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zondag 27 januari

wij zijn

trots

op
onze
barmannen

nico & peter

in de schijnwerpers
Nico en Peter, wie kent ze niet… het zijn de barmannen die geheel vrijwillig de Netherbears op hun zondagavonden
van drankjes voorzien. Altijd in een goed humeur zijn het echte
horeca’vers die precies aanvoelen of er een grap wordt gemaakt of
niet, die even met een korte maar doordringende blik jou zeggen
dat je nog heel even op je beurt moet wachten als er druk aan de
bar wordt besteld. Zij zijn een belangrijk gezicht van de Netherbears waarop we trots mogen en kunnen zijn. Zondag 27 januari
zijn ze er allebei tegelijk. Heel verrassend natuurlijk, want meestal
‘staat’ ofwel Nico ofwel Peter achter de bar, maar eigenlijk nooit
tegelijk. Meer zeggen we er op dit moment niet van…

Dit is de zoetgevooisde zanger en Netherbear Niek die
gaat optreden!
Niek, wie kent hem niet… een geregelde bezoeker
van de Nether-bears en andere lokaliteiten waar beren komen. Een grote man met een lekkere snor en soms wel met een
baard en soms niet (als hij moet solliciteren).

Die het leuk vindt om even spontaan een lakjas te showen op de
veiling tijdens het in september gehouden Berenbuffet.
Wat (bijna) niemand weet is dat Niek een goede stem heeft en
graag zingt. Niek is opgegroeid in een muzikale familie. Samen met
zijn twee jaar oudere broer heeft hij aan veel talentenjachten meegedaan. In 1985 trad hij op in de Soundmixshow van Hennie Huisman op TV. Ook was hij vaak van de partij bij karaoke-wedstrijden
en zo nu en dan kwam hij als winnaar uit de bus. Kortom: Niek
staat graag op het podium en in de schijnwerpers. Zijn muziek is
bijna altijd Nederlandstalig.
Niek gaat zondagavond 27 januari optreden voor de Netherbears en gaat enkele nummers met begeleiding van een orkestband ten gehore
brengen.
De bar in de benedenruimte
is geopend vanaf 19 uur. Het
optreden van Niek vindt
plaats omstreeks 21 uur.
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met een feestelijke heropening van
de Barderij het nieuwe jaar in…
Terugkijkend op een zeer geslaagde Kerstparty zijn
we weer het nieuwe jaar ingegaan met een eerste baravond op zondag 13 januari. Het was helemaal vol in
de Barderij, een goed en veelbelovend begin van het
nieuwe jaar. Enkele dagen daarvóór, op donderdag 10
januari, vond de feestelijke heropening van de Barderij plaats. Paul en Gerard hebben de Barderij overgedragen aan Peter en Lejo. Met een private party in hun
zaak beleefden ze een massale bloemenhulde en werd
de Barderij met Surinaamse rituelen ingewijd.
Namens de Netherbears heeft Bart Fransen als voorzitter aan de scheidende mannen Paul en Gerard bloemen aangeboden en hen bedankt voor de mooie tijd.
Ook de nieuwe uitbaters Peter en Lejo kregen bloemen
waarbij Bart op een goede samenwerking met de Netherbears heeft getoast.

Voor de Netherbears betekent de overgang naar de
nieuwe uitbaters dat onze baravonden zoals gepland
gewoon doorgaan. De Netherbears blijven welkom in
de Barderij. Peter en Lejo hebben aangeboden om de
Netherbears nog wat meer mogelijkheden te bieden.
Het bestuur zal deze optie zeker met hen bespreken.

foto boven van norbert p. splint:

Bij de

heropening van de Barderij boden collega-barkeepers van
andere zaken op de Zeedijk vrijwillig hun diensten aan.
i n z e t : Lejo Noorlander(links) en Peter Beijma, de nieuwe

eigenaren van de Barderij (foto van de Barderij).

colofon

Be@ richten is de nieuwsbrief van stichting Netherbears en wordt via e-mail verzonden. dit is uitgave nr.4. 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.
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foto-impressie van de kerstparty op 23 december 2007
met dank aan de diverse fotografen
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Wie nog meer foto’s van de kerst-party
wil zien of wil downloaden: ga naar
www.netherbears.nl en klik op de button foto in de linkerkolom. Dan kom je
vanzelf bij het overzicht met de foto’s terecht.

