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Lieve vriendinnen van het Damespad,
De peren geplukt, de appeltjes gevallen en de druiven waren zoet dit
jaar. De winter dient zich aan met veel bijzondere tentoonstellingen en
optredens. Toch nog volop wandelweer, maar met de wandelingen van
het Damespad is het bijna gedaan. Ter afsluiting van het wandelseizoen
Damespad gaan we genieten van een interessante stadswandeling in
Leiden op 18 november. See You!
RITA

Zuid-Holland
Stadswandeling Leiden
Stadswandeling Leiden olv Selma Noort op zondag 18 november. Verzamelen: 13.00 uur bij
de Bruine Boon, Stationsweg 1, Leiden. te beginnen met koffie en kennismaking. Vertrektijd:
13.30 uur. Een wandeling van ca 2 uur. Daarna gaan we met elkaar borrelen en eten in de
Bruine Boon. Opgave daarvoor en voor meer wandelinfo: post@selmanoort.nl of kijk op de
website van het Damespad.
Overijssel
Het Damespad Overijssel/Vechtdal is ontsloten
Dalfsen
Een prachtige wandeldag met heel veel vrouwen.
Ook Fynn uit Amsterdam was van de partij. Kijk voor het
fotoverslag van deze dag op de website Damespad.nl/Overijssel

Deventer: Dit gaat mij aan
Theatervoorstelling “Dit gaat mij aan” op 10, 11, 17 en 18 november op meerdere locaties in
Deventer w.o. Theaterschip. Gespeeld door Vrouwen van Bet.
Waarom zou je je bezighouden met machteloosheid? Omdat we ermee te maken hebben
en vanuit irritatie: machteloosheid wordt meestal gepareerd met krampachtig optimisme.
‘Het moet maar weer over zijn.’ Onze vraag was, wat gebeurt er als machteloosheid er
gewoon is? Meer info bij Vrouwen van Bet op www.vrouwenvanbet.nl
Noord-Brabant
Eindhoven en omgeving
Heb je ook weer zo'n zin om te dansen en te kletsen met vrouwen
uit jouw regio? Kom dan zaterdag 24 november naar ZsaZsa.
Aanvang 21.00 u. Locatie het Rozenknopje.

Gelderland
Nieuwe naam voor de Poink Nieuwsbrief?
De immer actieve Gelderse vrouwengroep Poink is van
plan hun Nieuwsbrief in een nieuw jasje te steken.
Er wordt zelfs een prijsvraag uitgeschreven voor een
nieuwe sprankelende naam voor de Poink Nieuwsbrief.
Je kunt dus wat winnen! De winnares ontvangt een
waardebon ter waarde van € 10,- in te wisselen bij een
of meer Poink activiteiten. Stuur je vondst naar poink@poink.info vóór 25 november.
Nieuwsbrief Damespad: En als jullie je creativiteit toch aanboren bedenk dan meteen een
swingende naam voor de immer informatieve Nieuwsbrief van het Damespad. Met een
eervolle vermelding als beloning die in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag wordt
opgeslagen. Opgave vóór 28 november bij info@damespad.nl. De uitslag lees je in de
decembernieuwsbrief.
Noord-Holland
With Pride 40 jaar LHBTI in Amsterdam
In 2018 bestaat IHLIA LGBT Heritage veertig jaar. Dit
jubileum wordt feestelijk gevierd met de
tentoonstelling With Pride, waarin de strijd voor lhbtiemancipatie van de afgelopen veertig jaar centraal staat.
Van activisme tot burgerschap, van homofiel tot lhbti, van discriminatie tot wettelijke
gelijkstelling. Bijzondere stukken uit de collectie van IHLIA en persoonlijke verhalen vanuit de
gemeenschap scheppen een beeld van wat de emancipatiestrijd heeft opgeleverd voor
lhbti’ers en voor de samenleving als geheel. Nederland vervult internationaal gezien een
voortrekkersrol in het bereiken van gendergelijkheid en sociale acceptatie van lhbti’ers. Toch
is er nog altijd geweld en discriminatie. De tentoonstelling biedt mogelijkheid tot reflectie: er
is al veel progressie geboekt, maar er is ook een weg te gaan. Wat heeft de strijd
opgeleverd? En waar moeten we nog naar streven?
With Pride is te zien in de expositieruimte van OBA expozaal Oosterdok - bereikbaar vanaf
begane grond, via de trap naast de klantenservice. Oosterdokskade 143 te Amsterdam
PS Zin om samen te gaan? Op 2 december gaat het Damespad NH/Vita+ deze expositie
bezoeken. Natuurlijk beginnen we met koffie en kennismaking. Heb je zin om mee te gaan
geef je dan nu alvast op. Meer info volgt info@damespad.nl
2 december Cafe Zilver, meer dan gezelligheid
Even zag het er naar uit dat Café Zilver, de ontmoetingsplek in Amsterdam voor Roze 50+
vrouwen, zou ophouden te bestaan, maar niets is minder waar. Nieuwe gastvrouwen zijn
gevonden en je bent welkom op iedere eerste zondag van de maand van 14.00 uur tot 17.00
uur in Restaurant Smulewicsz, Bakkerstraat 12 Amsterdam (bij het Rembrandtplein).

Utrecht
Lustrum festival De Kringen in Utrecht
Op zaterdag 10 november van 11.30 /21.30 uur wordt een swingend festival georganiseerd
ter ere van het 55- jarig bestaan van De Kringen. Voor iedereen toegankelijk. Plaats: NDC
Den Hommel in Utrecht. Toegang € 15,00 (voorverkoop) incl. feestelijk buffet. Kijk voor meer
info op de website www.dekringen.nl
18 november Utrecht: Bij de50 plusminus kun je jezelf zijn!
De bijeenkomsten worden altijd gehouden op de 3e zondag van de oneven maanden en
op 18 november zijn we er weer. Je bent tussen 15:30 en 20:00 uur van harte
welkom in werfkelder De Catacomben, tegenover Oude Gracht 221 in Utrecht de trap af.
In het voorste gedeelte kun je gezellig praten met elkaar, in het achterste gedeelte wordt er
gedanst. www.50plusminus.nl
ZIJZOEKTHAAR.NU
Exclusief voor single vrouwen die zoeken naar
die éne vrouw!
ZIJZOEKTHAAR.NU helpt je op een
persoonlijke, laagdrempelige, discrete en
transparante manier bij het vinden van een
serieuze lesbische liefdesrelatie! Vrouwen
van verschillende niveaus en leeftijden!

OPROEPJES
Anne (60+): Wandelmaatje gezocht.
Ik, sportieve, spirituele, vitale 60plus vrouw loop graag de lange afstandswandelpaden. Ik
doe nu het trekvogelpad. Loop zo 4/5 km pu, zo tussen de 17 en 20km per dag. Zou dit graag
willen delen met een aardige vrouw. Maar ook regelmatig samen in de buurt een mooie
route lopen is een optie. Wie wandelt er met mij mee? Mijn naam is Anne en ik woon
omgeving Amsterdam. Email: meander3@hotmail.com
Reismaatje gezocht
Half januari ga ik voor ongeveer 6/7 weken naar India. Begin in Goa, zon zee zwemmen
etc.,dan naar gokarna,een prachtig hindoeïstisch pelgrimsplaatsje, ga ook een ayurvedische
kuur doen nog iets zuidelijker en daarna vlieg ik naar Rishikesh, 200km boven Delhi aan de
ganges en aan de voet van de Himalaya. Daar volg ik Satsangs, yoga en mantra's zingen,
maar ook wandelen en tochtjes maken. Wie voelt zich aangesproken en zou mee willen? Ik
kijk uit naar reacties. Groetjes Anne. Email: meander3@hotmail.com
Berichten voor de volgende Nieuwsbrief: uiterlijk 28 november
Heb je een nieuwe activiteit, een belangrijke bijeenkomst of wil je een bestaande activiteit
eenmalig extra onder de aandacht brengen van Roze Dames geef je berichtje per email door.

op een Damespad wandel je nooit alleen…
Kijk voor meer Roze wandelingen op de wandelagenda van het Damespad

