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Lieve vriendinnen van het Damespad,

De allerlaatste keer
Opeens wordt iets je helemaal helder en duidelijk. Het kwartje valt, maar ach nee we hebben geen
kwartjes meer. Het kwartjestijdperk is voorbij. Wat kwam er voor in de plaats? Niets.
Heeft u ook zulke momenten? Natuurlijk wel. Als je in pakweg de eerste 50 jaar van je leven de
wereld ontdekt, doe je heel veel dingen voor het eerst. Logisch, want anders ontdek je niets. Ze staan
in je geheugen gegrift. In de volgende 50 jaar, ik zie het ruim, komt de tijd dat je al je ontdekkingen
een voor een weer moet inleveren. Je doet dingen voor het laatst. Wat komt er voor in de plaats?
Niets.
Dit jaar gaat het Damespad voor het laatst kamperen in Noord-Holland en Zeeland. De vele vrouwen
die al die jaren hebben gekampeerd met het Damespad hebben mooie ervaringen opgedaan in De
Rijp, Sneek, Enkhuizen, Geestmerambacht, Wormer, Zeerijp, Vierhouten, Noorbeek en 15 jaar in
Oostkapelle. Wat komt er voor in de plaats? Niets. Wat blijft zijn de mooie herinneringen van
saamhorigheid en warmte, vastgelegd in beelden en verhalen. Nog twee kampeerweekenden te
gaan: in Akersloot (13-15 juli) en in Oostkapelle (13 – 15 september). Geniet ervan. De mooie
herinnering zijn voor later.
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 6 nominaties. We gaan voor 10 markante vrouwen die zich inzetten voor de roze gemeenschap.
Aan onze lijst met powervrouwen kunnen we een nieuwe dame toevoegen.
Tijdens de Nationale Roze Ouderendag is Marjet Bos uit Oldambt (Groningen)
gehuldigd als Mrs. Senior Pride 2019. Wethouder Laura Broekhuizen verraste
haar dit weekend daarom met een bloemetje: "Marjet heeft Oldambt hiermee
landelijk op de LHBTI+kaart gezet en daar zijn we heel trots op!"
Wij doen daar graag nog een schepje boven op en zetten haar meteen op onze
lijst van powervrouwen. Waar kennen we Marjet van? Juist, zij was de vrouw
die een zeer actieve rol heeft gespeeld bij de oprichting van het Damespad
Groningen in Zeerijp (GR) in 2011. Van harte proficiat Marjet.
Er valt nog een wereld te winnen, maar we moeten wel gezien worden.
Schrijf ons de naam van jouw heldin van nu en waarom haar inzet wat jou betreft in aanmerking
komt voor 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
Powervrouw in de buitencategorie
Atlete Semenya (28 jaar) is een vrouw
Semenya is een Zuid-Afrikaanse middellangeafstandsloopster, die
gespecialiseerd is in de 800 m. Zij werd in 2009 wereldkampioene en ZuidAfrikaans kampioene in deze discipline en nam tweemaal deel aan de
Olympische Spelen en won hierbij in totaal een zilveren en een gouden
medaille. Dit succes is niet onomstreden want Semenya ziet er te mannelijk uit. Ze moest van de

internationale atletiekfederatie IAAF een seksetest ondergaan en hieruit blijkt dat zij beschikt over
een SRY-gen. Daardoor hebben haar geslachtsklieren zich ontwikkeld tot inwendige testikels die
extra testosteron aanmaken. Conclusie: Caster Semenya is zo geboren en is vrouw. Even kort door de
bocht: Alle sport is gebaseerd op lichaamsbouw en mentaliteit doet de rest. Tot nu toe mag ze haar
medailles houden en hoeft voorlopig geen testosteronremmende medicatie te slikken om
wedstrijden te kunnen lopen. Opluchting alom en een hart onder de riem voor Semenya. Dat is nodig
want de IAAF zit niet stil en wil de normen voor het testosterongehalte verscherpen. Een gevalletje
vrouwendiscriminiatie lijkt me.

Noord-Holland

7 juli: 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 50+ . De eerste zondagmiddagborrel wordt om 15.00 uur feestelijk begonnen in Café
Charlies, Dubbele Buurt 4, Hoorn met een Roze optreden van het duo Anna(zang) en Hans (gitaar)
Het eerste borreltje/hapje biedt de gemeente Hoorn u aan. Toegang gratis. Parkeren PR Hoorn.

Vrouwenvoetbal Finale Oranje – Amerika:
Nog meer feest in Charlies in Hoorn. Iedereen is welkom.
Om 17.00 uur gaat de televisie aan bij Charlies en gaan we met elkaar
de Oranjeleeuwinnen naar de overwinningen toejuichen. Kijk voor
meer info op www.lhbtiwestfriesland.nl

Noord-Holland / Amsterdam

27 juli Pridewalk Amsterdam
Remember the past, create the future
Dit thema wordt weergegeven in de Pride Walk door 75 grote borden mee te dragen waarop
mijlpalen en helden uit het verleden en doelen voor de toekomst worden vermelden. De Pride Walk
is in korte tijd enorm gegroeid, er is duidelijk een behoefte om de straat op te gaan, om ons weer
zichtbaar te maken en de eisen die we nog steeds hebben kracht bij te zetten. De manifestatie met
sprekers en muziek begint om 11:00 uur bij het homomonument. We gaan om 12:00 uur lopen en
komen om ca 13:30 aan in het Vondelpark dat is omgebouwd tot PridePark. Hier is volop muziek,
evenementen, kunst & cultuur en een informatiemarkt en heel veel gezelligheid.

Ook het Damespad loopt mee met de Pridewalk in Amsterdam.

Dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje maar samen met jullie.
Aan alle vrouwen die ooit meegewandeld hebben en het Damespad een warm hart toe dragen de
vraag om met het Damespad mee te lopen. De organisatie Pridewalk wil graag een inschatting maken
met hoeveel mensen het Damespad komt, vandaar mijn vraag aan jullie: Loop je mee met het
Damespad op 27 juli? Mail me per omgaande: Pridewalk Damespad Je krijgt bericht waar we elkaar
zullen ontmoeten. Je krijgt er een onvergetelijke dag voor terug. Meer informatie over de hele Pride
op www.pride.amsterdam
Weer eens wat anders dan de (te) toeristische botenparade door de grachten van Amsterdam

Groningen
27 juli Zomers Vrouwenfeest in Zeerijp op Boerderij De Diek’n
Het alternatief voor vrouwen voor wie Amsterdam te ver weg is. 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. Kijk voor meer info op
www.dediekn.nl
Noord-Holland /Alkmaar

14 juli Damespad NH/Ladies Day
Twee wijzigingen:
a. Op zoek naar de historie van Alkmaar, de korte stadswandeling (6 km) wordt door Greet verzorgd
en eindigt in het centrum van Alkmaar. Hier vindt het jaarlijks evenement Zomer op het plein plaats
met diverse optredens.
b. De uitgezette fietstocht op deze dag is met behulp van knooppunten goed te rijden, maar wordt
niet begeleid vanuit de organisatie.
Kijk voor het gehele dagprogramma op de website www.damespad.nl

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
7 sept. Krommerijnwandeling. Damespad Utrecht en 50Plusminusgroep.
13 – 15 sept. Kampeerweekend Oostkapelle. Damespad Zeeland. Reserveren: Oba’s Hofje
info@obashofje.nl
15 september Wandelen in Domburg. Damespad Zeeland. Meer info bij Sandra
damespadzeeland@kpnmail.nl
27 oktober Wandelen Damespad Vechtdal/Overijssel. Meer info bij Herma
rozegewoondoen@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 het volgende DamesPadNieuws SEPTEMBER: uiterlijk 28 augustus
(in augustus geen DamesPadNieuws) 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…

