
 

 DamesPadNieuws mei  2019 

www.damespad.nl 
 

 
Lieve vriendinnen van het Damespad,  
Onze vrijheid  

Op Koningsdag ontmoette ik Nelly. Geheel in stijl gekleed. Of ze roze was of 
niet dat deed er op dat moment niet toe. Ze straalde een jaloersmakende 
levenslust uit ondanks haar hoge leeftijd (94 jr) Ze nam de vrijheid om zich te 
kleden zoals ze wilde. Te doen wat ze wou.  
We staan aan de vooravond van de Nationale Bevrijdingsdag voorafgegaan 

door de Nationale Dodenherdenking. WOII is al lang voorbij, maar hoe vrij en veilig zijn we 
eigenlijk? Ik lees dat 7 op de 10 lhbti’s met fysiek of verbaal geweld in het openbaar wegens 
hun identiteit te maken heeft.  Er is dus nog heel veel werk aan de winkel! Maar één ding is 
zeker: Je mag doen wat je wilt en wees niet bang.  Mijn advies: Word een Nelly.   
 
Noord-Holland 
Vier 5 mei met Zilver  
Bij Café Zilver zit je goed. Een gezellig samenzijn in Restaurant Szmulewicz, Bakkersstraat 12 
Amsterdam (bij het Rembrandtplein) tramlijnen: 4, 9, 14 of 20 halte Rembrandtplein, 
metro/sneltram 51, 53, 54 halte Waterlooplein, uitgang Blauwbrug. De auto kan geparkeerd worden 
in de parkeergarage van de Stopera. van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tot ziens in Zilver.   

 
Topdag in Hoorn  
Wandelen en varen blijkt een zeer geslaagde combi te zijn. Kijk voor het hele fotoverslag op 
de Regenboogwebsite van West-Friesland  www.lhbtiwestfriesland.nl 

Hier word je vrolijk van! 
Geef eens wat anders, geef een Regenboogdasje cadeau aan iemand die 
je lief is. Je steunt hiermee meteen de Stichting Damespad. 
Het Regenboogdasje is verkrijgbaar voor de prijs van € 4,00 per stuk.  
Bestellen: Maak het bedrag over op  NL56 INGB 0009 5201 44, 
tnv Stichting Damespad.nl te Hoorn, ovv Regenboogdasje + je adres.   

 
Gelderland 
12 mei Wandelen op en met Second Sunday  
Lijn wandeling van Zutphen naar  Lochem (17 km)  

Start: NS Zutphen om 11.30 uur. Honden: toegestaan 
Organisatie: Second Sunday Contactpersoon: Jetty 06-14534108   
 
Drenthe  
1 juni Damespad Drenthe in Zuidlaren 
Drents Damesdaggie in Grandcafé Zuidlaren, Millystraat 8, Zuidlaren. Zie de uitnodiging in de 
aparte bijlage en op de website www.damespad.nl/category/drenthe/ 
 

http://www.lhbtiwestfriesland.nl/
http://www.damespad.nl/category/drenthe/


Utrecht  
19 mei Het Damespad Utrecht  gaat aan de wandel.  

Een lustrumactiviteit van de 50Plusminusgroep in Utrecht.  
Het Damespad Utrecht heeft i.s.m.  50 Plusminus een mooie wandeling 
voorbereid:  Het Krommerijnpad . Een mooie aanvulling in een lommerijke 
omgeving op de bestaande stadswandeling van het Utrechts Damespad. Wij 

hebben het zonnetje al besteld! De wandeling van Utrecht naar Rhijnauwen, een gezellige 
picknickplaats voor de lunch en daarna met de bus terug naar Utrecht (OV-kaart mee!! 
€1,69). Rond 15.30 uur arriveren we in "De Grote Catacomben" waar de 50Plusminusgroep 
haar jubileumbijeenkomst viert. Een aangekleed borreltje wordt de wandelaars aangeboden. 
Hoe leuk is dat?    
Dag programma Utrecht:  
Welkom en ontvangst:  10.30 uur in Café Ledig Erf, Tolsteegbrug 3, Utrecht 
Bereikbaarheid: Per auto: Parkeergarage Vaartsche Rijn. Per openbaar vervoer:   Extra 
service voor degene die per OV reizen en onbekend zijn met Utrecht: Vanaf 09.45 uur staat 
Gon op het CS Utrecht (poortjes Centrumzijde Hoog Catharijne) je op te wachten om op 
10.15 uur gezamenlijk te vertrekken naar het Ledig Erf. Hier zullen we een kwartiertje later 
aankomen.  
Start wandeling : ca 11.00 uur Ledig Erf. Lengte: ca 10 km  
Horeca: Rhijnauwen is de eerste koffiestop. Rond 13.00 uur arriveren we op onze 
picknickplaats vlakbij Rhijnauwen, waar we in alle rust genieten van ons zelf meegebrachte 
lunchpakketje. Honden: Niet toegestaan 
Contactpersonen: Marianne (50Plusminus) Gon (Damespad Utrecht) en  Rita Zwaan 
(Damespad). Adres de Grote Catacomben:  t.o. Oudegracht 219 te Utrecht.  
Kosten deelname: €5,00 p.p. en € 1,00 korting op vertoon van je wandelspeldje Damespad 
Utrecht. Vanwege de borrel en de hapjes na afloop is opgave dringend gewenst.  
Geef je op door een e-mail te sturen naar contact@50plusminus.nl   
 
Friesland  
Pride op 25 mei te Leeuwarden 

Zaterdag van 16.00 – 18.00 uur varen met tof versierde boten door de 
grachten van Leeuwarden. Elke boot is voorzien van een straatact, 
muziek, koelbox, muziek en hapjes. Voor € 25,00 p.p. heb je een unieke 
ervaring. Je kunt je nog aanmelden: www.leeuwardenstudentcity.nl 
Wacht niet te lang:  Vol =vol  

 
Pride op 25 mei te Alkmaar . Meer info op www.alkmaarpride.nl 
26 mei Alkmaar Pride LHBTI-stadswandeling 
LHBTI Hoorn organiseert ter ere van de samenwerking met Alkmaar Pride, een mooie 
stadswandeling door de stad Alkmaar. Een wandeling vol bezienswaardigheden, hofjes, 
mooie straatjes en parken van Alkmaar.  
Verzamelen:  12.30 uur bij het Stadsstrand De Kade aan de Noorderkade 1027, 1823 CJ 
Alkmaar. Vertrek 13.15 uur. Horeca: Onderweg  
Einde: Om ongeveer 15.30 uur eindigt de wandeling aan het Ritsevoort 28, bij Café Bruintje. 
Hier begint om 16.00 uur de Harry’s meezingmiddag.  
Organisatie: lhbti Hoorn. Contactpersonen: Adrie en Sabine. Email: 
sabineklavertjevier@gmail.com 

mailto:contact@50plusminus.nl?subject=Opgeven%20Jubileum%20wandeling%2019%20mei
http://www.leeuwardenstudentcity.nl/
http://www.alkmaarpride.nl/
mailto:sabineklavertjevier@gmail.com


Groningen 
27 juli Zomers Vrouwenfeest in Zeerijp op Boerderij De Diek’n  
Op Boerderij De Diek’n wordt een groots zomers vrouwenfeest op 27 juli georganiseerd door 
LaFemme050. Aanvang 21.00 uur. Kosten € 10,00 p.p. incl. cocktail en hapje. Mogelijkheid 
om het avonddiner te reserveren en een overnachting te boeken.  
Kamperen kan ook voor € 10,00 per nacht. Kijk voor meer info  op www.dediekn.nl 
 
Roze Powervrouwen 2019 
 

Op www.damespad.nl staan veel markante vrouwen van voorheen.  
Hoe leuk zou het zijn om dit lijstje aan te vullen met de heldinnen 
van nu?   
Drie  inzendingen kregen we al binnen, maar dat moeten  er 
minstens 30 worden.  Schrijf ons het verhaal van jouw heldin van 
nu en waarom haar inzet wat jouw betreft in aanmerking komt om 

haar vleugels te geven met de titel Roze Powervrouw 2019.  Schrijf je inzending met de 
naam van jouw Roze Powervrouw en jouw motivatie/verhaal  naar info@damespad.nl . Kijk 
om je heen en schrijf. In de september komen we er uitgebreid op terug. 
Rita Zwaan, Stichting Damespad.nl|info@damespad.nl| 0229-263551|www.damespad.nl 
 
Niet vergeten! Reserveer nu Roze Vrouwenweekend in Akersloot.  
Kamperen in NH  Vrijdag 12 juli – zondag 14 juli. Niet vergeten om te reserveren bij camping 
De Boekel www.deboekel.nl of telefonisch 072-5330109 o.v.v. Damespad NH.  
Rita Zwaan, contactpersoon info@damespad.nl tel. 0229-263551/0681899780 

AGENDA DAMESPAD  

1 juni Damespad Drenthe in Zuidlaren. In de bijlage het hele programma. Meer info bij 
Bertha:  groep7152assen@gmail.com 
29 juni Roze Zaterdag Venlo –Krefeld Meer info op: www.rozezaterdag.eu 
12 – 14 juli  Kampeerweekend NH te Akersloot. Meer info bij Rita: info@damespad.nl 
14 juli Ladies Day DamespadNH in Alkmaar. Meer info bij Greet: greetbakker@quicknet.nl  
21 juli Stuurloos fietst in NH. Meer info bij Corina:  stuurloosfietsvrouwen@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 DamesPadNieuws JUNI: uiterlijk 29 mei           
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… 
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