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Lieve vriendinnen van het Damespad,  
 
“We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons 
ontstuitbaar enthousiasme”. Was getekend  Mr. Drs Marjan Minnesma 
 

Roze Powervrouwen 2019 gezocht 
Marjan Minnesma geb. in 1966 te Wormerveer is een Nederlandse milieuactiviste en directeur van 
de Stichting Urgenda. Onlangs won zij de door haar aangespannen rechtszaak tegen de staat om de 
uitstoot van de broeikasgassen in 2020 te halen. Zij is het boegbeeld geworden van het streven naar 
een energietransitie in Nederland.  De Filistijnse reus Goliath tegen de herder David. (De laatste won 
door een goed gerichte steen van zijn slinger). Voor mij is zij een powervrouw .  
Het levensmotto van Marjan Minnesma wil ik graag even lenen om onze eigen roze boegbeelden van 
nu te vinden.  Op de www.damespad.nl staan de heldinnen van ooit. Hoe leuk zou het zijn om dit 
lijstje aan te vullen met de heldinnen van nu.  Daarom mijn vraag aan jullie: Zoek in je eigen dorp, 
stad of provincie naar de vrouw die nog steeds veel energie besteed aan de Roze gemeenschap.  
Schrijf ons het verhaal van jouw heldin van nu en waarom haar inzet wat jouw betreft in aanmerking 
komt voor de titel Roze Powervrouw 2019.  Schrijf je inzending met de naam van jouw Roze 
Powervrouw en jouw verhaal naar info@damespad.nl . Kijk om je heen en schrijf me. Na de 
zomertijd kom ik er op terug. 

Rita Zwaan, Stichting Damespad.nl 
 

Utrecht  
19 mei Damespad Utrecht gaat aan de wandel  

Op 19 mei Kromme Rijnwandeling door het Damespad Utrecht i.s.m. 
50Plusminus.  In het kader van het 25-jarig bestaan van de 50Plusminus doen 
we dit evenement gezamenlijk. We maken een mooie wandeling aan de 
buitenrand van Utrecht, eten pannenkoek bij  Rhijnhouwen en sluiten af in de 
catacomben in Utrecht, waar de Roze Plus/Minusgroep hun feestelijke 
middag houden. Nadere info over starttijd en verzamelplaats volgen. 

Deelname € 5,00 en met Utrechtse wandelspeldje € 4,00 i..v.m. de organisatie zien we je 
aanmelding graag tegemoet voor 15 mei: Nadere bijzonderheden volgen.  Contactpersoon 
Gon Teunissen: contact@50plusminus.nl  
Utrecht,  de stad waar je U tegen zegt.  
 

Limburg 
LET’S MOVE op 13 april 
Sport verbindt! Als onderdeel van Roze Zaterdag Venlo-Krefeld in 2019 organiseren we een 
recreatieve sportdag voor LHBTI en vrienden.  Ben je sportief doe mee aan voetbal, tennis, indoor 
sportmarathon, hardlopen, wandelen, recreatieve fietstocht en jeu de boules. De dag zal worden 
afgesloten met diner en borrel. En voor de diehards is er nog een LOOSZZ-feestje.  
Voor meer informatie zie: www.rozezaterdag2019.eu  
We zien je graag op 13 april in de Roze stad Venlo.  
Team Let's Move: Anoek, Hanna, Hans, Jim, Manuel, Marc, Ton, Vivian 
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Noord-Holland 
22 april Hoorn (2e Paasdag). Wandelen en varen in Hoorn  
Rondwandeling langs de buitenkant van de historische stad Hoorn aan het IJsselmeer.  Een 
mooie wandeling die gedeeltelijk gaat door het historische centrum van Hoorn.  Rita vertelt 
over de geschiedenis van haar woonplaats.  Halverwege maken we gebruik van de watertaxi 
om ons naar Oranje Buiten te brengen, het stadsstrand van Hoorn. Hier is tijd voor een 
uitgebreide lunch. Daarna wandelen we langs het IJsselmeer en de stadswal weer terug. 
Afhankelijk van het weer en het enthousiasme denken we rond 15.30 uur weer terug te zijn 
Verzamelen: 11.30 uur Stationsrestauratie Hoorn CS en vertrek: 12.00 uur.  
Honden zijn aangelijnd toegestaan.  
Organisatie: Lhbtiwestfriesland /Damespad.  Contactpersoon en gids: Rita. Tel. 0681899780. 
Email: info@lhbtiwestfriesland.nl Extra info: De watertaxi moet gereserveerd worden. 
Kosten € 5,00. Daarom graag aanmelden voor 15 april a.s  

Roze Vrouwenweekend NH. Kamperen in NH  Vrijdag 12 juli – zondag 14 juli  
Het Damespad NH viert haar jaarlijkse Ladies Day op zondag 14 juli 2019 in 
Alkmaar.  We gaan net als vorig jaar kamperen op camping De Boekel in 
Akersloot www.deboekel.nl op 5 km van het centrum van Alkmaar. Adres: 
Boekel 22 -1921 CE Akersloot. Omdat het hoogseizoen is en dit een 

bescheiden boerencamping is, is  reservering noodzakelijk. Kom er ook gezellig bij. Heb je 
een beschaafd hondje dat ook mee wil dan is daar geen bezwaar tegen. Nu reserveren bij 
camping De Boekel www.deboekel.nl of telefonisch 072-5330109 o.v.v. Damespad. Graag 
ook een berichtje aan ondergetekende met de datum en tijd waarop we je kunnen 
verwelkomen.   
Rita Zwaan, contactpersoon Roze vrouwenkampeerweekend NH info@damespad.nl  
tel. 0229-263551/0681899780 

Zaandam NH  
Zaandam is goed bezig. Nieuwe woonwijk krijgt lhbt-straatnamen. De nieuwe wijk 
Oostzijderpark in het Noord-Hollandse Zaandam krijgt straatnamen die verwijzen naar lhbt-
activisten en strijders voor gelijke rechten. De gemeenteraad van Zaanstad heeft de 
straatnamencommissie onlangs opdracht gegeven namen te verzamelen van voorvechters 
van gelijke rechten voor lhbt's. Voor zover bekend wordt de wijk Oostzijderpark de eerste 
zogenoemde 'regenboogwijk' van Nederland. Wilt u wonen is een Regenboogwijk? Maak 
alvast kennis met De Zaanse Regenboogdames via Facebook 
 
Overijssel 
Wandelen in de Achterhoek 
22 april in Terborg en op 28 april in Wehl. De wandelingen zijn 15 km lang en starttijd tussen 
10.30 en 11.00 uur. Wie mee wil wandelen kan contact opnemen met Gerrie Looman 
gerrielooman82@gmail.com 
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Noord-Brabant 
Den Bosch is niet happy met Gaybrapad 
Het regenboogzebrapad aangelegd ter ere van de Roze Zaterdag in 2017 aldaar 
verschiet van kleur. Het idee van de gemeente van Den Bosch is om  
ledverlichting in regenboogkleuren aan te brengen zodat de zebra niet ieder 
jaar opnieuw geverfd hoeft te worden. Of was het toch een 1 aprilgrap?   

 
AGENDA DAMESPAD  

14 april Boerengolf te Dalfsen Roze Vrouwen Vechtdal / Damespad Overijssel /Vechtdal. 
Graag aanmelding  voor 8 april bij Jeannet en Herma: Rozegewoondoen@gmail.com  
13 april Venlo sport. 
22 april (2e paasdag) Randeling Hoorn. Meer info bij Rita: www.lhbtiwestfriesland.nl 
 1 juni Damespad Drenthe in Zuidlaren. Meer info bij Bertha:  groep7152assen@gmail.com 
7 t/m 10 juni (Pinksteren)  Kampeerweekend Schiermonnikoog.  Meer info bij Leny: 
www.rozevrouwenweekend.nl  
14 – 15- 16 juni Flevovuur 2019 Vierhouten. Meer info op www.flevovuur.nl  
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 
 
OPROEPJES 
  

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 MEI: uiterlijk 29 april           
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… 
Kijk voor meer Roze wandelingen op de wandelagenda van het Damespad 
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