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zomer
Bij het aanbreken van de zomer houden de Netherbears een zomerfeest in de
Barderij,op zondag 22 juni as .vanaf 19.00 uur. Het begin van de zomer,
maar ook een goede gelegenheid om elkaar nog eens even te zien voordat iedereen met
vakantie gaat in de komende maanden.
De Barderij op de Zeedijk 14 is de locatie voor dit zomerfeest, en dan wel de gehele Barderij,
zowel beneden als begane grond en – als het weer meezit – ook buiten.

muziek & gratis taart

Beneden wordt gratis taart geserveerd en dj Dico Veldhuis zal voor de muziek zorgen naar eigen keuze
en op verzoek van de bezoekers. Peter en Lejo van de Barderij gaan rond met lekkere hapjes.
Ook kunnen wij terecht in de barruimte op de begane grond omdat we een grote opkomst verwachten.

buiten staan

Als het droog blijft en de temperatuur aangenaam, kunnen we ook buiten staan.
Er is wel het vriendelijke verzoek om binnen de witte lijnen te blijven, zodat
het doorgaande verkeer van passanten, taxi’s en fietsers (zolang dat er nog is
op de Zeedijk) niet wordt gehinderd.
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Amsterdam Bear Weekend
naar 2009

Dit jaar een bescheiden zomerfeest, volgend jaar gaan de Netherbears een Amsterdam Bear Weekeend organiseren in samenwerking met de Dikke Maatjes en het Furball. De voorbereidingen waren al gestart om dit evenement al eind juli/begin augustus 2008
tijdens de de Gaypride te houden, maar de voorbereidingstijd was
te kort en er waren niet voldoende geschikte accommodaties voorhanden om de diverse feesten te organiseren. Daarop hebben de
drie samenwerkende clubs besloten het evenement naar 2009 te
verplaatsen.

Netherbears buiten op
de Zeedijk

Zoals bekend houden de Netherbears hun baravonden op de tweede en vierde zondag van de maand. Ook gedurende de zomermaanden gaan deze avonden gewoon door. Bij mooi weer is het gebruikelijk dat de meeste Netherbears met hun drankje lekker buiten
gaan staan. Dat doen niet alleen de Netherbears, ook de bezoekers
van bar de Engel van Amsterdam en van de bar Queenshead zoeken het mooie weer op.

gane grond. Onze barkeepers staan dan beneden van Jan en alleman verlaten achter de bar. Dat is een minder wenselijke situatie.
De ruimte blijft onbenut en de (vrijwillige) barkeepers kunnen zich
wel een leukere avondbesteding voorstellen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, kan het voorkomen dat de kelder bij mooi
weer dicht gaat. Dus ook het luik naar de straat is dan gesloten.
Onze barkeepers verhuizen dan naar de bar op de begane grond en
bedienen daar “hun” Netherbears. Dit is in goed overleg afgesproken tussen het bestuur van de Stichting Netherbears, de barmannen en de eigenaren van de Barderij. Het is een aangepast stukje
organisatie dat bij mooi weer hoort en er is geen sprake van dat
de Netherbears hun eigen ruimte kwijt zijn of dat de Netherbears
geen baravond hebben.
Het bijkomende voordeel is dat er buiten (door de gesloten kelderingang) meer ruimte is. Ook speelt daarbij een rol dat een gesloten
kelderluik in die drukke situatie veiliger is, zodat er niemand in het
gedrang naar beneden tuimelt.
Het bestuur vraagt begrip voor deze afspraak. Wie – ondanks het
mooie weer - persé binnen wil zijn, kan dus gewoon terecht aan
de bar op de begane grond, waar onze barmannen Nico en Peter
bedienen.

De Zeedijk lijkt dan soms wel een groot terras waar het enorm
gezellig is. Zolang de Zeedijk nog niet autovrij is, is er – bij fraai
zomerweer - wel een zorgelijke situatie ontstaan. Er ontstaat dan
een enorme drukte ter plaatse van de drie bars, niet alleen door de
buitenstaande barbezoekers maar ook van grote groepen passanten en het regelmatig passerend (auto)verkeer. Aan ondermeer de
eigenaren van de Barderij is door de politie dan ook gevraagd om
de bezoekers erop te wijzen om binnen de witte lijnen te blijven.
Daarop wordt ook toegezien.
Hierbij het vriendelijke maar dringende verzoek dat we ons als
Netherbears binnen de witte lijnen proberen te bewegen. Als je
buiten staat, laat dan ook de ingangen van de aanpalende woningen en horecazaken vrij, zodat mensen daar ongehinderd toegang
hebben. Het is ook in ons eigen belang dat we de situatie prettig
houden zolang de Zeedijk nog niet is gereconstrueerd en autovrij
is gemaakt. Elders in deze Netherbears Be@richten wordt ook aan
deze reconstructie aandacht besteed.

Zeedijk in
reconstructie en

De Netherbears hebben
een ‘kelder’

Tijdens de zomermaanden gaan de baravonden van de Netherbears op de tweede en vierde zondag van de maand gewoon door. Als
je gasten hebt uit binnen- of buitenland, neem ze rustig mee. De
Netherbears hebben als vaste locatie de benedenruimte (ook wel
“de kelder”). Als het mooi weer is gaan de meeste barbezoekers
buitenstaan, en halen doorgaans hun drankje aan de bar op de be-

autovrij
Het stadsdeel Centrum heeft onlangs het plan gelanceerd om de
Zeedijk autovrij te maken en te reconstrueren. Bewoners en ondernemers op de Zeedijk hebben eind vorige maand inspraak gehad.
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Bij het verschijnen van deze Be@richten was het resultaat van deze
inspraak nog niet bekend.

Het is de bedoeling dat komende periode dergelijke activiteiten
regelmatig terugkomen.

Het is de bedoeling dat het profiel van de Zeeedijk wordt gereconstrueerd en dat “de dijk” autovrij wordt gemaakt. Als alles volgens
plan verloopt, zou dit met ingang van 2009 gerealiseerd kunnen
zijn. Net zoals in de Warmoesstraat zal een klein deel van de Zeedijk bereikbaar zijn voor laden en lossen in de ochtenduren. Met
verzinkbare paaltjes kunnen hulpdiensten vrije doorgang hebben.
Er komt een granieten bestrating met bredere voetpaden. Ook
kunnen er gevelbanken worden geplaatst. Voor het bevoorradende
verkeer en fietsers komt er een nieuwe rijweg. De Zeedijk wordt
dus autovrij. Het stadsdeel komt tot deze plannen omdat uit verkeerstellingen is gebleken dat de Zeedijk voornamelijk wordt gebruikt door fietsers, wandelaars en taxi’s.

voorbereidingen amsterdam bear weekend
De voorbereidingen voor het Amsterdam Bear Weekend in 2009
zijn in volle gang. Uiteraard gingen elke maand de baravonden
door zonder enige onderbreking. De goede relatie met de Barderij
werd gecontinueerd ook na de overname door de nieuwe eigenaren
Peter en Lejo.

Berenseizoen 2008-2009

Na het grote succes van het Berenbuffet vorig jaar september heeft
het bestuur het plan om het Berenseizoen 2008-2009 te starten
met een soortgelijk evenement. Gedacht wordt aan een datum in
de tweede helft van september 2008. Welke vorm ‘de aftrap’ van
het nieuwe Berenseizoen krijgt, is nog niet bekend. In ieder geval
zal het een party betreffen, een lekkere maaltijd inbegrepen. De
Netherbears Be@richten houden u op de hoogte.
1-jarig bestaan stichting netherbears
De Stichting Netherbears bestond op 18 mei jl één jaar. In dat jaar
is een begin gemaakt met een aantal evenementen.We noemen: de
start van het nieuwe Berenseizoen met het geslaagde Berenbuffet
met veiling, de ondeugende Kerstparty met snert, de sfeervolle Valentijnsavond met onze barmannen in de schijnwerpers en optreden van Niek, en binnenkort dan ook het (bescheiden) Zomerfeest.

website en nieuwsbrief
De nieuwsbrief Netherbears Be@richten heeft vorm gekregen en
kwam regelmatig uit. De website kreeg een duidelijk gezicht. De
website wordt druk bezocht, maandelijks met tussen de 300 en
500 bezoekers, ook uit het buitenland. Al meer dan 180 belangstellenden ontvangen deze electronische nieuwsbrief en dat aantal
groeit nog steeds. De met het Netherbears-logo bedrukte T-shirts
vonden gretig aftrek en de nieuwe poloshirts zijn in productie. Al
met al kunnen we stellen: het begin mag er zijn en we gaan met enthousiasme ermee door. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.
ondersteuning activiteiten
Voor de ondersteuning van deze activiteiten is geld nodig. Wie de
Netherbears een warm hart toedraagt, kan daarvan doen blijken
door donaties, giften enz. over te maken op onze eigen girorekening 6865602 t.n.v. Stichting Netherbears te Amsterdam onder
vermelding van “donatie Netherbears”. Ook is het mogelijk een
bijdrage te storten in de grote witte collectebus met Netherbearslogo die op de baravonden staat opgesteld.

donaties van harte welkom: giro

6865602
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Oproep:
foto’s uit de geschiedenis

van de Netherbears

Voor het maken van een ‘special’ over de geschiedenis van de Netherbears is de redactie op zoek naar beeldmateriaal uit het verleden, met name foto’s van activiteiten van de Netherbears. Ook zijn
leuke verhalen van gebeurtenissen van harte welkom.
Deze bijdragen kunnen – liefst per mail – worden gestuurd naar
bart4mail@gmail.com. Dus scan die ene leuke foto of schrijf dat
leuke verhaal even op en stuur het ons.

Wie heeft een

leuke
vakantiefoto?

Voor de Netherbears Be@arichten of via de website willen we originele, leuke, opvallende, artistieke, adembenemende, opwindende,
homoristische vakantiefoto’s plaatsen. Stuur ze in. Het bestuur
zal de ‘beste’ inzending honoreren met een fraai Netherbears poloshirt. Inzendingen kunnen worden gedaan via de
mail: bart4mail@gmail.com
Doen !

Poloshirts
met logo Netherbears

Na het grote succes van de met het Netherbears logo bedrukte Tshirts heeft het bestuur van De Netherbears besloten tot een vervolg. Op veler verzoek zullen 45 poloshirts in de kleuren navyblue
en camel van het logo worden voorzien. Naar het zich laat aanzien
zullen deze poloshirts op het zomerfeest van zondag 22 juni a.s.
beschikbaar zijn. In de benedenruimte zijn deze shirts dan te koop.
Naar verwachting zal de prijs liggen rond de 20 euro. De poloshirts
zijn er dan in de maten medium, large, extra large en extra extra
large.

AAN ALLE VAKANTIEBEREN:

VEEL PLEZIER!

colofon

Be@ richten is de nieuwsbrief van stichting Netherbears en wordt via e-mail verzonden. dit is uitgave nr.5. 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
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