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Lieve vriendinnen van het Damespad,
De Roze generatie veroudert in rap tempo. Overal in het land ontstaan Roze 50+ cafés, seniorencafés of
regenboogcafés. Bij de voorbereiding van de opening van het Regenboog50+café in Hoorn had ik contact
met een jonge PR medewerkster van de gemeente Hoorn (hetero) over de naamgeving. Zij begreep niet
dat ik persé 50+ in de naamgeving wilde hebben en vond dit onverstandig van mij want zij voelde zich nu
helemaal niet welkom. Hoe leg ik haar uit dat zij inderdaad niet uitgenodigd is…? Twee werelden. De
politie doet al jaren wanhopig haar best om de culturele diversiteit van het politiekorps te vergroten,
maar de realiteit is dat de agenten nog steeds overwegend wit zijn. Diversiteit is nog geen integratie. De
wethouder Diversiteit (hetero) in Hoorn wilde wel geld beschikbaar geven voor een seniorenbrunch in de
Regenboogweek 2019 onder voorwaarden dat die ook voor hetero ouderen toegankelijk moest zijn.
Doorgeschoten diversiteitsbeleid. Maar de senioren brunch in Hoorn op 8 oktober gaat toch door,
inclusief de roze zangnoot van Francis van Broekhuizen. Super voor Hoorn e.o. Meer info op
www.lhbtiwestfriesland.nl
RITA
Hilversum, 6 september
Op 6 september opent ook Hilversum een Roze 50+ café. Deze opening zal plaatsvinden
om 16.00 uur in het Filmtheater te Hilversum, Herenplein 5. (6 min. lopen vanaf CS
Hilversum) Na de officiële opening gezellig samenzijn onder het genot van een drankje,
aangeboden door de gemeente Hilversum. Gastvrouwen: Joanne Klusman & Catherine
Kool.
Zaanstreek 19 oktober
De Zaanstreek opent een nieuwe ontmoetingsplek voor LHBTIQ+ voor 50-plussers. Op
19 oktober is het Regenboog Café 50+ een feit.
Presentatie: Charité la Bustier.
De opzet is een veilige en leuke ontmoetingsplek met o.m optredens, presentaties,
toneel en boekbesprekingen. Na 19 oktober gaan de deuren van het regenboogcafé
elke vierde zaterdag van de maand open van 14.30 tot 17.30 uur. Locatie: Café
Zaanzicht, Oostzijde 209 in Zaandam. Voor meer informatie neem contact op met Coby 06 - 51296187 of
Siep 06 – 52106565. Email: dezaanseregenboog@gmail.com

Noord-Holland
Voor de laatste keer Damespad NH/Ladies Day en het vrouwenkampeerweekend
Terugblikken met een vleugje weemoed. Lees het afscheid van Rita na 19 jaar Damespad NH en bekijk
het fotoverslag van beide evenementen op
www.damespad.nl/damespad-noord-holland/plakboek-noord-holland/

Utrecht
7 sept. Krommerijnwandeling (vervolg).
Het Damespad Utrecht en de 50Plusminusgoep vervolgen de wandeling langs de Kromme Rijn. We lopen
op het jaagpad langs de meanderende Krommerijn.
Start:Theehuis Theehuis Rhijnouwen. Adres: Rhijnauwenselaan 16, 3981HH, Bunnik
Starttijd: 11.00 uur. Lengte: 10 km. Horeca: Aanwezig. Honden: Aangelijnd toegestaan
Organisatie: 50Plusminus/Damespad Utrecht
Contactpersoon: Gon Teunissen, Mob. 06.49836119 Email: contact@50plusminus.nl
Zeeland
Vrouwenkampeerweekend
13 – 15 sept. Laatste kampeerweekend Damespad Zeeland. Start van het weekend op vrijdagmiddag om
17 uur met Happy Hour bij het huisje op Camping Oba’s Hofje, Kalfhoekseweg 2, 4356 RK Oostkapelle.
Reserveren: Oba’s Hofje. Zie : www.obashofje.nl
15 september Wandelen in Domburg op Walcheren
De Damespadwandeling is op zondag 15 september. Omdat het de laatste keer is lopen we de originele
route van Domburg naar Oranjezon, langs de duinen en kust van Walcheren. De hele wandeling is 17 km
maar is gemakkelijk in te korten tot 9 km of 5 km. Honden zijn ook welkom.
Dagprogramma Domburg
11.30 uur: Verzamelen bij “Strandpaviljoen STRAND90, Strand Domburg 90.
Inschrijven: Kosten € 5, 00 (met zeelandspeldje € 4,00), incl. koffie en thee.
Opgave voor eten ‘s avonds. 12.30 uur: Vertrek voor de wandeling

16.30 uur: Borrel en afsluiting bij “Strandpaviljoen STRAND90”
17.30 uur: Diner Strandpaviljoen Strand90.
Parkeren in Domburg: Gratis parkeren op parkeerterrein Irma. Domburgseweg 24. Vandaar uit loop je
naar het centrum van het dorp en naar het strand. Paviljoen STRAND90 ligt bij de strandovergang bij de
watertoren (rechts).
Meer info bij Sandra damespadzeeland@kpnmail.nl

Gelderland
8 september Klompenpad
In Gelderland wordt gewandeld over het Klompenpad Doddendeal. Deze rondwandeling is ook zonder
klompen te open. Start: Station Nijmegen om 11.30 uur. Lengte: 15 km. Er is horeca aanwezig en honden
mogen ook mee.
Organisatie: Second Sunday. Contactpersoon: Evelien. Mob. 06-24187348
Voor gemaakte voorbereidingskosten vragen we € 0,50 p.p. Na het wandelen is het gezellig om met
elkaar uit eten te gaan. Halverwege de wandeling kun je je hiervoor opgeven.
Noord-Brabant
21 september Zsa Zsa
Na een lange periode van vakanties en kermissen is het weer feest bij Zsa Zsa in Café de Rozenknop,
Hoogstraat 59 te Eindhoven met Dj Diana. Een gezellig samenzijn om vrouwen te ontmoeten, te swingen
en te kletsen onder het genot van een drankje.

Hèt vrouwenfeest op zaterdagavond van Eindhoven en omstreken.
Aanvang: 21:00 uur – Einde: 01.00 uur. Entree: € 5,00. Zie ook www.zsazsabrabant.nl
Roze Powervrouwen, de heldinnen van het Damespad.
We zijn in het voorjaar gestart met een eigen lijst van powervrouwen. We gaan voor actieve vrouwen die
zich inzetten (ingezet hebben) voor de roze gemeenschap in de meest brede zin van het woord en/of
voor het Damespad in het bijzonder. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland, Utrecht,
Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Overijssel en Drenthe zijn al namen genoemd, maar het mogen er
nog meer zijn. Waar blijven de powervrouwen van Flevoland en Limburg? Kom op vrouwen, kijk eens om
je heen en schrijf ons de naam van jouw heldin van nu en waarom haar inzet wat jou betreft in
aanmerking komt voor de Roze Powervrouwen 2019. We komen er later uitgebreid op terug.
Rita Zwaan, Stichting Damespad.nl|info@damespad.nl| 0229-263551|w
 ww.damespad.nl

AGENDA DAMESPAD
Overijssel
27 oktober Dalfsen (om alvast te noteren)
Wandeldag Damespad Vechtdal/Overijssel. Afstand: ca 12 km. Startpunt: Theater De
Stoomfabriek/Koninginneplein 2/7721 LS Dalfsen. Welkom vanaf 10.30 uur. Vertrek 11.30 uur. Kosten €
5,00 incl. Koffie/Thee. Ter plekke te voldoen.
Organisatie: Herma en Jeannet, Damespad Overijssel/Vechtdal.
Meer info bij Herma: rozegewoondoen@gmail.com
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 het volgende DamesPadNieuws OKTOBER: u
 iterlijk 28 september

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…

