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Lieve vriendinnen van het Damespad,

Genderneutraal
Blauwe muisjes, roze muisjes, speelgoed voor jongens, speelgoed voor meisjes. Van de minister is
het niet genderneutraal en dus mag het niet meer. Hoe zal het gaan met onze kleding? Kleren
maakten de man, maar vrouwen maakten de kleren. Mode werd vooral door mannen ontworpen,
maar gekocht door vrouwen (en dikwijls door mannen betaald). Maar mode is aan mode
onderhevig. De actuele vraag is of de Mode wel voldoende genderneutraal is. Moet de minister
straks ook een keurmerk uitgeven voor genderneutrale kleding? Wat vindt u? Eén kledingstuk
voldoet alvast aan dit criterium: het regenpak van de ANWB.
Tot de volgende maand
RITA

Noord-Holland

Oktober = (Lesbische) geschiedenismaand.
Leuk om eens even stil te staan bij de mode van nu met het oog op duurzaamheid. Kleding wordt
weer ‘geupcycled’ of ‘gerecycled’. Sokken stoppen, lapje op sleetse plekken, knoopjes op een steeltje
naaien, eindeloos repareren. Dat leerden we vroeger en nu doen ze dat in Enkhuizen. De
tentoonstelling Kleren maken de vrouw is te zien in het ZuiderZeeMuseum te Enkhuizen. Plaats:
Peperhuis ZZM, Wierdijk 17, 1601 LA ENKHUIZEN.
14 okt. Museumlezing 1001 vrouwen in de 20e eeuw
Aan de expositie is gekoppeld de presentatie van Els Kloek van het boek “1001
vrouwen in de 20ste eeuw” In aansluiting op de Regenboogweek in Westfriesland en
op uitnodiging van Stichting Westfriese Bibliotheken komt Els Kloek, naar Enkhuizen
om te vertellen over de vrouwen die een rol in de geschiedenis hebben gespeeld,
met bijzondere aandacht voor de vrouwen in de regio West-Friesland aan de hand
van haar boek 1001 Vrouwen van de Nederlandse Geschiedenis.
Datum en Tijd: Maandag 14 oktober van 10.30 tot 12.00 uur, ontvangst vanaf 10.00
uur. Kosten deelname: € 5,00. Koop een kaartje voor de lezing via
www.westfriesebibliotheken.nl De museumlezing is inclusief een rondleiding door de
tentoonstelling Kleren maken de vrouw in het ZuiderZeeMuseum. Bereikbaarheid: 10 min lopen
vanaf NS-station Enkhuizen of per auto parkeren bij de jachthaven Enkhuizen.
Wie gaat mee? Het Damespad is druk bezig een eigen lijst te maken van markante vrouwen in de 21e
eeuw. Het is nog te vroeg om deze lijst al geschiedenis te noemen want we zijn er nog. Als Damespad
wil ik dit stukje vrouwengeschiedenis in de 20e eeuw natuurlijk niet missen. Els Kloek gaat met haar
verhaal het hele land door, maar op maandag 14 oktober is ze in het ZuiderZeeMuseum in Enkhuizen,
dichtbij mijn eigen woonplaats. Ik ben van plan daar heen te gaan. Wie gaat mee? We maken er
natuurlijk wel meteen een gezellig uitje van en gaan daarna voor wie wil met elkaar lunchen. Koop
een kaartje bij www.westfriesebibliotheken.nl en mail me even. Rita: info@damespad.nl

AGENDA DAMESPAD
Overijssel
27 oktober Dalfsen
Het is een jaar van afscheid nemen, maar het jonge Damespad
Overijssel / Vechtdal wandelt met jeugdig elan verder in Dalfsen.
Op 27 oktober gaan we van start bij het Theater De
Stoomfabriek/Koninginneplein 2/7721 LS Dalfsen.
Afstand: ca 12 km. Welkom vanaf 10.30 uur. Vertrek 11.30 uur.
Bijdrage kosten: € 5,00 incl. Koffie/Thee.
Omdat het de laatste keer is in het jaar biedt de Stichting Damespad op deze dag het
Regenboogdasje samen met het Damespad Overijssel in Deventer aan voor slechts € 1,00.
Een buitenkansje. Hoe leuk is dat!
We pauzeren tussen 14.00 - 14.30 uur bij Theehuis de Stokte. Daarna met “opgeladen
accu’s “ vervolgen we de wandelroute. We verwachten tussen 16.30 - 17.00 uur terug te zijn
Honden zijn toegestaan doch er geldt een strikte opruimplicht.
Na de wandeling: gezellig het dorp Dalfsen in om de dag met elkaar af te sluiten.
Organisatie: Herma en Jeannet, Damespad Overijssel/Vechtdal.
rozegewoondoen@gmail.com | www.vrouweninhetvechtdal-simpsite.nl
Amsterdam
6 oktober Tijd voor Café Zilver!
Na een warme zomer zoeken we het herfstzonnetje op bij Szmulewicz. Op het terras of
binnen in de gezellige interieur van Szmulewicz zit je goed om elkaar te ontmoeten. Ben je
nog nooit geweest, kom dan nu voor de gezelligheid, een lach en nieuwe ontmoetingen!
Tijd: van 14.00 tot 17.00 Café Zilver ((Zie ook: www. Szmulewicz.nl)
Adres: Bakkersstraat 12, 1017 CW Amsterdam, tussen Rembrandtplein en Amstel.
Zuid-Holland
13 okt. Open podium in Leiden
Een vernieuwd team is in Leiden aan de slag gegaan. Welkom op deze
middag om er met en voor elkaar te zijn met een OPEN PODIUMWil je
graag een zelf gemaakt gedicht voorlezen of woorden citeren die indruk op
je hebben gemaakt, wil je over je coming-out vertellen of over een andere (levens)ervaring,
over je (vroegere) werk en/of studie, of zomaar een leuke anekdote, refereren aan een mooi
boek…Het kan en mag allemaal! Wij horen graag jouw inbreng!Na het Open Podium zorgt
het catering-team voor een GRATIS smakelijk warme hap – enigszins Italiaans getint.
Tijd: zondag 13 oktober 2019 van 16.00 – 19.00 uur. Plaats: COC-pand DE KROON aan de
Langegracht 65 te Leiden. nog geen 10 minuten lopen vanaf NS Station – Leiden Centraal.
Organisatieteam: Alex, Edwin, Erna, Frans, Gerard, Hans, Peter en Willy

Zeeland
Vrouwenkampeerweekend In Oostkapelle
13 – 15 sept. Het laatste kampeerweekend Damespad Zeeland
eindigt met een snik en een traan. De caravan Forever Young bleek
toch iets minder leeftijdsbestendig dan verwacht. We hebben nu al
heimwee. Is er nog een doorstart mogelijk? Het fotoverslag staat
binnenkort op de website van het Damespad.

Damespad Domburg op Walcheren
15 sept. De laatste wandeldag van het Damespad Zeeland. Het strand in Domburg had
vandaag alles: Zon, Wind, Zee en Zomerse temperaturen. Het werd een ongelooflijk mooie
dag. Vele oude bekenden maar ook nieuwe wandelaarsters. Het gevoel bekroop ons allen
dat we dit gewoon niet moeten opgeven.
Afscheid Damespad van Zeeland. 15 jaar
hebben we met elkaar opgetrokken. Er zijn
mooie liefdes ontstaan, verdrietige dingen
gebeurd, maar vooral onvergetelijke
vriendschappen gegroeid.
Rita (Stichting Damespad.nl) krijgt een
Zeeuws Regenboogmeisje als aandenken van het Damespad Zeeland en de meiden van het
Damespad Zeeland een Regenboog goodiebag. Maar de wandelclub De Zeeuwse Wuven
wandelt gelukkig door. Wil je meewandelen? Neem contact op met Sandra Bol,
san.bol@kpnmail.nl Meer foto’s van het weekend binnenkort op www.damespad.nl
Amsterdam
6 oktober Tijd voor Café Zilver!
Na een warme zomer zoeken we het herfstzonnetje op bij Szmulewicz. Op het terras of
binnen in de gezellige interieur van Szmulewicz zit je goed om elkaar te ontmoeten. Ben je
nog nooit geweest, kom dan nu voor de gezelligheid, een lach en nieuwe ontmoetingen!
Tijd: van 14.00 tot 17.00. Adres: Bakkersstraat 12, 1017 CW Amsterdam, tussen
Rembrandtplein en Amstel. (Zie ook: www. Szmulewicz.nl)
Gelderland
13 oktober Poink actief in Nijmegen
Een wandeling voor lesbische (LBT+) vrouwen In Nijmegen. Op een

mooie herfstmorgen gaat heel Nijmegen aan de wandel in het kader
van het Lesbian Festival Nijmegen. Gezamenlijke lunch na afloop.
Kosten € 3,- (Graag gepast). Wel even opgeven van te voren via de
website www.lesbianfestival.nl. Ongeveer 6 à 7 km
We starten om 10.00 uur en we eindigen 12.00 uur bij het Roze Huis..
Organisatie: Poink en Lesbian Festival. Contactpersoon: Silvie
poinkactiviteiten@gmail.com

Andere activiteiten op deze feestelijke zondag in Nijmegen:
In het Roze Huis vinden ook de lunch en de theaterscenes van Mind Mix plaats.
De lunch is om 12.30 uur en van 13.30 tot ongeveer 14.30 uur speelt Mind Mix hun
theaterscenes. Na afloop vindt de Damessalon plaats in het Roze Huis.
Groningen
Pelgrimeren in Groningen
Het andere verhaal van aardbevingsschade en narigheid in Groningen is
pelgrimeren in Groningen. Een uitnodiging om het 2500 jaar oude
cultuurhistorische landschap al wandelend te ervaren. Rust en stilte,
romano-gotische kerken (laat je verrassen door de prachtige
binnenkanten!!) en prachtige weidse vergezichten. Het Damespad
Groningen ligt te wachten op je komst en er zijn twee hele bijzondere apps om je een
inspirerende ervaring te bezorgen.
Voor meer informatie https://www.spig.nl/ Op zoek naar een plek om te overnachten?
Je bent van harte welkom in de homovriendelijke Boerderij De Diek’n. Kijk voor meer
informatie op www.dediekn.nl
Markante vrouwen 2019
We zijn in het voorjaar gestart met een eigen lijst van markante vrouwen. 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. Er zijn al een aantal
namen genoemd, maar het mogen er nog meer zijn. Schrijf ons de naam van de persoon en
voeg toe waarom haar inzet wat jou betreft op onze lijst Markante vrouwen 2019 niet mag
ontbreken. Tot 1 november kunt u nog iemand aanmelden.
Rita Zwaan, Stichting Damespad.nl|info@damespad.nl| 0229-263551|www.damespad.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!

Berichten voor het volgende DamesPadNieuws NOVEMBER: uiterlijk 28 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.
op een Damespad wandel je nooit alleen…

