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Herfst op het  Damespad  
 

Lieve vriendinnen van het Damespad,  
 
Vele spinnenwebben doorkruisen mijn pad, de herfst is begonnen! Maar het 
wandelseizoen is nog niet voorbij. Ook op het Damespad staan nog een paar mooie 
wandelingen voor jullie  in de wacht om bewandeld te worden.  
 

 
Zeeland  
Fotoverslag Damespad Zeeland 2017 
We hebben een schitterende wandeling in Zeeland gemaakt prachtige gewandeld in 
De foto’s van het Zeeuwse vrouwenkampeerweekend 2017 en de  Wandeldag in Vlissingen staan nu 
in het fotoalbum Zeeland op de website www.damespad.nl. Regen en zon wisselden elkaar af, maar 
het schitterende wandelweer op de wandeldag in Vlissingen maakte alles goed.  Tot volgend jaar!  
Sandra en Marleen, commissie Damespad Zeeland 
 

De Zeeuwse Wandelwuven 
  

 
Wil je ook eens meewandelen met de wandelgroep in Zeeland de Zeeuwse 
Wuven? Ieder maand een mooie wandeling in en rond Zeeland.  Meer 
informatie bij bij damespadzeeland@kpnmail.nl 

 

Noord-Holland 
15 oktober Helderse duinen (NH) 
Prachtige rondwandeling door de Grafelijkheidsduinen van Den Helder, De Donkere Duinen en 
Mariendal, met oude bunkers, open landschap, stukje bos, een fort en verder (heuvelig) 
duinlandschap. Vertrekpunt: Station Den Helder-Zuid. Vertrektijd: 11:22 uur 
Lengte: 13 km In te korten tot 9 km. incl. aanlooproute vanaf/naar station. Meer info bij Miriam 
Roemer. Tel. 0644390268.  
 

9 oktober Boekpresentatie De Roze Bikini in Hoorn 
door Ingrid Vermulst in Hoorn in het kader van de Roze week West-Friesland 2017. 

 
De Roze Bikini is een roadtrip van een vrouw, die de rit van haar leven maakt. 
Sommige dromen blijven in ons bewustzijn sluimeren en anderen dalen af naar 
de diepere lagen der vergetelheid. De motordroom van Ingrid was afgedaald 
naar de diepste lagen. Een vakantie in het vooruitzicht op een gezellige 
familiecamping, tot ze een vrouw ziet op een motor, met blote armen, losse 
blonde haren… Vol vrij leven. Datum: 9 oktober 2017. Plaats: Centrale 
Bibliotheek, Wisselstraat 8 te Hoorn. Tijd: Om 14.30 uur.  Deur open om 14.00 

uur. Kosten: Vrij entree. Bijdrage koffie/thee. Meer info Vita+. Zie ook www.lhbtiwestfriesland.nl 
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Gelderland 
8 oktober Het Damespad Gelderland aan de wandel in Zutphen 
In samenwerking met het Damespad Gelderland organiseert Second Sunday een 
mooie rondwandeling in Zutphen. Start om 11.30 uur bij Station Zutphen. Lengte 17 
km. Honden mogen mee en Horeca is aanwezig. Email:  lesbischactief@hotmail.com 
Contactpersoon: Jetty 06-14534108.  

 Groningen 

5 oktober Baanbrekende vrouwen lezing:  Edith Romp.  
Edith Romp, een technische zakenvrouw die al vele jaren haar stempel drukt op grote bedrijven in 
Nederland. Niet voor niets in 2011 gekozen tot Plant Manager of the Year van Nederland. Beste 
fabrieksdirecteur van Nederland dus...Edith komt vertellen over haar carrière, haar ervaringen en 
haar uitzonderlijke positie als vrouw in deze technische management wereld en hoe ze zich er door 
laat inspireren en uitdagen. Ook krijgen we wellicht een kijkje in de keuken wat er nou eigenlijk 
allemaal komt kijken bij het runnen van deze grote bedrijven. Mis deze 3e lezing in onze serie 
Baanbrekende Vrouwen niet. Plaats: Boerderij de Diek’n. Dijkumerweg 2 - 9914 TH in Zeerijp. 
www.lafemme050.nl   Entree : € 5,00 incl. koffie/thee 
 

29 oktober: Wandelen en Wellness: Jaarlijks wellness-uitje in Groningen  

Een middagje Damespad Groningen met Wellness. De wandeling start zondag vanaf de Diek'n om 
12.30. Inschrijving start om 11.30 uur. Deelname € 5,- (€ 4,00 met Damespadspeldje 
Groningen). De wandeling "eindigt" halverwege bij de Spa in Loppersum. Hier kun je, 
met een mooie Diek'n korting, voor 12,75 de middag lekker in de sauna 
doorbrengen. De huifkar haalt je om +/- 17.00 uur weer op. 
Boerderij De Diek'n - Dijkumerweg 2 - 9914 TH in Zeerijp. Tel  0596 58 11 99 
Extra: Kom je ook naar de Vrouwenavond van 28 oktober op De Diekn?  Je kunt blijven overnachten, 
we hebben een leuk arrangement voor je. Kijk op www.dediekn.nl voor meer informatie.  

Overijssel 
Een vooruitblik  
12 november : Het Damespad Overijssel viert haar derde verjaardag in Deventer 
Welkom en start: Paviljoen Vogeleiland, Stationsstraat 2 in Deventer vanaf 10.30 uur. De wandeling 
gaat door het buitengebied van Deventer en Diepenveen, langs de IJssellinie over landgoederen langs 
buiten plaatsen en door nieuwe natuurgebieden naar Olst. 
Parkeren kan bij het NS station Deventer. Eindpunt: Café Ruimzicht te Olst. Hier sluiten we af met 
een gezamenlijke toost op het Damespad Overijssel. Desgewenst kunnen we hier tot besluit samen 
eten. Per trein terug naar Deventer. 
Lengte wandeling:  16 km. de wandelaars vertrekken ca 11.45 uur vanuit het paviljoen. Onderweg is 
horeca aanwezig en honden zijn toegestaan. 
Kosten deelname:  inclusief koffie/thee € 5.00 met zichtbaar wandelspeldje Overijssel € 4,00. 
Eventueel opgave voor eten ‘s avonds.               
Organisatie:  Second Sunday i.s.m. Damespad Overijssel. 
Email:  lesbischactief@hotmail.com en info@damespad.nl 
Contactpersoon wandeling Jetty 06-14534108 
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Extra leuk: Roze stadswandeling Deventer 

Voor degenen die de wandeling Damespad te lang vinden of het leuk vinden om Deventer o.l.v. een 
gids te bezoeken is er gelegenheid om mee te gaan met een speciale Roze rondwandeling in 
Deventer. Met dank aan het COC. Deventer. Vertrek vanaf het Paviljoen Vogeleiland. Meer info over 
tijd en plaats volgt binnenkort.   

Oproepjes en advertenties op het Damespad  
Wist je dat… 
… in de maandelijkse Nieuwsbrief Damespad plaats is voor een oproepje voor een wandelmaatje?  
… advertenties op de site welkom zijn voor zover het de doelgroep betreft?  Voor slechts € 50,00 per 
jaar staat de advertentie een jaar op de site van het Damespad. Lijkt het je wat neem dan contact op 
met de Stichting Damespad.nl Email: info@damespad.nl of tel. 0229263551 
 

 

Agenda Damespad  
 
Berichten voor de volgende Nieuwsbrief: uiterlijk  30 oktober    
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 voor 30 oktober 
dan plaatsen wij hem in de volgende Nieuwsbrief van het Damespad begin november. We wensen 
jullie een kleurrijke herfstmaand toe zonder spinsels en geniet van je vriendinnen op het Damespad.  
 
 

  
 

op een Damespad wandel je nooit alleen… 
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