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APRIL

VANAF 10 APRIL . . .
BEARHUG & SOEP OP ZONDAG
♫ ’K ZAG 2 BEREN . . . ♫♫
Nee geen Broodje Smeren maar Soep Serveren! Omdat het zondagmiddag vaak al vroeg
gezellig is op de Zeedijk in de kroegen en op
straat en dan het eten er wel eens bij inschiet, is het voortaan elke tweede zondag
van de maand soep eten bij de Netherbears
in de Queen’s Head. Dus kom de eerste trek
stillen met een kop soep in gezelschap van
andere hongerige knuffelberen. Elke 2e zondag van de maand vanaf 20.00 uur:
Bearhug & Soep bij de Netherbears in de
Queen’s Head. We wensen jullie alvast:
Smakelijk Eten!.

Wegens succes geprolongeerd ook dit jaar weer feesten met de Netherbears.
Dus reserveer op je i-phone of gewoon in je papieren agenda alvast de volgende data:
Zondag 26 juni
Vrijdag 5 Augustus

ZOMERFEEST
GAYPRIDE

Zaterdag 27 Augustus

BERENBUFFET

Zondag 18 December

KERSTPARTY

met taart in de Queen’s Head
in de Queen’s Head
locatie volgt
in de Queen’s Head

2

WORDT AMSTERDAM WEER DE ‘GAY-CAPITAL’?
In ieder geval gaan er gelukkig wel een flink aantal kroegen weer open en komen er zelfs nieuwe
kroegen bij! De gemeente Amsterdam is er actief mee bezig en meer informatie kun je lezen op
de website van de ATCB www.atcb.nl (Amsterdam Toerisme & Congres Bureau). Zoek onder
Publicaties naar de laatste Gay Newsletter.
Ook op de Zeedijk zijn er nieuwe ontwikkelingen en de Zeedijk is en blijft natuurlijk voor alle
beren en berenliefhebbers

‘’THE PLACE TO BE’’

Tot slot:

HET GELUIDSVOLUME IN DE QUEEN’S HEAD
Smaken verschillen dat weet iedereen,
vooral wanneer je het over muziek hebt.
En dan gaat het niet alleen over het type
muziek, maar vooral ook over het volume
van de muziek. Ook tijdens onze Netherbears avonden is er geklaagd over het muziekvolume. Veel beren komen vooral om
te ‘socializen’ oftewel, gezellig met elkaar
praten. Wanneer de muziek dan te luid
staat valt dat niet mee. Met de Queen’s
Head is hierover gesproken en het blijkt
dat het volume van de muziek achter in de
bar vrij simpel een stukje omlaag gedraaid
kan worden. Dus wanneer de muziek naar
jouw idee te luid is, laat het dan weten aan
een van de bestuursleden en we proberen
de muziek achter in de bar te temperen.
Op deze manier kan het voor iedereen leuk
en gezellig blijven.

COLOFON
BE@RICHTEN IS DE NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING NETHERBEARS EN WORDT VIA EMAIL VERZONDEN. DIT IS UITGAVE NR. 17 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 IN MEI 2007.
REDACTIE BE@RICHTEN
VOORZITTER@NETHERBEARS.NL

NETHERBEARS-BIJEENKOMST
ELKE 2E EN 4E ZONDAG V.D.
MAAND VANAF 20.00 UUR

WEBSITE
WWW.NETHERBEARS.NL

ADRES
CAFE THE QUEEN’S HEAD - ZEEDIJK 20 - AMSTERDAM

Bestuur Stichting Netherbears:

DONATIES
ING 6865602
T.N.V. NETHERBEARS

Jacques Spits | Hans Kramers | Leo Kolkman | Gerhard Reuvekamp

