
Reactie op het artikel ‘De Roze Wijk’, van Judith Schuyf, 4 augustus 2014 

 

28 augustus 2014 

 

 

Hallo Judith, 

 

Wat een goede lezing heb je gehouden bij de brunch, jammer dat ik het gemist heb. Gelukkig 

kan ik het nu lezen op de website van Movisie.  

Ik ben het helemaal met je eens dat roze mensen zich het beste per buurt kunnen organiseren, 

omdat anders velen van ons op oudere leeftijd geïsoleerd komen te staan door een 

onvoldoende netwerk.  

Als mogelijkheid noem je de Pink Postcodegroepen in Amsterdam, die nu enkele jaren 

draaien. Daarbij gaat over het algemeen om maandelijkse borrels in de avonduren, en daar 

komen vooral mannen op af. Dit is o.a. zichtbaar op de foto’s via hun websites en ook m’n 

eigen ervaring.  

 

Dit is een van de redenen waarom we De Lesbo-Code hebben opgezet: voor 40+, overdag. 

goedkoop en wekelijks. In twee wijken draaien er koffieochtenden en dat gaat steeds beter na 

een moeizame start. De drempel om te komen is voor lesbische vrouwen hoog vanwege 

negatieve ervaringen uit het verleden en er is veel energie in gestopt om de koffieochtenden 

van de grond te tillen. Daarnaast hebben we maandelijks een film, lezing of excursie op de 

zondag, waar ook vrouwen met een baan komen. De laatste tijd organiseren we daarnaast nog 

een maandelijks lunch op zondag.  

We hebben een website en een rondzendbrief voor actuele informatie over onze activiteiten en 

andere nieuwtjes die onregelmatig uitkomt, meestal één of twee keer per maand. Hiervoor 

hebben we een mailinglist met een redelijk groot bestand, waar de meeste vrouwen ook hun 

postcode voor opgeven. Zo zouden we, als dat aan de orde zou komen om bv roze zorg te 

organiseren, vrouwen per wijk of stadsdeel kunnen aanschrijven.  

 

In principe kan in elk Amsterdams stadsdeel een koffieochtend worden opgezet, en daar is 

zeker belangstelling voor. Maar als puntje bij paaltje komt vinden de meeste vrouwen dit te 

eng, ook al bieden we ‘hulp’ aan voor de startfase en een kleine startsubsidie voor 

beginkosten zoals PR.  

 

Ondanks de vele belangstelling van lesbische vrouwen blijft de drempel om te komen hoog. 

Sommige vrouwen hebben de informatie in huis, bv door een interview in een buurtkrant wat 

ze bewaren, maar durven pas na twee jaar te komen, áls ze al komen. Een activiteit opzetten 

voor oudere lesbische vrouwen is dus iets van de lange adem.  

 

De Roze Wijk 

We zouden het heel fijn vinden als een artikel over ’De Roze Wijk’ ook De Lesbo-Code 

vermeldt. Je richten op de Pink Postcodegroepen beperkt het aantal vrouwen wat vanaf de 

startfase deelneemt. En natuurlijk, het beste is in onze visie dat homo’s en lesbo’s zoveel 

mogelijk samenwerken, want uiteindelijk hebben ze veel gemeenschappelijke belangen. Met 

zowel de homo’s als lesbo’s opererend vanuit de eigen achterban geeft dat o.i. de meeste kans 

op een gelijkwaardige inbreng bij en de meeste kans van slagen van het concept ‘De Roze 

Wijk’. 

 

Dit is het even, 



Graag bereidt om er verder over te praten, 

Met vriendelijke groet, 

Marjan Nieuwenhuis 

020 6793159 

 

 

Ps.  

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom lesbische vrouwen niet gewoon deelnemen aan de Roze 

Pink groepen. Zoals je in de ingezonden brief van 1 augustus 2014 in het Parool kunt lezen 

hebben homo’s en lesbo’s op gezelligheidsgebied weinig gemeenschappelijks. Velen van ons, 

zowel mannen als vrouwen, geven er de voorkeur aan voor iets gezelligs en gezamenlijks 

onder elkaar te zijn.  

 

 

 


