
21 APRIL 2019 

VSSM POWERPARTY 
VERTROUWD, VEILIG EN DISCREET SPELEN IN FETISH GEAR 

 

 
De Powerparty start door! 

Na lang zoeken is er een nieuwe locatie gevonden voor de 

Powerparty, namelijk Gay Bar Chaps in Nijmegen. 

Deze locatie is uitgerust met een bar, sling, afsluitbare ruimte met 

bed, dokter behandel tafel, bondagekrukje, muurankers en vele 

constructies van steigerbuizen die creatief gebruikt kunnen worden 

voor bondage.  

Er zijn kluisjes aanwezig zodat je persoonlijke bezittingen en 

kleding veilig kunt opbergen. Ook kun je na afloop gebruik maken 

van de douche, hiervoor dien je wel zelf een handdoek mee te 

nemen. Hoewel de nadruk niet ligt op seksueel contact, is dit soms 

een onderdeel van een BDSM spel. Daarom zijn glijmiddel en 

condooms gratis te verkrijgen. 

De nieuwe locatie is op circa 10 minuten lopen vanaf Nijmegen CS. 

Kom je met de auto, dan kun je deze het beste parkeren in de 

Keizer Karel garage, deze is circa 5 minuten lopen.  

Over de Powerparty 

De Powerparty richt zich op jongeren. Er zijn 2 coördinatoren die al 

geruime tijd actief zijn in de wereld van fetish en BDSM en zij 

streven een ontspannen sfeer na waarin iedereen zichzelf kan zijn. 

Het motto is dan ook "alles mag, niets moet". Hierdoor wordt er een 

veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd. Je kunt een kijkje 

nemen, kennis maken, gezellig aan de bar kletsen of zelf (actief of 

passief) spelen in de speelruimte, alles is mogelijk. Je hoeft niet 

ervaren te zijn, wil je alleen maar eens kijken en praten, dan ben je 

ook van harte welkom. 

Als je bezig wilt met bijvoorbeeld bondage of sm dan zul je de 

hiervoor benodigde spullen zelf mee moeten nemen of (alleen met 

toestemming!) lenen van een van de andere bezoekers. 

 
Powerparty data in 2019 

21 april, 16 juni, 18 augustus, 20 oktober, 15 december 

 

  

 

Entree € 12.50 

(VSSM lid gratis) 

 

21 april 2019 

14:00 - 19:00 uur 

 

Geen dresscode 

tot 30 jaar 

 

30+ dresscode: 

leer, rubber, 

legerkleding, 

sportkleding, etc. 

 

Men only! 

 

Drugs zijn niet 

welkom, drink met 

mate. 

 

VSSM POWERPARTY 

Gay Bar Chaps 

Tweede Walstraat 96 

Nijmegen 

www.powerparty.eu 

powerparty@vssm.eu 

 

 


