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Zondag 14 februari vanaf 19 uur staat de baravond van de Netherbears in het teken
van Valentijn. Vanaf 19 uur kun je iedereen verrassen door samen met je Valentijn
plaats te nemen op de loveseat die in cafë The Queen’s Head is ingericht. Deze ontmoeting wordt door onze Netherbear-fotograaf Hans Kramers met een camerashoot vereeuwigd. Heb je altijd al een geheime liefde gehad en durfde
je er (nog) niet vooruit te komen, dan kun je dat nu werkelijk
laten blijken en je hartstocht openbaren op de loveseat.

Natuurlijk mag je ook
cadeautjes of hartjes geven aan
wie je Valentijn(en) is/zijn.
lees verder >>>
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gaat het hier om dezelfde persoon. Over Sint-Valentijn is geen enkel biografisch gegeven bekend. In de achttiende eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari is gesteld om de oude
Lupercalia, een Romeins,en wellicht nog ouder, vruchtbaarheidsfeest te vervangen. Lupercalia werd op 15 (!) februari gevierd ter
ere van vruchtbaarheidsgod Lupercus. Voor de Romeinen was dit
destijds een belangrijk feest. Het feest werd hoogstwaarschijnlijk
gevierd in de buurt van de grotten waar Romulus en Remus, de
stichters van Rome, waren opgevoed door wolven. Volgens het verhaal werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote
kom gegooid. Ongehuwde mannen mochten dan om de beurt een
naam trekken. Tijdens het feest waren de twee jonge mensen die
aan elkaar gekoppeld werden elkaars partner. Toen in Europa het
christendom opkwam, werd dit heidense feest door de kerk verboden en verving men Lupercalia door Valentijnsdag.

valentijnsdag verklaard

Volgens Wikipedia is Valentijnsdag een dag waarop geliefden extra
aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten. Valentijnsdag
wordt op 14 februari gevoerd. Paus Gelasius riep in 496 de dag van
14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn.
In de Verenigde Staten is men, uit commercieel oogpunt, begonnen met het verleggen van de nadruk van anonieme liefde naar
liefde. Valentijnsdag is in België en Nederland in korte tijd, sinds
midden jaren 1990, een groot commercieel succes geworden: cadeauwinkels, boekwinkels en bloemenwinkels profiteren hiervan.
Ook de Nederlandse posterijen deden hieraan mee door een valentijnspostzegel uit te geven.
romeinse tijd
Zoals in de Romeinse tijd of zoals in vele andere legenden was
sprake van een nogal gewelddadige aanpak van Valentijnen, maar
bij de Netherbears zullen we daar maar niet voor kiezen (hopen
we….wist je partner van die geheime Valentijn ?)…maar aansluiten
bij het prachtige gedicht van Geoffrey Chaucer uit 1382. De diverse
ontstaanslegenden en vermeldingen in de geschiedenis zijn interessant om te weten (Wikipedia 2010).
Geoffrey Chaucer
Legenden over Valentijn komen voor in de Legenda Aurea, maar
het Valentijnsfeest van de romantische liefde, zoals dat tegenwoordig gebeurt, dankt zijn ontstaan aan een vermelding door Geoffrey
Chaucer in 1382:

For this was on seynt Volantynys day
Whan euery bryd comyth there to chese his make
Want dit was op Sint Valentijns dag
Als elke vogel zijn maatje komt kiezen
verschillende heilige martelaren
Er bestaan verschillende heilige martelaren met de naam SintValentijn. Eén was priester in Rome, een ander was bisschop van
Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter dood gebracht. Mogelijk

Parties Netherbears 2010
Het bestuur van Stichting Netherbears heeft de data voor de parties in 2010 vastgesteld. Deze kun je alvast in je agenda noteren,
als volgt:

Zondag 14 februari Valentijnsparty
The Queen’s Head
Zondag 13 juni Zomerfeest
The Queen’s Head
Vrijdag 6 augustus Streetparty gaypride
Zeedijk The Queen’s Head
Zaterdag 28 augustus Berenbuffet
partyruimte Sumatrakade
Zondag 19 december kerstparty
The Queen’s Head

De Streetparty op 6 augustus is nieuw in het kader van gaypride.
Dit initiatief ligt bij The Queen’s Head en de Netherbears gezamenlijk om een leuke straatparty op de Zeedijk te houden voor alle beren die tijdens gaypride in Amsterdam zijn.
De Kerstparty wordt gehouden op de derde zondag in December, omdat de vierde zondag op Tweede kerstdag (26 december)
valt, een dag die door de meesten elders wordt doorgebracht.
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Gastenboek

www.netherbears.nl

Laat je stem horen:
Amsterdams gay onderzoek
Verschillende organisaties proberen onze gaybelangen te behartigen. Op allerlei manieren zetten zij zich in om (onder andere)
van Amsterdam een florerende Homo, Lesbo, Bi, Trans en Queer
hoofdstad te maken. Een stad die gekenmerkt wordt door gelijkheid in positie, maar waar ook voor iedereen te vinden is wat één
ieder zoekt. Kortom, we willen een stad die trots is op ons en daar
ook actief beleid op voert.
Op 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Jij kunt nu bepalen wat de prioriteiten voor de politiek moet zijn. Wat wil jij dat er
de komende vier jaar wordt geregeld of opgelost. Wat vind jij van
onderwerpen zoals veiligheid, de kwaliteit van uitgaan, evenementen en cultuur en andere politieke keuzes?
Via de link http://www.surveymonkey.coml/amsterdamgaycapital
kun je het Team Amsterdam Gay Capital laten weten hoe jij over
dergelijke zaken denkt. Wij als Netherbears werken daar graag aan
mee en stellen het zeer op prijs als je aan dit onderzoek meedoet.
Hoe meer informatie binnen komt, hoe meer de politiek rekening
moet houden met onze wensen. De gegevens zijn straks voor alle
betrokken organisaties en netwerken te gebruiken om de politieke
partijen te beïnvloeden, zodat er na 3 maart voor ons allemaal echt
iets verandert. Hartelijk dank voor je medewerking! Geef de link
door zodat ook anderen kunnen inspreken.
Uiteraard zijn de gegevens in het kader van de privacy beschermd.

Sinds kort staat in de linkerkolom van onze website een knop gastenboek. Deze geeft je toegang tot….het gastenboek, jawel ! Daar
kun je je reactie kwijt over de site, over je ervaringen met de Netherbears, hoe je de baravond of party vond enzovoorts. Ook als je
ideeën hebt, kun je deze hier kwijt.
De ingezonden bijdrage wordt wel eerst door de webmaster gekeurd en over zijn beslissing wel of niet te plaatsen is geen discussie mogelijk.
archief
Er is sinds kort de knop “archief”opgenomen. Hier vind je de
nieuwsbrieven die zijn uitgekomen in de loop der jaren. Interessant als je weer eens wat wilt opzoeken of terug wilt lezen, als je
zelf de nieuwsbrieven niet hebt bewaard of bent kwijtgeraakt in je
eigen bestand.

co l o f on

Be@ richten is de nieuwsbrief van stichting Netherbears en wordt via e-mail verzonden. dit is uitgave nr.12 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

Bestuur Stichting Netherbears Bart Fransen | Gerhard Reuvekamp | Jacques Spits | Hans Kramers | Leo Kolkman | Willem Zwerus

