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Geen Damespad maar Damespadweg
Voor de laatste keer DamesPadNieuws. Het Damespad gaat per 1 januari met pensioen.
Geen nieuwsbrieven meer en geen PR meer voor allerlei evenementen voor vrouwen. Geen
Damespad maar Damespadweg. Het wordt het jaar van de losse eindjes, want de website
van het Damespad blijft voorlopig nog in de lucht. De wandelagenda en de fietskalender van
Stuurloos blijven hierop vermeld. In het komende jaar zullen de foto’s van de eerste tijd van
het Damespad nog toegevoegd worden. Pas als de geschiedenis van het Damespad volledig
digitaal gearchiveerd is zal de website worden overgedragen aan de Digitale afdeling van de
Koninklijke Bibliotheek.
Uiteraard blijft het Damespad in de diverse provincies bestaan en zullen de 12
Damespadwandelingen in 2020 op de website online gezet worden.
Ik ga me bekwamen in een andere tak van sport: mantelzorgen. Ik neem afscheid van jullie
maar hoop stilletjes jullie toch nog zo nu en dan te ontmoeten op wandelschoenen in ons
mooie Nederland.
RITA

ROZE POWER VROUWEN

Op mijn oproep om Roze Powervrouwen te noemen is een mooi aantal reacties gekomen
maar het zijn er toch te weinig om tot een evenwichtige keuze te komen voor de Roze
Powervrouw 2019. Ik kon niet kiezen.
“De nieuwe tijd, net wat u zegt”
Het is bij nader inzien toch meer iets voor een Facebookevent waar de meeste
“likes” regeren. Niets geen keuze. Voortschrijdend inzicht.
Meer dan eens werden landelijke feministische iconen genomineerd en een aantal noemden
zelfs ook mijn naam. Daar ben ik heel trots op. Ik neem al die lieve woorden mee in mijn
hart.
Graag wil ik Catja Cappon citeren omdat zij precies verwoordt wat mijn bedoeling was van
de powervrouwen van het Damespad: “Eigenlijk vind ik dat we allemaal powervrouwen zijn.
Ieder op haar eigen manier. Alleen al je eigen niet-conventionele leven leven in een
maatschappij die hetronormerend is getuigt al van kracht. Sommige vrouwen treden meer
op de voorgrond, andere vrouwen plegen microrevoluties die niet voor de grote groep
zichtbaar zijn, maar wel deel zijn van grotere veranderingen”.
Vandaar dat ik een lijst heb opgesteld met de 100 vrouwen die het Damespad op een of
andere manier verder hebben geholpen. Voor hen zijn de bloemen en de dank.
Klik hier voor de lijst met de 100 vrouwen van het Damespad.

ACTIVITEITEN
Utrecht
7 december Wandelgroep ’t Gooi
Een rondwandeling bij De Bilt (Utrecht) door afwisselend, vrij open bos van ca 12 km. .
Start: Van der Valk restaurant in De Bilt, aan de Holle Bilt om 12.00 uur.
Contactpersoon: Marion. Telefoon: 06 53767786
19 januari 2020 50Plusminus
De Catacomben, Utrecht (t.o. Oude Gracht 219 de trap af naar de werf)
Al vele jaren een gezellige plek voor de 50 plusminus vrouw.
e-mail: contact@50plusminus.nl Website: www.50plusminus.nl
Gelderland
8 december Second Sunday wandelt in Vorden
Een mooie wandeling rond Vorden over verharde- en zandwegen deels door bos naar
Wichmond. Pauze in een oude school (Chocolaterie Magdalena) .Daarna lopen we via
kasteel Hackfort langs de watermolen terug naar Vorden.
Start: station Vorden (Arriva !) Starttijd: 11.30 uur. Lengte: 15 km.
Contactpersoon: Jetty 06-14534108
Organisatie: Second Sunday . E-mail: lesbischactief2@hotmail.com
Kijk voor meer bijzonderheden op de wandelagenda www.damespad.nl
Drenthe
Sijke en Bertha
Al vele jaren hèt duo van het Damespad Drenthe. Zij gaan door met Pink Lounge Ladies en
met de organisatie van diverse activiteiten in de provincie Drenthe. Meer info via email:
groep7152assen@gmail.com
Overijssel/Vechtdal
Herma en Jeannet
Zij gaan door met het jonge Damespad Overijssel/Vechtdal. Zie voor wandelinfo op de
wandelsite van het Damespad. Email: Rozegewoondoen@gmail.com
Zeeland
Nagenieten
De laatste foto’s van het Damespadweekend staan op de site. Dat is nog even nagenieten
van een supergeslaagd weekend. Was het echt het laatste vrouwenweekend? De Zeeuwse
Wandelwuven gaan nog even door. Meer info bij Sandra : san.bol@kpnmail.nl
Noord-Brabant
18 januari 2020 Vrouwenfeest in Eindhoven
Zsa Zsa organiseert 4x per jaar een vrouwenfeest in Café de Rozenknop te Eindhoven. Meer
info op www.zsazsabrabant.nl

Limburg
8 december 2019 Wandeling rond Hunsel (0,8 km)
Vertrek om 11.00 uur bij de Jacobuskerk, Jacobusstraat 14, 6013 RK Hunsel.
Deze mooie route voert ons in het eerste stukje langs de Uffelse beek en vervolgens door
afwisselende landschappen. Na ongeveer 8 km komen we bij de Uffelse molen waar we wat
kunnen eten en drinken. Meer info bij De Vlam www.devlam.eu
Zuid-Holland
8 december Regenboog café 40+
Het COC Leiden 40+ café komt 1x per maand bij elkaar In De Kroon, Langegracht 65 te
Leiden. Op 8 december wordt om 16.00 uur de film vertoond 24 Leiden, tijdsbeeld van een
stad en na afloop verzorgt het catering-team een smakelijke hap.
Noord-Holland
Regenboog 50+ Borrel West-Friesland op 8 december 2019
Vanaf 15:00 – ca 18:00 uur. Locatie: Brasserie De Verleeden Tijd, Gouw 23, Hoorn.
Een gezellig middag met roze 50+ in West-Friesland. Ontmoet al je vriendinnen.
Geen entree, maar voor het eerste feestdrankje en veel lekkere hapjes € 7,50 p.p.
Optreden van de gebroeders Groot en de Kerstvrouw komt ook langs. Hoe leuk is dat!
Regionaal is het Damespad NH overgegaan in Vita+ en in Regenboog50+ WF. Woon je in NH
en wil je op de hoogte blijven van de activiteiten in NH en West-Friesland meld je dan aan
voor de App-groep: Regenboog50plus@ziggo.nl | www.lhbtiwestfriesland.nl of voor de
Nieuwsbrief Vita+: vitaplus@ziggo.nl
Friesland
Roze Zaterdag 2020 in Leeuwarden
Op zaterdag 20 juni is in Leeuwarden de Roze Zaterdag 2020. Als laatste Damespad activiteit
van Friesland zullen we dat graag nog een keer gezamenlijk meemaken. Meer info volgt op
de wandelsite van www.damespad.nl
Groningen
31 december Women Only op de Boerderij in Groningen
Oud en Nieuw feest 2019 op Boerderij de Diek’n in Zeerijp. Meer info op www.dediekn.nl

op een Damespad wandel je nooit alleen…

