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Zaterdag 21 november as. gaan de Netherbears
met de trein naar sauna ’t Bölke in Enschede. Het
is sinds berenheugenis dat de Netherbears weer
eens buitengaats gaan. Door werkzaamheden aan
het spoor nemen we de trein vanaf Amsterdan Centraal via Utrecht naar Enschede. We verzamelen
om 12.45 uur in het Amsterdam CS bij de infobalie ingang Oost en nemen de trein van 13.07 uur op
spoor 5. We zijn dan om 15.35 uur in Enschede.

21
saunabezoek
Het initiatief is genomen door bestuurslid Leo Kolkman. Samen met John Wallace heeft hij dit saunabezoek gepromoot
op het Berenbuffet, met flyers in de Queen’s Head en via de
website met de originele poster ontworpen door Peter Oosterhout. Wie op eigen gelegenheid komt: sauna ’t Bölke is te
vinden aan de Molenstraat 16-18 vlakbij het treinstation van
Enschede. Zaterdag is de sauna geopend van 12 uur s’middags
tot zondag 9 uur.
een van de mooiste
’t Bölke is een van de mooiste gaysauna’s van de Benelux. Verdeeld over vier étages en met een vloeroppervlak van 1000
m2 is er voor een heerlijke dag of nacht een complete accommodatie te vinden waarmee je ontspanning en spanning kan
beleven: verwarmd zwembad, zonneterras (als er zon is), voetenbaden, Finse sauna met lichttherapie, jacuzzi, twee stoombaden, dompelbad, filmzalen, relaxcabines, doucheplein,
dark/playrooms, cruising area met privé cabines, solarium,
een gezellige bar en restaurant en rook-lounge. Je kunt
er dus roken, drinken en eten ! Mocht je nog meer indrukken
op willen doen van de sauna. De website is www.bolke.nl. Je
kunt er blijven maar ook s’avonds teruggaan. De laatste trein
uit Enschede naar Amsterdam CS vertrekt om 22.28 uur en is
dan om 0.58 uur op Amsterdam CS. KOM ALLEMAAL NAAR
DE SAUNA !

n g

e

p a

s

t

!

er
b
em
nov
zaterdag 21 november

be er
bö lk e de

met de netherbears
naar de sauna in enschede
Met de Berenexpress naar Sauna ‘t Bölke - Enschede
Vertrek vanuit Amsterdam Centraal Station 21 november
Verzamelen bij infobalie - ingang Oost - 12.45 uur
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Gerhard Reuvekamp

en Willem Zwerus

in het bestuur

Leder + bärenfreunden
uit Münster komen ook
naar de sauna

Tijdens het Berenbuffet op zaterdag 29 augustus jl is van Peter
Oosterhout als secretaris van het bestuur van Stichting Netherbears afscheid genomen. Hij kon zijn studie met de functie niet
goed meer verenigen, maar zal wel blijven zorgen voor de (uitstekende) vormgeving van onze Be@richten, posters, flyers en allerlei merchandiser artikelen. Enkele dagen later, op 3 september jl.,
deelde John Wallace mee dat hij, na een paar jaar bestuur, om eigen moverende redenen uit het bestuur wilde treden.

Op uitnodiging van het bestuur van de Netherbears
komen ook de Leder und Bärenfreunden uit Münster naar de saunadag zaterdag 21 november a.s.
om kennis te maken met de Netherbears. Waarom
is deze berengroep uit Münster voor de sauna uitgenodigd?
Enkele weken geleden kreeg het bestuur van voorzitter Steffan van
de Leder und Bärenfreunden aus Münster een e-mailbericht
met de vraag of de Netherbears interesse hadden in een wederzijds
bezoek en uitwisseling van activiteiten tussen de Münsterberen en
onze Netherbears. Dit verzoek is in het bestuur aan de orde geweest en er is een positieve grondhouding om op dit verzoek in te
gaan.
uitwisseling
Sinds de oprichting van de stichting (en daar wordt in de statuten
ook op gedoeld) is er het plan om te komen tot een uitwisseling
met berengroepen uit andere landen. Nu de Netherbears op een
goede plek zijn aanbeland in The Queen’s Head, de baravonden
en een aantal vaste jaarlijks terugkerende activiteiten prima lopen,
viel dit initiatief uit Münster precies in goede aarde. We hebben er
nu ook de tijd voor om aan een dergelijke uitwisseling te beginnen.
Groot voordeel is dat de community in Münster niet al te groot
is, pas startend is, en… dat Münster niet ver van onze Oostelijke
Landsgrens ligt. De afstand is geen fysieke belemmering dat wij
met zijn allen er naar toe kunnen en de beren uit Münster naar ons.
We hebben der Steffan bericht dat we er positief tegenover staan
en hebben de Münsterberen alvast uitgenodigd voor de sauna in
Enschede, voor hen makkelijk bereisbaar uit Münster. We bespreken dit nog verder in het bestuur en het lijkt ons een goed plan met
een kennismaking te beginnen begin 2010.
Wie alvast wil kennismaken met deze groep, zie hun website:
www.mancommunity.jimdo.com Wordt vervolgd!

Het bestuur van Stichting Netherbears: eerste rij v.l.n.r. Bart Fransen,
Gerard Reuvekamp, Leo Kolkman, tweede rij v.l.n.r. Jacques Spits,
Hans Kramers en Willem Zwerus.

oproep
De oproep tijdens het Berenbuffet van voorzitter Bart Fransen om
het bestuur wat te verjongen, maar tegelijkertijd de Netherbears
als sociaal netwerk voor oudere beren niet uit het oog te verliezen, is niet tegen dovemansoren gezegd. Binnen korte tijd toonden
twee kandidaten zich bereid in het bestuur te gaan zitten. Gerhard
Reuvekamp (44) zal Peter Oosterhout opvolgen als secretaris en
Willem Zwerus (52) volgt John Wallace op als lid van het algemeen
bestuur. Tot aanvaarding van het ontslag van de oud-bestuursleden en benoeming van de nieuwe bestuursleden werd op zondag 18
oktober met algemene stemmen besloten. Het bestuur is nu weer
compleet.

Gerhard Reuvekamp

Willem Zwerus
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Verhuizing naar The Queen’s Head

groot succes

Derde Kerstdag 27 december

Kerstparty

in The Queen’s Head
Op zondag 27 december a.s. van 17 tot 23 uur zal in The Queen’s
Head onze jaarlijkse Kerstparty worden gehouden met de inmiddels traditioneel geworden snert en roggebrood met spek. Noteer
dit alvast in de agenda. Het zal ook dit jaar weer een drukbezochte
party worden in The Queen’s Head, die gelukkig meer ruimte biedt
dan het benedenzaaltje in de Barderij.
Het bestuur is samen met de barmanagers Don en Arjan bezig voor
deze Kerstparty een passend Kerstprogramma samen te stellen.
The Queen’s Head staat bekend om zijn schitterende Kerstversiering en eigenaar Don Nottet is van plan er weer een mooi plaatje
van te maken. Het behoeft geen betoog dat wij dat als Netherbears
heel erg waarderen.

De verhuizing van onze baravonden van de Barderij naar The
Queen’s Head is een groot succes. Inderdaad is in The Queen’s
Head veel meer ruimte aanwezig, kun je er comfortabel zitten, bevalt de rookruimte (zelfs voor niet-rokers heel sfeervol) heel goed,
en last but not least worden de baravonden uitstekend bezocht.
Veel nieuwe gezichten en veel ‘oude gezichten’ van beren of berenvrienden die voorheen niet meer kwamen, ze zijn weer terug.
Ook van ‘de overkant’ (De Engel) komt menigeen af op de gezellige
drukte op onze zondagavonden. Straks als de winter voorbij is, de
Zeedijk er met zijn nieuwe bestrating weer mooi bijligt en een verkeersluw gebied is geworden, zal nog meer blijken dat de Queen’s
Head voor de Netherbears een hele goede keus is geweest.
Met eigenaar Don, vriend Arjan en barkeeper Leendert verloopt de
communicatie prima en dat draagt zeer zeker bij aan de goede sfeer
op de baravonden in The Queen’s Head.
De uitstekende geluidsinstallatie, het muziekrepertoire en bijbehorende disco-achtige effecten maken de sfeer compleet. Tot nu toe
heeft het bestuur alleen maar positieve reacties gehoord
van de aanwezigen op de baravonden, die op de tweede en vierde
zondag van de maand vanaf 19 uur plaatsvinden.

Ook dit jaar weer Pink Christmas
in Amsterdam
In 2008 vond voor het eerst Pink Christmas plaats. Dit winterse
evenement moet de komende jaren uitgroeien tot de tegenhanger
van het zomer-evement Amsterdam Gay Pride. Dit past binnen
de doelstelling om Amsterdam als Gay Capital te versterken. Pink
Christmas 2009 zal plaats vinden van donderdag 17 december tot
en met zondag 27 december.
De programmering ziet er globaal als volgt uit: vrijdag 18 december zal een Pink Christmas korenfestival worden gehouden; zaterdag 19 en zondag 20 december vindt Pink Christmas Square in de
Reguliersdwarsstraat plaats met roze Kerstmarkt op beiden dagen;
maandag 21 december vindt op het Leidseplein Drag Winter Olympics plaats; eerste kerstdag vindt de kerst sing-in van de Evangelische Roze Vieringen plaats.
De organisator Pro Gay heeft alle gay groepen in Amsterdam opgeroepen hun kerstactiviteiten in dit programma in te passen. Wij
zullen als Netherbears onze Kerstparty aanmelden. Er zal een programmaboekje verschijnen dat overal verkrijgbaar zal zijn.

Bearfeile in Dublin
De Netherbears zijn uitgenodigd door de Dubliner beren voor het
evenement Bearfeile in Dublin, van 26 tot 28 maart 2010. Dennis O’Rourke van de Dubliner beren stuurde ons een symphatieke
uitnodiging:… “Just thought I would send a message to my fellow
Dutch Bears. We are holding an event in Dublin next year for bears from around Europe and the World from the 26th to the 28th
of March. There are numerous events including The Dream Bears, discos, bus tours etc. all through historical Dublin. For more
information please see our website www.bearfeile.com which
will have regular updates including fees for registration etc.”…
Als je belangstelling hebt voor Dublin, kijk dan even op deze website.
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Be@ richten is de nieuwsbrief van stichting Netherbears en wordt via e-mail verzonden. dit is uitgave nr.10 wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? meld je dan
aan op www.netherbears.nl - De groep Netherbears bestaat sinds december 1987
en de Stichting Netherbears is opgericht op 18 mei 2007.
Redactie Be@ richten
Netherbears-bijeenkomst	Donaties
bart fransen	elke 2e en 4e zondag v.d.
giro 6865602
voorzitter@netherbears.nl	maand vanaf 19.00 uur 	t.n.v. Netherbears
opmaak en vormgeving
adres
peter oosterhout	
Café the queen’s head
	Zeedijk 20
	Amsterdam

website
www.netherbears.nl
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