
Damespad Friesland…….it giet oan 

z ndag 12 mei 2013 
Waar is dat feestje? In Sneek moet je zijn. Het Damespad Friesland wordt op deze dag officieel 
geopend in Sneek en ingelopen. De officiële opening vindt plaats door een spannende openingsrun 
rond 12.00 uur.  Optreden Saxy Ladies. Dit mag je niet missen.  
Plaats: Restaurant De Walrus,  Leeuwenburg 11, 8601 CG Sneek 

Pr gramma van het peningsweekend  

zaterdag: Happy Hour bij Bakkersdochter, Scharnestraat  17 te Sneek 

17.00 - 18.00 uur Happy Hour.  Voor ieder die het leuk vindt om alvast een beetje in een feestelijke 
stemming te komen en kennis met elkaar te maken.  
De vrouwen van het Damespad Friesland heten u van harte welkom met een glaasje roze bubbles.   

zondag: Locatie De Walrus, te Sneek (ingang achter de Grote Kerk)   

10.45 uur: Opening Damespad Friesland in Restaurant De Walrus, te Sneek (deur open om 10.30 uur) 
Optreden door de saxofoon vrouwenband, de Saxy Ladies.  
11.15 uur:  Welkom deelnemers en presentatie van de wandelroute Damespad Friesland met het 
daarbij behorende wandelspeldje. Aandacht voor de 10 meest spraakmakende Friese vrouwen aller 
tijden.  Felicitaties van Stichting Damespad.nl en COC Friesland.  
12.00 uur: Officiële Openingsrun. Welke dame gaat het eerst door het lint en opent hiermee het 
Damespad Friesland?   
12.15 uur: Start van de wandeling van het Damespad Friesland. De wandeling is 20 kilometer, maar 
op deze dag wandelen we slechts het halve Damespad (ca 10 km.) vanwege de tijd. We gaan het 
Snekermeer opzoeken. Hier kan worden geluncht. Onderweg krijgen we een beerinneborreltje  
17.00 uur: Terugkomst in Sneek en gezamenlijke afsluiting van de opening van het Friese Damespad  
Kosten deelname openingsdag € 6,00 p.p. voor route, uniek wandelspeldje en koffie/thee.  
’s Morgens ook opgave deelname aan de diner € 17,50 p.p.   
 

Na de slotborrel kan er samen gegeten worden. Eet je ook mee? Een mooie afsluiting van 
een, volgens ons, onvergetelijke dag.  

Bereikbaarheid en verblijf  

Sneek is per trein te bereiken, ca. 10 minuten lopen of per auto (parkeren op het Martiniplein).   
Kamperen: Camping Pasveer, Pasfeardyk 6 te Loënga (bij Sneek) 
Organisatiecomité Damespad Friesland: Nea, Jeanette, Minke, Rennie, Geppy  
Contactpersoon Damespad Friesland is Geppy:  damespadfriesland@gmail.com  

 
Stichting Damespad: Rita Zwaan, voorzitter  
Postadres: C. Buddinghhof 129, 1628 WL Hoorn – telefoon 0229-263551 
www.damespad.nl – info@damespad.nl - ING  9520144 t.n.v. Damespad.nl te Hoorn 

…………op een damespad wandel je nooit alleen………….. 
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