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Kerst-party

met snert en ondeugende kerstliederen
Op zondag 23 december vanaf 19.00 uur houden
de Netherbears een speciale Kerst-party in de in
Kerstsfeer gehulde Barderij aan de Zeedijk 14 in
Amsterdam (benedenruimte).
Deze baravond op de vierde zondag van de maand heeft een bijzonder karakter. Het is de laatste zondag in 2007 dat de Netherbears
elkaar ontmoeten. Bij die gelegenheid staat op het menu de oerHollandse snert met roggebrood en spek, die GRATIS zal worden
geserveerd.
Voor de buitenlanders onder ons:
snert laat zich in het Engels vertalen als pea soup, in het Duits
als Erbsensuppe, in het
Frans als potage aux pois
en in het Spaans als sopa
de guisantes. Dus als je
anderstalige vrienden
hebt of te logeren hebt
tijdens de Kerstdagen,
dan kan je ze daarmee
lekker maken.
Het beloofd druk te
worden want onze vrienden van de Stetsons,
waaronder nogal wat Netherbears, zullen hongerig zijn
na hun optreden in hun Saloon
die middag voorafgaand…..
Dan is er nog een speciaal gastoptreden
uit onze eigen gelederen. Op deze avond zullen
John en Leo als gangmakers proberen iedereen tot
het meezingen van ondeugende kerstliederen over te
halen…….
De zingende Kerstberen (of komen ze als Santa Claus
?) zullen leiding geven aan een repertoire, afleesbaar
van een flip-over, waarvan zij vinden dat we rode oortjes
moeten krijgen…..
Met deze Kerst-party wordt het jaar 2007 afgesloten, een jaar
waarin de Netherbears als het ware een nieuwe doorstart hebben
gemaakt met een stichting, die de activiteiten coördineert. We kunnen terugkijken op een jaar waarin een aantal activiteiten tot stand
is gekomen, die meer inhouden dan de gebruikelijke baravonden
op de tweede en vierde zondag van de maand.

Natuurlijk nam de voorbereiding en de formele regeling om tot
een stichting te geraken veel tijd in beslag, maar uiteindelijk is het
dan toch gelukt mede door de hartelijke steun van donaties. Want
er was ook startkapitaal nodig om de stichting op de
been te brengen en de eerste voorinvestering van
ondermeer het berenbuffet en de T-shirts te bekostigen.
berenbuffet
Het berenbuffet in september jl. is een groot succes geworden en het bestuur heeft besloten dit evenement in 2008 te herhalen bij de start van het berenseizoen
in september 2008. Er werd een begin gemaakt met de
interactieve Netherbears Be@richten, de nieuwsbrief
die op verzoek wordt toegestuurd aan meer dan 130
geadresseerden. De website van de Netherbears
werd bij een hosting bedrijf ondergebracht en
kreeg verder vorm, inhoud en kleur. Ook vanuit
het buitenland wordt onze website steeds meer
aangeklikt en er komen regelmatig verzoeken
binnen van buitenlandse beren die graag eens
de Netherbears in Amsterdam willen bezoeken
en die informatie vragen. Ook in dat opzicht is
er een duidelijk informatiepunt gekomen voor
de beren en berenclubs “abroad”.
De productie en verkoop van de eerste
oplaag Netherbears T-shirts is een
groot succes geworden. De laatste 3 T-shirts in kobaltblauw zijn
op de Kerst-party nog te koop.
Het plan is ermee door te gaan,
waarbij wordt gedacht aan de
kleur zwart of navyblauw.
Bij deze een oproep aan alle Netherbears om samen het jaar 2007
af te sluiten door deel te nemen aan
de Kerst-party. Zondag 23 december is
daarvoor een prima gelegenheid, zo vlak
voor de kerstdagen. Neem je vrienden mee.
Mocht je er niet kunnen zijn, dan wenst het bestuur van
de Netherbears jou alvast heel fijne feestdagen en een
goed begin van het nieuwe jaar!
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De beer van Amsterdam?

Dankbetuiging van Edgard en Theo

wie heeft een idee?

Berlijn heeft een beer en Madrid heeft een beer. Maar hoe ziet de
beer van Amsterdam er uit? Wie heeft een idee?
De organisatie van “bearpride”in Amsterdam is op zoek naar originele en bruikbare ideeën om “de beer van Amsterdam” te verbeelden, in ieder geval voor het affiche en het logo van “bearpride”
2008, welk evenement van 31 juli tot en met 3 augustus in Amsterdam plaats zal vinden. Bij voorkeur een beer in levende lijve,
goed geproportioneerd en beantwoordend aan het profiel aan een
beer in onze beren-scene….. wie voelt zich geroepen of heeft een
suggestie ?
Reacties kunnen worden gestuurd naar: inform@netherbears.nl

Tijdens het Berenbuffet op zaterdag 22 september jl werd niet alleen feestelijk gestart met het Berenseizoen 2007-2008 maar ook
afscheid genomen van Edgard Vreuls en Theo Belt in hun rol als
coördinator van de Netherbears, een taak die zij ruim tien jaar hebben ingevuld. Daarvoor zijn ze tijdens dit Berenbuffet in het zonnetje gezet en kregen ze een toepasselijk Berenpakket aangeboden.
Vlak voordat Edgard en Theo van een heerlijke vakantie gingen
genieten stuurden ze een dankbetuiging, die inmiddels misschien
wel een beetje gedateerd is,
maar niets afdoet aan de intentie daarvan, als volgt:
Lieve
berenvrienden,
Wij willen jullie complementeren voor de geslaagde middag en avond van afgelopen
zaterdag. Het was erg gezellig
en het eten was erg lekker. En
wat jullie met het weer gedaan hadden….ongelooflijk. Veel dank
voor alle moeite en voor de geschenken. Jammer dat we met een
paar dingen tot 2008 moeten wachten. De rest is voor die tijd al
soldaat gemaakt, denk ik. We zullen elkaar weer een tijdje niet
zien, want zondag gaan we drie weken op vakantie (inderdaad, dat
zijn vier zondagen), dan geef ik 7 zondagen les en dan hebben we
twee weken een verbouwing in het hotel, ook op zondag. En dan is
het alweer nieuwjaar. Jullie begrijpen, zaken gaan voor.
Maar zeker tot ziens. Tot dan wensen we jullie veel goeds.

links: beer van berlijn | rechts: beer van madrid

Knuffels van Edgard en Theo.

een vrolijk kerstfeest!
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Gratis boek Plusmin als
inspiratiebron en vraagbaak
Er is een heel bijzonder (gratis) boek uitgekomen,
dat voor iedereen die in aanraking komt met mensen met hiv of wie hiv heeft, een inspiratiebron en
vraagbaak kan zijn.
‘Het lastigste van leven met hiv is voor velen vreemd genoeg niet
zozeer de ziekte zelf of de behandeling, maar vooral de reacties
van anderen’ staat op de cover.
Het knalgele boek met de titel PlusMin laat heel persoonlijk mensen aan het woord die direct met hiv te maken hebben. Aan het
woord komen mensen zoals jij en ik, vaders, moeders, zonen, dochters, vrienden, vriendinnen, werkcollega’s, buurvrouwen, mensen
in gewone beroepen als barkeeper, motoragent, sociaal werker, docent, voetballer, artiest etcetera.
In een aantal persoonlijke portretten vertellen zij hoe zij in hun
leven zijn omgegaan met de confrontatie met hiv in hun directe
naaste omgeving, terwijl ook een aantal mensen met hiv daarover
ontwapenend vertellen hoe de reactie van de omgeving was.
Als je in je omgeving met hiv wordt geconfronteerd…. als een
collega,studiegenoot, familielid, vriend, kennis,buur,clubgenoot,je
partner of een date aan jou vertelt: ‘ik ben hiv-positief’, wat doet
dat met jou ? Heb je met hem of haar te doen ? Ben je bang dat je
zelf hiv hebt opgelopen?
Ben je woedend of teleurgesteld omdat je het nu pas te horen krijgt?

Of omdat je het via via hoort? Weet je niet wat je nu nog veilig kunt
doen? Denk je dat iemand met hiv nog maar kort te leven heeft
met veel ziekte en ellende? Denk je dat hiv alleen voorkomt onder
homo’s en dat iedereen met hiv een wild seksleven heeft gehad? Of
weet je er eigenlijk weinig vanaf?
Als je zelf hiv hebt… Het kan kan je je leven lang bezighouden: wie
vertel je je over je hiv en wie niet? En wanneer vertel je het dan? Of
kies je ervoor om het voor je te houden? Als je het aan sommigen
vertelt, kun je er dan op vertrouwen dat het niet wordt doorverteld?
Het boekje is een eyecatcher voor wie echt interesse heeft voor dit
onderwerp, een initiatief van Volle Maan (gespecialiseerd in projecten over hiv) in samenwerking met Abbott, een van de makers van
hiv-medicijnen. Het leuke ingepakte boek is gratis verkrijgbaar via
de website www.plus-min.nl en is ook verkrijgbaar in een engelse
versie. Het werd onlangs ook uitgereikt aan de 200 deelnemers aan
de informatiedag over hiv georganiseerd door de plusapotheken,
in het prachtige gerenoveerde gebouw De Bazel (gemeentearchief
Amsterdam) aan de Vijzelstraat.
Prinses Mabel kreeg het aangeboden en de initiatiefnemers wisten
het ook te overhandigen aan Koningin Beatrix op het onlangs gehouden Aidscongres in de Rai.
Bart Fransen
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Bearpride

in Amsterdam?
Ja, dat kan!
Na de gaypride en de leatherpride komt er nu ook een
“bearpride” in Amsterdam. Voor het gemak zullen we het maar “bearpride” noemen, omdat de
echte naam nog moet worden onthuld. De Stichting Gents met het Furball, de Vereniging Dikke
Maatjes en de Stichting Netherbears zijn gesprekken
begonnen over een te organiseren “bearpride” in 2008
in Amsterdam. Dus opgelet: als je je nieuwe agenda van
2008 nu openslaat, reserveer dan alvast van donderdag
31 juli tot en met zondag 3 augustus voor dit speciale
evenement!

bewust gekozen data
De organisatoren hebben voor deze data gekozen omdat het samenvalt met de gaypride en de canalparade in Amsterdam, op het
moment dat Amsterdam al voor de gaywereld in beeld is. De beren kunnen daar op hun wijze aanvullend op meeliften, met aparte
parties voor de beren.

activiteiten
Bij de Nederlandse en
buitenlandse berenclubs
zal flink worden gepromoot om dit berenfestijn
onder de aandacht te
brengen en via het internet zal een en ander zo
worden
georganiseerd
dat het gemakkelijk is om
kaarten te kopen. Het globale plan van activiteiten zal bestaan
uit een drietal parties, waarvan één georganiseerd op donderdagavond 31 juli door de Netherbears op een zeer speciale locatie.
Gedacht wordt verder ook aan een BBQ, happy hours, sauna, een
streetparty en eventueel deelname aan de canalparade. Dit laatste
is nog allerminst zeker. Belangrijk is ook dat de drie organisaties
de begroting “rond” kunnen krijgen.

Advertenties en
Links op onze
website
adverteren
Op onze website is onder Advert in het linker menu
de mogelijkheid opgenomen om een eigen gratis advertentie voor niet-commerciële doeleinden te plaatsen,
bijvoorbeeld een contactadvertentie of een oproep voor
het een of ander. Je mag er ook je eigen spullen verkopen of vragen of iemand iets te koop heeft. Zoek je
iets voor je verzameling of misschien wel woonruimte,
een logeeradres of wil je een nieuwe vriend…. dan is dat
dus de plaats. Webmaster Hans Kramers gaat hierover
en hij bepaalt ook of het opgenomen wordt. Dus als je
daarvan gebruik wil maken, kun je je eigen tekst daar
aanmaken.
links
In datzelfde linker menu staan Links. Dat zijn links
naar websites waar je iets aan kunt hebben, met name
ook berenclubs in andere landen. Als je op reis gaat kun
je daar misschien een begin maken met verdere contacten in dat land. Regelmatig vragen berenclubs van
elders om links-uitwisseling. Zo komen de Netherbears
ook in veel buitenlandse websites van berengroepen te
staan. Ook hier geldt dat Hans als webmaster bepaalt
wat wel en niet kan.

www.netherbears.nl

gezocht/
wanted:
leuke beer/
nice bear
my stats:
cute,
stuffed
and 15” tall

redelijke prijzen
Daarom zal er zoveel mogelijk kostendekkend worden gewerkt,
maar wel binnen de grenzen van de redelijkheid. Niemand zit te
wachten op hoge deelnemerskosten. Dat schrikt alleen maar af.
Het moet leuk blijven, is het devies. In volgende nieuwsbrieven
zullen jullie op de hoogte worden gehouden van de voortgang.
Waarschijnlijk zal in februari/maart het volledige programma bekend zijn.
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Kerstsfeer
Begin november was het prachtige warenhuis Galeries Lafayette in
Parijs al helemaal in Kerstsfeer gehuld. Een gigantische versierde
Kerstboom stond in de centrale hal, waarop het winkelend publiek
vanaf de balkons op de etages uitzicht had. In de afdeling met
kerstversiering en kerstcadeaus trok deze beer en berenfamilie de
aandacht van Netherbears-penningmeester Jacques Spits die het
niet na kon laten er even aan te voelen.

colofon

Be@ richten is de nieuwsbrief van stichting Netherbears en wordt via e-mail verzonden. dit is uitgave nr.3. 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 De Barderij
	Zeedijk 14
Amsterdam

website
www.netherbears.nl
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