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Lieve vriendinnen van het Damespad,  
 
Uit de kast, in de kast, op de kast!  

Toen het Damespad startte in 2001 in De Rijp was het nieuws 
dat alle kranten haalde. De opzet om met een openlijk lesbische 
groep te gaan wandelen was nieuw. Zichtbaarheid in Nederland,  
te beginnen in Noord-Holland was het idee. Onwennig dat wel. 
Weg veilige, maar onzichtbare locaties. Op de openbare weg 
mochten foto’s genomen worden. Tot zover missie geslaagd.  
Tot Mark Zuckerberg in 2004 zijn Facebook begon. Alles is nu 

zichtbaar en kan online eindeloos gedeeld worden, er kwamen privacyregels.  
De openheid van lhbti’s komt onder druk te staan. Willen we terug naar de geheimzinnigheid 
van destijds? Natuurlijk niet. Niet in de kast, maar op de kast. Zichtbaarheid is een 
verworven recht waarmee het Damespad graag het volgende jaar in wandelt. Samen met 
jullie.  Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019. Tot ziens in het volgende jaar. 
RITA 
 

Zuid-Holland  
Stadswandeling Leiden 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde Stadswandeling in 
Leiden. Het was de meest zonnige dag Het is de zonnigste dag in 
november aller tijden. Vrouwen die al jaren bekend zijn met het 
Damespad, vrouwen die voor het eerst kennismaken of al jaren uit 
beeld zijn maar nu toch de gelegenheid aangrijpen het contact te 
vernieuwen en te genieten van al het schoons dat Leiden te bieden 

heeft. Het fotoverslag kun je nu terug vinden op het Damespad  
www.damespad.nl/damespad-zuid-holland/plakboek-zuid-holland/2018-leiden/ 
 
Gelderland 
Borrelen met Poink in Nijmegen – zondag 30 december vanaf 15.00 uur 

Op de laatste zondag van het jaar organiseert Poink een 
borrel voor lesbische LGBT+ vrouwen. Je hoeft je niet van 
tevoren aan te melden. Kom je voor het eerst en wil je eerst 
even een mailtje sturen? Dat kan altijd via onderstaand 

emailadres. Sluit je aan voor een gezellige middag en leer nieuwe vrouwen kennen! 
Waar: Danscafé Marcus Antonius, Sint Anthoniusplaats 15 in Nijmegen 
Gastvrouwen: Lies en Elke 
Kosten: Geen, de drankjes zijn voor eigen rekening 
Aanmelden: Niet nodig, mag wel via borrelpoink@gmail.com Meer info: www.poink.info 
 
 

http://www.damespad.nl/damespad-zuid-holland/plakboek-zuid-holland/2018-leiden/
mailto:borrelpoink@gmail.com
http://www.poink.info/


Groningen 
Oud & Nieuw in De Diek’n  

 

Kom feesten, dansen en overnachten op Boerderij de Diek’n in 
Zeerijp (GR). Op 31 december. Vanaf 21.00 uur. Women Only. 
Meer info op www.diekn.nl 

 

  

 
Noord-Holland 
With Pride, op 2 dec. te Amsterdam  
 

  
Op 2 december gaat het Damespad NH/Vita+  de tentoonstelling With 
Pride bezoeken.   Onder begeleiding van een enthousiaste gids bezoeken 
we een wereld van lesbische guerrilla’s, safe sex activisme, Gay Games 
en disco’s met acid house. Tijd van 14.00 – 15.00 uur. Toegang is gratis. 

Er is plek voor ongeveer 10-15 personen per rondleiding. Nog enkele plaatsen beschikbaar.  
Verzamelen:  om 12.15 uur bij de piano in de centrale hal Amsterdam CS Vandaar wandelen 
we naar de bibliotheek. Natuurlijk beginnen we met koffie en kennismaking. Dat doen we 
omstreeks 12.45 uur in Babel, het nieuwe restaurant op de 7e etage van de bibliotheek OBA 
Oosterdok. Na het bekijken van de tentoonstelling o.l.v. de gids gaan we via via naar het 
Rembrandtsplein naar Cafe Zilver (zie onder).  Desgewenst besluiten we deze dag met een 
eenvoudig etentje. Heb je zin om mee te gaan geef je dan snel op dan kijken we naar je uit. 
Email:  info@damespad.nl Kijk voor meer activiteiten in West-Friesland op 
www.lhbtiwestfriesland.nl 

2 december Café Zilver, meer dan gezelligheid  
 

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).  Op 2 december gaan we 
alvast een beetje Sinterklaas vieren met pepernoten en speculaas. 
Zang/gitaar/percussie Astrid Aksen 
Gastvrouwen: Carla, Ans en Madelena. 
 

 
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 

 

http://www.diekn.nl/
mailto:info@damespad.nl
http://www.lhbtiwestfriesland.nl/
http://www.50plusminus.nl/
mailto:/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 agenda van het Damespad is voor 2019 nog maagdelijk leeg, maar er zijn zeker plannen.  
Januari is de tijd om een wandel/kampeeractiviteit voor vrouwen te organiseren in het 
nieuwe jaar. Heb je plannen voor 2019 en wil je daaraan bekendheid geven via het 
Damespad? Doe dat dan zo snel mogelijk dan kunnen andere organisaties daarmee rekening 
houden. Geef nu de datum en plaats door aan het Damespad.  De details komen later. 
(info@damespad.nl)  

Nieuwe naam voor de Nieuwsbrief 
Dank voor de vele inzendingen en suggesties. Onder een nieuwe naam gaan we met 
enthousiasme het volgend jaar in. Wat het gaat worden? Nog even geduld, u leest  het in 
2019. 
 

Berichten voor de volgende Nieuwsbrief: uiterlijk 28 december         
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… 
 
 


