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Kerst-party
traditioneel ondeugend en met snert
Op zondag 14 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). Daarmee wordt een
initiatief geprolongeerd, dat in 2007 is begonnen, en met groot
succes !
Deze baravond op de tweede zondag van de maand heeft een
bijzonder karakter. Bij die gelegenheid staat op het menu de oerHollandse snert met roggebrood en spek, die GRATIS zal worden geserveerd. De zingende Kerstberen zullen wederom leiding
geven aan een gezamenlijke meezing karaoke met ondeugende
kerstliederen.

In ieder geval zal de officiële Santa Claus de Netherbears met een
bezoek vereren en belonen wat beloond moet worden….
De Kerstparty is een goede gelegenheid om elkaar voor de feest
dagen nog even te zien en elkaar fijne feestdagen toe te wensen.
Voor de goede orde: hier eindigt het jaar niet, want uiteraard is
er op zondag 28 december (vierde zondag van de maand) ook een
baravond, maar dan is de Kerst al voorbij. Vandaar de keuze van de
Kerstparty op de 14e. Zegt het voort en kom allemaal op zondag 14
december naar de Barderij !
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Voorbereidingen
Bearpride 2009 in
volle gang

Leo Kolkman
in bestuur

Vorig jaar maakten we al melding van het idee om jaarlijks een
Bearpride in Amsterdam te organiseren, te beginnen in 2008.
Helaas was de voorbereidingstijd te kort om voldoende accommodaties te realiseren. Inmiddels hebben Furball, Bear Necessities,
Dikke Maatjes en Netherbears de handen ineen geslagen om het
opnieuw te proberen.
Het is de bedoeling een Bearpride neer te zetten van donderdag 30
juli tot en met zondag 2 augustus, meeliftend met de Amsterdam
Gay Pride. Aan het programma wordt gewerkt, maar reserveer
alvast deze dagen in je agenda.

Met algemene instemming heeft het bestuur van Stichting Netherbears Leo Kolkman (46) uit Deventer benoemd tot algemeen lid
van bestuur. Het bestuur is daarmee per 2 november 2008 uitgebreid naar zes bestuursleden. Bestuursleden in het stichtingsbestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd. Er is dus geen rooster van aftreden.
bestuursleden
Naast voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er nu drie algemene leden van bestuur. Op de website www.netherbears.nl staat
onder “colofon”wie er in het bestuur zitten.
aandacht op activiteiten
In het belang van een meer praktische werkwijze en verdeling van
“lasten” en ook om meer daadkracht en creativiteit te hebben is
het aan te bevelen het bestuur met één bestuurder uit te breiden,
zo luidde de aanbeveling in het benoemingsvoorstel. Leo zal zijn
aandacht gaan richten op nieuw te ondernemen activiteiten.

Poloshirts met logo Netherbears
Na het grote succes van de met het Netherbears logo bedrukte poloshirts heeft het bestuur besloten tot een extra oplage. Op dit moment zijn er nog 15 polo’s beschikbaar in de verschillende maten
en in de kleuren navy blue en kaki. Op baravonden zijn de polo’s
te koop bij de penningmeester (Jacques Spits) voor 18,50 euro per
stuk.

colofon

Be@ richten is de nieuwsbrief van stichting Netherbears en wordt via e-mail verzonden. dit is uitgave nr.7. 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

Bestuur Stichting Netherbears Bart Fransen | Jacques Spits | Peter Oosterhout | Hans Kramers | John Wallace | Leo Kolkman
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Freek maakt furore tijdens
German Bear Pride Cologne
Tijdens het Berenbuffet op 30 augustus jl. ontpopte Netherbear Freek Paardenkooper zich als een weergaloze vertolker van countryliedjes, zichzelf begeleidend op de gitaar. Verschillende line dansers onder ons werden geïnspireerd tot een optreden.
Dat optreden van Freek en die dansers bracht onze aanwezige Duitse vrienden uit Wupertal op het idee om Freek cum suis uit te nodigen
voor een optreden tijdens de International German Bear Pride Cologne 2008.
Dit giga-evenement voor beren wordt gehouden van 18 tot en met 23 november in Keulen. Voor meer informatie: www.bearparty.de
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7. LEATHER-BEAR
DEAF-GERMANY 2009

23.-25. January 2009
In Köln/Cologne
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7. LEATHER-BEAR-DEAF-GERMANY
23.-25. January 2009
EVENTS:
FRIDAY, 23.01.:

WELCOME-CLUBS

„ZIPPS“
HOHE PFORTE 15, KÖLN-HEUMARKT
FROM 21:00 CLOCK
(HAPPY HOUR TO 21:00 UNTIL 22:00 CLOCK
1 PAID DRINKS AND 1 FREE DRINK)
SATURDAY, 24.01.:

CHOCOLATE MUSEUM

„SCHOKOLADENMUSEUM“
AM SCHOKOLADENMUSEUM 1A, KÖLN-HEUMARKT
TO 13:00 CLOCK
WITH ADMISSION
SATURDAY, 24.01.:

MISTER WAHL LEATHER & BEAR

„ZUR ZICKE“
REIHNGASSE 34-36, KÖLN-HEUMARKT
FROM 19:00 CLOCK
7 EURO ADMISSION
(NO BUFFET)

SUNDAY, 25.01.:

PARTING-MEET

„CAFE EXTRABLATT KÖLN“
ALTER MARKT 28-32, KÖLN-ALTER MARKT
FROM 10 CLOCK
ALL CHANGES
DETAILINFORMATIONEN UNTER/FOR DETAILS:
Homepage:
www.wer-kennt-wen.de
Groups-Name: Deaf-Leather-Bear
E-Mail:
peppebear@hotmail.de

