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Lieve vriendinnen van het Damespad,  
Geen roze in de Regenboog  
 
 

Dit jaar zag ik in Almere de eerste winter Pride Walk voorbij 
komen. De opening van het Transgender Regenboogpad trok 
veel bekijks van pers en publiek. Er zullen nog vele 
WinterPrideWalks volgen is mijn inschatting.  Het grote verhaal 
dat Onze Lieve Heer vele smaken heeft geschapen neemt niet 
weg dat het toch gaat om de persoonlijke beleving van de 
eigen geaardheid. Door de kracht van de flamboyante 

Transgender wordt in de roze gemeenschap, de lesbische vrouw en de homoman steeds 
onzichtbaarder. In het Vechtdal is dit jaar pas een voorzichtig begin gemaakt om iets te doen 
met de Regenbooggelden.  Wat in de grote steden staand beleid is geworden, is in de 
uithoeken van Nederland nog maar nauwelijks begonnen. Zichtbaarheid is goed maar praten 
is beter en koester de Roze M/V.  
RITA 
 

Overijssel 
Damespad Vechtdal /Overijssel in  Dalfsen  

Op een mooie herfst dag hebben we met 11 vrouwen genoten 
van het prachtige Vechtdal. Het Damespad Vechtdal is het 
jongste en meteen ook het laatste Damespad. Rita: “Ik ga in 
2020 met pensioen. Maar het Damespad Vechtdal blijft. Ik 
draag het in goede handen over aan Herma en Jeanet. De 
website Damespad blijft voorlopig nog wel een poosje in de 
lucht. Ik hoop dat ik daar nog vele malen een aankondiging van 

een wandeling van het Damespad Vechtdal zie staan”.   
Kijk voor het hele fotoverslag op Damespad Overijssel/Vechtdal op 
www.damespad.nl/damespad-overijssel-2/fotoalbum-overijssel/2019-dp-overijssel-vechtdal/ 
Herma en Jeanet gaan onder de naam Regiowerkgroep Roze Vrouwen Vechtdal verder met 
hun activiteiten: rozegewoondoen@gmail.com | www.vrouweninhetvechtdal-simpsite.nl 
 
Zeeland  
Wandelwuven wandelen verder in Zeeland 

 
  

De Zeeuwse Wandelwuven wandelen door. Meer informatie 
over de wandelingen is verkrijgbaar bij Sandra: 
san.bol@kpnmail.nl  
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Zeeland  
Spraakmakende vrouw Lize van den Broecke (1868-1932)   
Een sociaal bewogen vrouw, modern voor die tijd, tegen de stroom in gaand en 
onafhankelijk. Dat was Lize van den Broecke. Wij voegen haar graag toe aan het lijstje  
Spraakmakende  vrouwen van Walcheren. Bij het Damespad Zeeland op de website 
Damespad hoort ook een opsomming van gedenkwaardige vrouwen van Walcheren. 
De wandeling loopt langs het terrein van het voormalige Zeehospitium Zonneveld te 
Domburg een herstellingsoord voor het aansterken van zwakke kinderen. Het was ook een 
sanatorium voor kinderen die aan tuberculoze leden.  
Lize van den Broecke (ongetrouwd en kinderloos) stichtte Zonneveld met de erfenis van haar 
moeder. Kocht panden aan, bouwde en verbouwde, financierde,  liet waterleiding en elektra 
aanleggen in de duinen. Runde haar eigen opleiding voor de kinderverzorgsters.  
Kortom een eigenzinnige dame, immer omringd door vrouwen, die tegen de stroom in veel 
goeds heeft gedaan voor de kinderen van haar tijd. Een Spraakmakende Zeeuwse Dame.  
 
Zuid-Holland 
10 dec. COC LEIDEN 40+ café 
Peter en Gerard waren in september van dit jaar in de Poolse universiteitsstad Torun met 
o.a. de gaypride/diversity-march. Tussen Leiden en Torun bestaat al een stedenband sinds 
begin jaren 80 van de vorige eeuw. 
Wij nodigen jullie met een zelfde enthousiasme uit om er ook deze uurtjes weer met en voor 
elkaar te zijn op zondag 10 november 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 

Limburg 
10 november Nuth (Limburg) 

Tijdens deze heuvelachtige wandeling, wandelen we eerst even door 
weilanden en over een leuk bospaadje en dan klimmen we naar een 
hoog plateau. We dalen af naar de buurtschap Grijzegrubben en 
wandelen door de buurtschappen Brant en Terstraten. Dan struinen 
we geruime tijd door de velden tot de rand van de buurtschap Helle en 

via een prachtige paadje langs de Platsbeek komen we in Aalbeek, waar een picknickbank 
staat voor een eventuele pauze. Er staan onderweg genoeg zitbanken. We klimmen weer uit 
het dal omhoog en wandelen langs akkers omlaag naar de rand van Nuth. Via een mooi 
paadje langs de Platsbeek komen we bij de prachtige vijvers in Nuth en dan zijn we ook zo bij 
de brasserie. 
Vertrekpunt: Brasserie Pletsmolen, Platsmolenweg 11 Nuth 
Vertrektijd: 11.00 uur 
Lengte wandeling: 11,8 km (kan ingekort worden)  
Horeca: Bij het begin en aan het eind. Onderweg geen horeca, wel zitbanken.  
Organisatie:  De Vlam, vrouwenactiviteitengroep voor lesbische vrouwen en vriendinnen in 
Limburg. Email: info@devlam.eu | www.devlam.eu 
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Utrecht 
Wandelen met de Potige Dames door de prachtige bossen rondom Austerlitz 
10 november en op zaterdag 23 november Driebergen-Zeist 
Data:                zondag 10 november en zaterdag 23 november 
Begin- en Eindpunt:  NS Driebergen-Zeist (bij de koffiecorner beneden naast station spoor 1) 
Vertrektijd      11:00 uur 
Lengte             17 km (Inkorten is  niet handig, geen bus in het weekend) 
Organisatie    Babs  en Marijke. Bestuur: Marijke (de Potige Dames)  
Horeca            Vlakbij station en na ca 10 km (zondag) en ca 13 km (zaterdag) 
Honden :       Niet toegestaan 
Bijzonderheden:  Een mooie boswandeling over brede bospaden tot kleine bosweggetjes met 
hier en daar hek waarover geklommen moet worden. 
De Potige Dames is een wandelclub voor lesbische vrouwen. We wandelen 2 x per maand, 
ongeveer 16 km. Je wandelt mee wanneer je wilt en hoeft je niet aan te melden. Als je meer 
wilt weten, stuur dan een mailtje naar info@depoda.nl. Website: www.depoda.nl 
 
Noord-Brabant 
23 november Zsa Zsa feest in Eindhoven 
Op 23 november zijn we er weer met Dj Diana. Zien we jullie ook weer? Zsa Zsa is met stip 
het leukste vrouwenfeest van Eindhoven en omgeving. Kom naar het feest van en voor 
vrouwen om te kletsen, te dansen en nieuwe contacten te leggen. Adres: Café de 
Rozenknop, Hoogstraat 59 te Eindhoven. Meer info : www.zsazsabrabant.nl 

AGENDA DAMESPAD  

Amsterdam 
1 dec. Tijd voor Café Zilver!  
Ben je nog nooit geweest, kom dan nu voor de gezelligheid, een lach en nieuwe 
ontmoetingen! Er zijn altijd gastvrouwen aanwezig om jou te ontvangen en eventueel voor 
te stellen aan andere vrouwen. Alle reden dus om je netwerk te vergroten en naar Café 
Zilver te komen!  
Café Zilver is open van 14.00 tot 17.00 uur. Voortaan de uitnodiging voor Zilver per mail 
ontvangen? Geef dan je e-mailadres door aan cafezilver@gmail.com 
Tijd: van 14.00 tot 17.00 Café Zilver ((Zie ook: www. Szmulewicz.nl) 
Adres: Bakkersstraat 12, 1017 CW Amsterdam, tussen Rembrandtplein en Amstel. 
 

Groningen 
31 december Oud en Nieuw op Boerderij de Diek’n in Zeerijp 
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Markante vrouwen 2019 

Volgende maand publiceren we in het laatste DamesPadNieuws de definitieve lijst met 
Markante vrouwen 2019.  
 

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 laatste DamesPadNieuws in DECEMBER: uiterlijk 30 november      
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… 


