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Roze wonen in de Witte Kaap 
Nieuwe, ruime sociale huurwoningen voor LHTB's 
 

 Zoek je een sociale huurwoning? 

 Wil je wonen in een zelfstandige, ruime, nieuwe driekamerwoning op een etage met  

12 andere LHBT-ers?  

 Wil je wonen in een buurt met alle voorzieningen onder handbereik?  

Zoals: een supermarkt; winkels voor groente en fruit, exotische artikelen en kruidenierswaren; een 

ijscuypje; een prima bakker; een slager; een viswinkel en diverse restaurants.  

 Zie jezelf zitten op een van de gezellige terrassen aan het haventje of aan het strand van Blijburg!  

 Wil je rustig buiten wonen en de stad bij de hand hebben?  

 

Het sleutelwoord is 'samen'. Samen met gelijkgeaarde senioren wonen, gezelligheid,  betrokkenheid, zorg voor 

elkaar hebben en zo nodig professionele gay-vriendelijke zorg organiseren. Maar ook: naar buiten gericht zijn, 

de Witte Kaap laten schitteren in de zon. 

 

Uiteindelijk komen er in het gebouw 24 LHBT's te wonen, die met elkaar een gemeenschap vormen. Ze kunnen 

allerlei activiteiten ontplooien. Met elkaar, met de andere bewoners, met de buurt. 

 

IJburg is: heerlijk wonen, schone lucht, veel jonge mensen, veel gezinnen, maar ook een actieve roze 

gemeenschap die Pinkborrels organiseert. En, in 20 minuten ben je met sneltram 26 op CS. 

 

 "Zelf heb ik hier in korte tijd veel mensen leren kennen en vooral veel LHBT's", zegt Marja Langendijk (71), die 

nu 4 jaar op IJburg woont en contactpersoon is voor dit project. 

 

Als dit je aanspreekt, lees dan meer op de site van outForever (www.outforever.nl).  

Heb je serieuze belangstelling, stuur dan het ingevulde inschrijfformulier op naar dewittekaap@outforever.nl of 

bel met Marja Langendijk (06.21 52 82 74).  

 

 
 

 
 

De Roze Hallen 
Coöperatieve Vereniging De Roze Hallen realiseert een zelfbouwproject in de Kinkerbuurt in Amsterdam West. 

Hier komt een woningcomplex van 14 koopwoningen, van 50 tot 110 m2, bestemd voor LHTB-ers (lesbisch, 

homo, transgender en bi) van 55 jaar en ouder. 

 

Er is nog één woning beschikbaar. Aanmelden kan via Funda,  
http://www.funda.nl/koop/amsterdam/appartement-49896871-bilderdijkkade/  Je kunt ook eerst contact met 

ons opnemen via info@rozehallen.amsterdam  

 

 

 

 

Facebook groep outForever 

Er is een besloten facebook groep aangemaakt onder de naam Forever. Die maakt het mogelijk met andere 

sympathisanten in contact te komen. Doe mee en meld je aan op de facebookgroep! 

En vraag je vriend(inn)en om ook onze enquête in te vullen! 

 

€ 
Donateur zijn? 

Wij maken weinig kosten. Maar om bijvoorbeeld onze website te onderhouden zijn donaties van b.v. éénmalig  

€ 10 op rekening: NL79  INGB 0003777524 ten name van K. Veenker inzake outForever in Amsterdam, zéér 

welkom. 

 

 
outForever is een initiatiefgroep bestaande uit acht mensen.  
Met een ledengroep van 900 LHBT'ers die in Amsterdam willen wonen met zorg voor elkaar. 

De nieuwsbrief van outForever wordt incidenteel verspreid. We streven naar twee keer per jaar. 

Aan- en afmelden kan door een mail te sturen naar: info@outforever.nl 
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