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Lieve vriendinnen van het Damespad,
Luchtvrouwe en vliegster
Heb je een vliegvakantie in het verschiet? Kijk dan even of er een
vrouwelijke piloot in de cockpit zit. Sinds het begin van de luchtvaart
proberen vrouwen ook een rol van betekenis in de luchtvaart te spelen. Dit
ging tot voor kort echter met veel moeite en tegenwerking van met name
mannelijke vliegers gepaard. Oud-stewardess Greetje Schermerhorn, telg
uit de beroemde Noordhollandse familie Schermerhorn haalde in 1967 haar
groot brevet en trad in dienst bij Moorman Air. Ze voerde rondvluchten uit
en zorgde voor de koffie van haar collega’s. Dat had ze niet moeten doen, want al snel kreeg
Greetje Schermerhorn de opdracht om maar weer stewardess te worden. Ze nam ontslag.
De rolverdeling tussen man en vrouw was nog niet rijp voor vrouwen in de cockpit. (Uit: Van
passie tot professie door Getrud Blauwhof)
Dankzij het doorzettingsvermogen van een paar vrouwelijke vliegers is het uiteindelijk gelukt
gelijke kansen op opleiding en carrière te verwerven. Maar alle emancipatie ten spijt vormen
de vrouwelijke vliegers slechts 3 procent van de leden van de Vereniging van Nederlandse
Verkeersvliegers (VNV) De KLM heeft 5% vrouwelijke vliegers. Mocht je vliegen met een
vrouwelijke piloot, geef haar dan een high five van het Damespad.
Rita
Roze Powervrouwen, de heldinnen van nu
We zijn in het voorjaar gestart met een eigen lijst van powervrouwen
2019. Inmiddels staat de teller op 5 nominaties. Dat moeten er toch meer
kunnen zijn? Wie vind jij welke roze dame wel eens een extra pluim heeft
verdiend? Wees ruimhartig en niet bescheiden.
Er valt nog een wereld te winnen, maar we moeten wel gezien worden.
Waar gaat het om: Op www.damespad.nl staan veel markante vrouwen
die in het verleden iets betekend hebben voor de emancipatie van de
vrouw en voor de lesbische vrouw in het bijzonder. Het Damespad zou dit lijstje graag willen
aanvullen met Roze Powervrouwen van nu. We gaan voor minimaal tien markante vrouwen
van nu die zich inzetten en van betekenis zijn voor de roze gemeenschap. Schrijf ons de
naam van jouw heldin van nu en waarom haar inzet wat jouw betreft in aanmerking komt
met de titel Roze Powervrouw 2019. Kijk om je heen en schrijf ons. In het najaar komen we
er uitgebreid op terug.
Rita Zwaan, Stichting Damespad.nl|info@damespad.nl| 0229-263551|www.damespad.nl
Vrouwenfietsclub Stuurloos
Geschiedenis van Stuurloos en het Damespad

Toen het Damespad in 2001 geopend is in De Rijp was Hens van Rijswijk, als oprichter van
Stuurloos, er ook bij betrokken. Zij hield van fietsen en ik van wandelen. Dat was een mooie
combinatie. In het tweede jaar van het bestaan van het Damespad hebben we de wandeling

aangevuld met een fietstocht. Stuurloos heeft de fietstocht op zich genomen. Ook toen de
Damespaden in Zeeland, Drenthe en Gelderland geopend werden was Stuurloos bereid een
fietstocht te organiseren. Uiteindelijk werden de afstanden te groot en besloot Hens samen
met de Stuurloosdames alleen op Ladies Day in NH mee te fietsen. De organisatie van
Stuurloos werd overgedragen aan Ien van der Meer. Op de website van het Damespad is
een stukje ingeruimd voor de Agenda van Stuurloos. Dat is tot op de dag van vandaag nog
zo. Inmiddels is de organisatie overgedragen aan Marjolein en Saskia. Door onverwachte
oorzaak is de situatie nu zo dat het Damespad NH en Stuurloos in 2019 niet gezamenlijk de
Ladies Day zullen organiseren. De organisatie van Ladies Day verzorgt op 14 juli een eigen
fietstocht vanuit Alkmaar (ca 40 km) en Stuurloos fietst op zondag 21 juli.

O

Op 23 juni organiseert Tess een fiets- en kampeerweekend.
Meer info bij stuurloosfietsvrouwen@gmail.com

20 juni Tour d’amour
Samen fietsen naar een wereld zonder aids. Uit liefde voor alle liefdes
In het Vondelpark te Amsterdam wordt een grote sponsorfietstocht voor het Aidsfonds
georganiseerd. Zet je liefje, sportmaatje, oudtante, kind of collega op je bagagedrager en
fiets het leukste parcours van Nederland. Stop onderweg bij een van de pitstops en ga op de
foto, haal je fiets door de wasstraat of koel even af met een ijsje of een drankje. Want bij de
Tour d’Amour maakt het niet uit hoe hard je fietst, het gaat erom dat we samen voor één
doel gaan! Namelijk zoveel mogelijk geld ophalen om kinderen met hiv in Oeganda een
gezonde toekomst te geven. Inschrijving € 7,50 p.p. (dus € 15,00 per fietsduo) en kijk op de
website voor meer info (www.tourdamour.nl)
Gelderland
Goed gedaan meisjes in Arnhem/Nijmegen
Poink organiseert veel activiteiten voor lesbische en biseksuele vrouwen vanaf 25 jaar in
deze regio. In hun PinkPost van juni staat een groot overzicht van alles wat er in Nederland
zo al te doen is in Roze Nederland. Wilt u hun Post ontvangen meld u dan aan bij POINK.
Email: poink@poink.info
Zuid-Holland
Den Haag 7 juni 2019 Benefietconcert LHBTI-vluchtelingen
In het Dienstencentrum
Copernicus in Den Haag is de
lhbti+ gemeenschap meer
dan welkom. Al meer dan
tien jaar organiseren zij de Soos Samen 50+, voor homo's, lesbo's en hun vrienden. Dit jaar
besteden zij tijdens The Hague Pride aandacht aan diegenen die niet zichzelf kunnen zijn en
om die reden gevlucht zijn uit hun land. Houdt u van prachtige muziek en wilt u uw steentje
bijdragen aan de acceptatie en integratie van LHBTI-vluchtelingen in Nederland, kom dan op
7 juni naar het Pride-concert! De toegang bedraagt €10 en komt geheel ten goede aan het
project LGBT-Refugees Rainbow Den Haag.Van harte welkom op vrijdag 7 juni om 20.00 uur
in het Dienstencentrum Copernicus Adres: Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16,
Den Haag. Entree: €10,00. www.rainbowdenhaag.nl

Limburg
Venlo/Krefeld: “Ik ook van jou/So wie du”
29 juni R O Z E Z A T E R D A G 2 0 1 9 V I E R T D E L I E F D E !
Venlo en Krefeld kleuren knalroze op 29 juni 2019. Samen organiseren de twee steden de
meest grenzeloze Roze Zaterdag ooit. Een dag waarop in Nederland én Duitsland vrijheid,
tolerantie en grenzeloze liefde voor elkaar gevierd worden. Of je nou homo, hetero, queer,
bi of trans bent, iedereen moet tegen elkaar kunnen zeggen: “Ik ook van jou / So wie du”
Meer info op www.rozezaterdag.nl
Drenthe
Damespad Drenthe
Drents Damesdaggie in Zuidlaren is een mooie wandeldag geworden. Zie binnenkort de
foto’s op de website www.damespad.nl/category/drenthe/
Bertha en Sijke kunnen terugkijken op een supergeslaagde dag.
Utrecht
Damespad Utrecht
Met 20 vrouwen zijn we aan de wandel gegaan.
Het Krommerijnpad blijkt een schot in de roos te zijn. Een
mooie aanvulling in een lommerijke omgeving op de
bestaande stadswandeling van het Utrechts Damespad.
Kijk voor het fotoverslag van deze dag op de website
www.damespad.nl/category/utrecht
Nog niet in het bezit van de enige echte unieke Damespad
Utrecht Stadswandeling? Bestel dan snel via de website. Voor € 5,00 komt hij naar je toe.
Zeeland
13 - 15 september Damespad Zeeland
Dit jaar is het de laatste keer van het Vrouwenkampeerweekend in Zeeland en het
Damespad Zeeland. Het kampeerweekend op Oba’s Hofje is van 13-15 september op Oba’s
Hofje, Oostkapelle, (0118-583726) zie ook www.obashofje.nl. Reserveer zo snel mogelijk.
Start van het weekend op vrijdagmiddag om 17 uur met Happy Hour bij het huisje op
Camping Oba’s Hofje, Kalfhoekseweg 2, 4356 RK Oostkapelle.
De Damespad wandeling is op zondag 15 september. Omdat het de laatste keer is lopen we
de originele route van Domburg naar Oranjezon, langs de duinen en kust van Walcheren. De
hele wandeling is 17 km maar is gemakkelijk in te korten tot 9 km of 5 km. De startlocatie
volgt nog.
Voor meer info: Sandra, telefoon 06-37447660. Email: damespadzeeland@kpnmail.nl
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

Noord-Holland
Woon je in Hoorn/West-Friesland en 50+?
Dan heb je geluk gehad. De LHBTI WESTFRIESLAND start op zondag 7 juli met een nieuwe
activiteit: Regenboog 50WF. De eerste zondagmiddagborrel wordt feestelijk begonnen met
een serieuze openingstoespraak en een optreden van het duo Anna(zang) en Hans (gitaar)
Het eerste borreltje/hapje biedt de gemeente Hoorn u aan. Toegang gratis.
Café Charlies, Dubbele Buurt 4, Hoorn. Kijk voor meer info op www.lhbtiwestfriesland.nl
Kamperen 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
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
13 – 15 sept. Kampeerweekend Zeeland.
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 JULI: uiterlijk 28 juni
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…

