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Hoe fijn is het om met gelijkgestemde generatiegenoten in contact te komen 

en deel te nemen aan diverse activiteiten? Cordaan maakt dit nu mogelijk! In 

ons sfeervolle en ruime atelier draait alles om ambacht en creativiteit. Hier 

kunt u uw (oude) hobby weer oppakken of juist nieuwe hobby’s aanleren. Het 

ontwikkelen en behouden van uw capaciteiten en creatieve talenten staat 

centraal. Dit kan gaan om houtbewerking, grafische vormgeving (o.a. tekenen, 

schilderen), textiele werkvormen (handwerken; breien, borduren, quilten 

etc,) en het upcyclen van bestaande materialen. Daarnaast hebben we de 

beschikking over een ruime keuken waar we samen kunnen koken en eten. Ons 

atelier is van alle gemakken voorzien. Het is dé plek waar we samen mooie 

producten maken!

U vindt ons vlakbij het IJ, in nieuwbouwwijk Houthaven. Grenzend aan de 

gezellige Spaarndammerbuurt.

DAGBESTEDING VOOR 
ROZE OUDEREN

We gaan iets nieuws doen bij Cordaan! Speciaal voor 

ouderen met een LHBTQ+-achtergrond gaan we creatieve 

dagbestedingsactiviteiten aanbieden in Atelier De Buren, 

Het Spaarnhout. De ideale gelegenheid om creatief bezig 

te zijn en in contact te komen met gelijkgestemden. Komt u 

ook!?



"Dit bijzondere initiatief past heel goed bij onze kleurrijke en inclusieve 

organisatie", aldus initiatiefnemer Carla Vrenegoor. “Als je ouder wordt, is het 

vaak lastig om sociale contacten te onderhouden. Juist dan is het fijn als je 

laagdrempelig in contact kunt komen met mensen die je begrijpen. Je voelt 

je dan veilig en durft jezelf te zijn. Met deze Roze Dagbesteding verwachten 

wij echt een verschil te kunnen maken voor ouderen met een LHBTQ+-

achtergrond. We bieden hen een interessant activiteitenaanbod en brengen 

tegelijkertijd nieuwe, waardevolle contacten tot stand." 

Roze Dagbesteding is bedoeld voor ouderen met behoefte aan leuke contacten 

en activiteiten. Ook als de zorg voor uw naasten te zwaar wordt, kunt u 

gebruik maken van onze dienstverlening.

Deelnemen?

Interesse om mee te doen? Neem dan contact op via tel. (020) 2048425. Om 

deel te kunnen nemen aan ons dagbestedingsprogramma moet u beschikken 

over een WMO of een WLZ-indicatie - particulier tarief. Wij helpen u graag bij 

de aanvraag van een zorgindicatie.

"Roze Dagbesteding past perfect bij 
onze organisatie!"

Van schilderen tot koken en van 
dansen tot ontmoeten



Roze Dagbesteding voor Roze ouderen

Waar? In Atelier De Buren van Cordaan-locatie Het Spaarnhout,

Revaleiland 4, 1014 ZG, Amsterdam

Wanneer? Elke dinsdag van 11.00 uur tot 18.30 uur.

GRAAG TOT SNEL IN ONS ATELIER!

 


