de 

eeuw. De rijke Anne Lister, een 

landeigenares, een vrouwelijke industrieel en 

reizigster, leidt een verborgen en geheim 

leven: op haar landgoed tart ze sociale 

conventies, want ze woont er stiekem samen met haar minnares Mariana. 

Haar familie, die het liefst wil dat ze trouwt, weet niets van Annes geaardheid. Daarom schrijft Anne haar 

leven in codetaal op in haar dagboeken. Waarin ze gedetailleerd en openlijk over haar leven en liefdes 

schrijft. 

Juist als Anne en Mariana’s geheime en ongeoorloofde relatie naar buiten dreigt te komen, kiest Mariana 

ervoor de oudere maar rijke Charles moet trouwen. Anne is ten einde raad en is genoodzaakt elders te 

zoeken naar de passie die ze ontbeert..... 

The Secret Diaries of Miss Anne Lister is gebaseerd op de ware dagboeken van Anne Lister.     

Regie James Kent, met Maxine Peake en Anna Madeley, Engels, Nederlands ondertiteld, 91 min  

__________________________________________ 

  
 

De Lesbo-Code, rondzendbrief nr. 21, 7 juli 2013 

Ook deze zomer zijn er films gepland op de zondagmiddag. Voor de eerste film over de geheime 

dagboeken van Anna Lister (1791 – 1849) was veel belangstelling. Zes october organiseren we een 

lezing over het leven van Anne Lister en haar tijdgenoten in de pre-Victoriaanse tijd. 

Op 18 augustus draaien we ‘The Four Faced Liar van Jacob Chase’. Kijk voor meer activiteiten tijdens de 

Gay Parade en in Nieuw-West op onze website www.lesbocode.nl 

  

  
ZUID                                                              zondag 7 juli 

 

          I’VE HEARD THE MERMAIDS SINGING 

De veel geprezen eerste film van de Canadese regisseur Patricia Rozema draait om de roodharige Polly, 

een verlegen maar ook geestige vrouw die zichzelf als een organisatorische ramp ziet en net een baantje 

heeft gevonden bij een art gallery. Te midden van pseudo-kunstzinnige blabla en de seksuele relatie van 

haar baas Gabrielle met de jonge Mary, neemt Polly ons mee in haar gedachten en laat ze haar fantasie 



de vrije loop.  

I’ve Heard the Mermaid Singing ging destijds in première op het Filmfesival van Cannes en oogste niets 

dan staande ovaties. 100 internationale filmcritici stemden Mermaids dan ook tot een van de beste 10 

Canadese films ooit gemaakt. 

Regie: Patricia Rozema, met Sheila Mc Carthy en Ann-Marie Mac Donald, 1987, Canada, Nederlands 

ondertiteld, 87 min. Komedie / Drama 

_________________________________________ 

  

  
De Lesbo-Code, rondzendbrief nr. 22, 11 juli 2013 

  

EXTRA in JULI  

Beste vrouwen,  

Jullie zijn van harte uitgenodigd om in juli mee te gaan met de uitstapjes van de koffieochtenden in 

Nieuw West i.v.m. de zomersluiting van Vrouw & Vaart. Meer info op www.lesbocode.nl. 

Het is steeds op de donderdag en begint om half elf. 

Alleen voor de boerderij De Boterbloem op 1 augustus is het nodig om je aan te melden vanwege de 

lunch. 

  

  
do. 11 juli  -  Koffiedrinken bij de Molen van Sloten   

  
Adres: Cafetaria 

Langsom 5 (bij de brug naar Badhoevendorp)  

1066 EW Amsterdam 

(tel: 020 6691868)  

gratis parkeren, bus 145, eindpunt tram 2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

do. 18 juli  - Koffiedrinken bij de Buurtboerderij Ons Genoegen 

Daarna nog lunchen 

Bij goed weer in hun mooie tuin 

Verkennen van deze mooie, door krakers, opgeknapte boerderij 

Adres: 

Spaarndammerdijk 319 

1014 AA amsterdam  

(tel: 020-3376820) 

Ligt naast de begraafplaats St. Barbara, ook via het Westerpark te bereiken 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

do. 25 juli  -  Koffiedrinken op Volkstuincomplex Eigen Hof in Sloten 

Adres: 

Eigen Hof, tuinnr 25 

Sloterweg 1173 

1066 CE Amsterdam 

(tel: 06 10215355) 

gratis parkeren, bus 145, eindpunt tram 2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Do 1 aug  -  Uitstapje naar Boerderij de Boterbloem, 10.30 – 14.30 uur 

Koffiedrinken in de boomgaard en ecologische lunch op het erf bij deze bijzondere zorgboerderij  



Prachtige ligging aan de rand van de stad 

  
Adres: 

Boerderij de Boterbloem  

Lutkemeerweg 262  

Amsterdam Nieuw-West  

(tel: 020-6100821) 

gratis parkeren, eindpunt tram 1 

Kost tussen de 12.50 en 15.00 euro 

  
Opgeven vóór 30 juli via lesbocode@gmail.com  

 ________________________________________ 

 

  
De Lesbo-Code, rondzendbrief nr. 24, 18 augustus 2013 

  

Beste vrouwen,  

De afgelopen weken zijn er veel extra uitjes geweest met de Lesbo-Code. Aanleiding hiervoor waren de 

zomersluiting van Vrouw & Vaart en de Gay Pride, waar verrassend veel activiteiten waren voor ouderen. 

N.a.v. de film over de geheime dagboeken van Anna Lister (1791 – 1849) die we in juni hebben 

vertoond, organiseren we op 6 oktober een lezing over het leven van Anne Lister en haar tijdgenoten in 

de pre-Victoriaanse tijd. Op 10 november en 15 decemberdraaien we weer een film. In de volgende 

rondzendbrief komt hierover meer info. 

 ________________________________________ 

 
 

ZUID          Filmmiddag en etentje              18 augustus 

  

                 ‘THE FOUR FACED LIAR’, 

                een comedy over een drama  

Bridget, literatuurstudente in New York en liefhebster van Emily 

Brontë, is gek op vrouwen. Ze wil absoluut geen relatie en noemt de 

vrouwen die ze verovert naar de dagen van de week. Met haar beste 

vriend Trip deelt ze een appartement. Trip is net als zij een 

rokkenjager, ondanks het feit dat hij wel een relatie heeft. 

Op een avond ontmoeten ze het schijnbaar perfecte stelletje Gregg 

en Molly. Trip en Gregg, beiden gek op sport en games raken direct 

met elkaar bevriend. Ook Molly – eveneens studente literatuur - en 

Bridget kunnen goed met elkaar overweg. Ze besluiten samen te 

studeren, maar al snel verandert de aandacht voor de literatuur in 

lust voor elkaar. Hierdoor komt het leven van de vier vrienden op z’n 

kop te staan. 

Regie: Jacob Chase, met Marja Lewis Ryan en Emily Peck, USA, 

Nederlands ondertiteld, 87 min.   

 


