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Lieve vriendinnen van het Damespad,
Het thema van de boekenweek 2019 is De moeder, de Vrouw. Een weinig aansprekende
thema voor lesbische vrouwen. Vrouw zijn we zeker wel, maar voor het moederschap was
menige lesbo niet in de wieg gelegd. Toch heeft de lesbische vrouw een dubbeldik steentje
bijgedragen aan de vrouwenbeweging en aan de emancipatie van Moeder, de Vrouw. De
plaats in de geschiedenis moet worden opgeëist. Goed om daar bij stil te staan. Vandaar op
deze plaats extra aandacht voor de grote stap voorwaarts naar het vrouwenkiesrecht 100
jaar geleden en aandacht voor de veel recentere rol die het Vrouwenhuis in de maatschappij
speelde. De vrouwenstrijd is voor onze dochters en nichtjes een “ver-van-mijn-bed- show”
geworden, maar zij staan op de schouders van hun strijdbare moeders en tantes. Laten we
de geschiedenis koesteren, bezoek de exposities rond dit thema en geniet intussen van het
mooie lenteweertje.
Rita Zwaan
Stichting Damespad.nl
Groningen
3 maart 15.30 uur. De vreselijke vriendinnen van mijn moeder
portret van een vrouwenhuis (Groningen) door Martine van Rooijen. Martine van Rooyen
was 15 toen haar ouders scheidden en haar moeder Margot haar heil zocht in het net
opgerichte Vrouwenhuis in Groningen. Mineke Bosch, hoogleraar moderne geschiedenis
verzorgt een inleiding en Martine van Rooijen wordt geïnterviewd door Renée Luth over het
boek. Plaats: Sociëteit De Harmonie, Kreupelstraat 10 in Groningen Toegang: gratis voor
alle belangstellenden.
100 jaar vrouwenkiesrecht.
In Nieuw-Zeeland hadden ze het al in 1893, in Duitsland in 1918, in
Nederland in 1919, in de Verenigde Staten in 1920 en in het Verenigd
Koninkrijk in 1928: vrouwenstemrecht gelijk aan dat van mannen.
Opmerkelijk genoeg duurde het in Zwitserland tot 1971 voordat vrouwen
stemrecht kregen bij nationale verkiezingen!
Den Helder
Die göttliche Ordnung
In het kader van Internationale Vrouwendag vertoont Cinema Zevenskoop het komisch
drama over het ontstaan van vrouwenkiesrecht in Zwitserland: Die göttliche Ordnung over
het ontstaan van vrouwenkiesrecht in Zwitserland o.a. op woensdag 6 maart Den Helder
20.30 uur. Cinema Zevenscoop: Julianaplein 43, Den Helder (ingang Forest Hotel)

Utrecht
Vrouwen stemmen
Vanaf maandag 4 maart 28 maart: Tentoonstelling Vrouwen Stemmen, 1919-2019: 100 jaar
vrouwenkiesrecht – Utrecht. Toegang tentoonstelling: Gratis
Waar: Stadskantoor, Stadsplateau 1, 1e verdieping te Utrecht
De historische tentoonstelling 'Vrouwen Stemmen' in het stadskantoor toont de landelijke
én de Utrechtse strijd voor vrouwenkiesrecht. Ook laat de tentoonstelling zien hoe het
aantal vrouwelijke politici gegroeid is van 1919 tot nu.
Noord-Holland
Amsterdam, 10 jaar Café Zilver
Zondag 3 maart a.s. is het feest bij CAFE ZILVER! CAFÉ ZILVER bestaat dan 10
jaar. IRENE HEMELAAR is uitgenodigd om voor ons te komen zingen.
Geliefd en erg bekend bij een breed Amsterdams lbt-publiek en ver daarbuiten.
IRENE zal op haar fantastische en unieke wijze onze feestelijke middag kleuren met
zang/meezingen en jullie verzoeknummers!🎤🎶. Zoals altijd is café Zilver van 14.00 uur tot
17.00 uur in Restaurant Szmulewicz, Bakkersstraat 12 Amsterdam (bij het Rembrandtplein)
tramlijnen: 4, 9, 14 of 20 halte Rembrandtplein, metro/sneltram 51, 53, 54 halte Waterlooplein,
uitgang Blauwbrug. De auto kan geparkeerd worden in de parkeergarage van de Stopera. Tot ziens in
Zilver.

Noord-Brabant
17 maart Rondwandeling Oisterwijkse Bossen en Vennen
Vorig jaar heb ik meegelopen met het Damespad in Alphen in Noord Brabant. Later heb ik datzelfde
pad nogmaals gelopen met 2 dames die op die dag verhinderd waren. Met deze dames heb ik
afgesproken om in de bossen en vennen van Oisterwijk ook eens te gaan wandelen. Maar hoe meer
dames hoe meer vreugd. Als je zin hebt om mee te lopen neem dan even contact met me op.
Verzamelen: 11.15 uur Bezoekerscentrum Oisterwijk, van Tienhovenlaan 4 5062SK Oisterwijk.
Bereikbaarheid: Oisterwijk heeft een eigen NS station. Het bezoekerscentrum is ca 20 minuten
lopen (of neem een treintaxi). Parkeren: Gratis parkeren bij bezoekerscentrum Oisterwijkse bossen
en vennen.
Met groeten, Tineke (tvergouwen@tele2.nl)
Overijssel

14 april Boerengolf te Dalfsen
Roze Vrouwen Vechtdal / Damespad Overijssel /Vechtdal organiseert een Dagje Boerengolf
in Dalfsen. Ontvangst 13.30 uur met koffie/thee. Plaats: Hiawatha, Brinkweg 2, Dalfsen. Om
14.00 uur starten we. De activiteit duurt ongeveer 2 uur. Graag stevige wandelschoenen ivm
drassige ondergrond. Kosten € 11,00 p.p. voor de huur van spelmateriaal. Graag aanmelding
voor 8 april bij Jeannet en Herma: Rozegewoondoen@gmail.com en meer info ook op
www.vrouweninhetvechtdal-simsite.nl Woon je in Overijssel dan wil je dit evenement echt
niet missen.

AGENDA DAMESPAD
17 maart Rondwandeling Oisterwijkse Bossen en Vennen. Zie meer info elders in deze
Nieuwsbrief. Contactpersoon: Tineke. Email: tvergouwen@tele2.nl
14 april Boerengolf te Dalfsen Roze Vrouwen Vechtdal / Damespad Overijssel /Vechtdal.
Graag aanmelding voor 8 april bij Jeannet en Herma: Rozegewoondoen@gmail.com
19 mei Damespad Friesland Sneek. Meer info bij Ans: sinse009@gmail.com
1 juni Damespad Drenthe in Zuidlaren. Meer info bij Bertha: groep7152assen@gmail.com
7 t/m 10 juni Kampeerweekend op Schiermonnikoog.
Een ontmoetingsweekend voor lesbische vrouwen. Het weekend vindt zoals altijd plaats op
Pinksteren (vrijdag 7 t/m maandag 10 juni 2019) op de vertrouwde plek Camping Seedune
Schiermonnikoog. Aanmelden kan vanaf 1 maart bij Leny, tel. 0595-852250. Meer info op
www.rozevrouwenweekend.nl
14 – 15- 16 juni Flevovuur 2019 Een kampeerweekend voor lesbische vrouwen. Locatie
Groepsterrein de Paasheuvel in Vierhouten. Meer info op www.flevovuur.nl
21 juli Damespad NH + Fietsclub Stuurloos in Alkmaar. Meer info bij Greet:
greetbakker@quicknet.nl
OPROEPJES
First Dates Hotel
Corry en Lisette bekend van Stuurloos en het Damespad hebben
elkaar gevonden in het First date Hotel. We wensen hen heel
veel liefde en geluk toe.

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!

Berichten voor DamesPadNieuws APRIL: uiterlijk 26 maart
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

