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Lieve vriendinnen van het Damespad,
Foute feestjes
De viering van Oud&Nieuw is een fout feestje geworden. Een
hels vreugdevuur van een halve domtoren hoog en hulpverleners
die met vuurwerk bekogeld worden! Mijn regionale krant kopte:
“Het was rustig in West-Friesland” met de opsomming wat er
gebeurde: slechts 12 vuurwerkslachtoffers te betreuren, 8
branden te blussen, 15 auto’s met roze verf beklad en de
spiegels van diverse auto’s werden er afgetrapt. Fout feestje dus. De Postcodestraatprijs viel
dit jaar in mijn achtertuin. Ook een fout feestje. Geloof het of niet maar mijn klok bleef in
het Nieuwe jaar stilstaan op vijf over twaalf! Zowel de klok als ik hebben nieuwe energie
nodig. Ik heb mijn huis ontkerst en begin met een leeg hoofd aan het jaar 2019.
Ik ga voor een knalroze Damespadjaar 2019. Met jullie.
Rita
Nieuwsbrief zonder brief
Dank voor het insturen van suggesties voor een nieuwe naam voor de
Nieuwsbrief Damespad. Na rijp beraad zijn we voor kort en krachtig
gegaan en gaat de Nieuwsbrief van het Damespad in 2019 door als
DamesPadNieuws. Een eervolle vermelding gaat naar Marja met de naam
Damespadvinder. Allen bedankt.
Gelderland
PoinkPost
Ook Poink heeft een nieuw naam gekozen voor haar Nieuwsbrief:
PoinkPost. Dit maakt ook dat er een nieuw mailadres is: poinkpostredactie@gmail.com
Poink richt zich op lesbische (LBT) vrouwen. Met name in de regio Arnhem-Nijmegen, maar
zeker ook daarbuiten.
9 jaar Poink op 9/10 februari
In februari 2019 viert Poink haar negenjarig bestaan.
In het weekend van 9 en 10 februari kun je meedoen aan een
salsaworkshop en is er op zaterdagavond een groot feest.
Natuurlijk gaat Poink wandelen tijdens haar verjaardag:
negen jaar geleden was dat de allereerste Poink activiteit.
10 februari: Wandelen in de parken van Arnhem.
Verzamelen: Om 12:45 bij CS Arnhem Sonsbeekzijde. Om 13:00 start
wandeling. Kosten zijn € 1,00 p.p. Rond 15:00 sluiten we de
wandeling af en kunnen we (voor wie dat wil) nog ergens wat drinken en een hapje eten.
Opgeven mag, hoeft niet. Meer info Poinkwandeling9jaar@gmail.com - www.poink.info

13 januari 2019 Klimmen en Dalen op de Mookerheide (GLD)
Second Sunday wandelt op de Mookerheide(15 km) Start: Mook Molenhoek ( Arriva )om
11.30 uur. Zoals gebruikelijk vij Second Sunday zijn honden toegestaan.
Tijdens de wandeling kun je je opgeven vooreen gezamenlijk etentje om de dag af te sluiten.
Contactpersoon: Evelien 06-24187348
Noord-Holland
6 januari/3 februari Café Zilver
Restaurant Szmulewicsz, Bakkerstraat 12 te Amsterdam (bij het Rembrandtplein). Café Zilver
is open elke eerste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur. De gastvrouwen
verwelkom je graag.
20 januari 2019 De Beschutte Ronde in Castricum (NH)
De paaltjeswandeling ‘De beschutte ronde’, is gemarkeerd door paaltjes met een oranje
driehoek. (15 km) De route loopt door een gevarieerd landschap bestaande uit verschillende
typen bos. Start: Station Castricum, in de hal aan de voorkant om 11:05. Honden worden
aangelijnd toegestaan. Dagkaart NH Duinreservaat is verplicht. Kijk voor meer info op de
wandelagenda van het Damespad www.damespad.nl
Contactpersoon: Ynke (06-134125 49) en Carla (06-29568290)
Noord-Brabant
19 januari Het Leukste Vrouwenfeest in Eindhoven
Wil je ook swingend het nieuwe jaar ingaan? In Eindhoven organiseert Zsa Zsa 4x per jaar het
leukste vrouwenfeest van Eindhoven op zaterdagavond in Café de Rozenknop. Te beginnen
op 19 januari 2019. Adres: Hoogstraat 59, 5615 PA Eindhoven. Kijk voor meer info op de
website www.zsazsaeindhoven.nl
Utrecht
20 januari 2019 Utrecht: Bij de 50 plusminus kun je jezelf zijn….al 25 jaar!
We luiden het lustrumjaar in tijdens het NIEUWJAARSBAL…. Reden voor een feestje!!
Op deze feestelijke bijeenkomst ben je tussen 15:30 en 20:00 uur van harte welkom in
werfkelder ‘De Grote 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 /contact@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
De jaarplanning van het Damespad
In februari zetten we de activiteiten van het Damespad in 2019 op een rijtje zodat de andere
wandelplanners hiermee rekening kunnen houden. Heb je een sportieve activiteit voor Roze
Vrouwen op het gebied van wandelen/fietsen/kamperen in 2019 te melden? Geef nu alvast
de datum en de plaats door en de details mogen later (info@damespad.nl)

Berichten voor DamesPadNieuws Februari: uiterlijk 28 januari
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

