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Op zondag 27 december vanaf 19.00 uur houden de
Netherbears de traditionele speciale Kerst-party in
hun vaste stamcafé The Queen’s Head aan de Zeedijk
20 in Amsterdam.
De crew van The Queen’s Head heeft het café helemaal in Kerstsfeer gebracht door een uitbundige decoratie van kerstbomen, kerstballen en kerstlichtjes.
Het is de eerste keer dat we als de Netherbears de
Kerstparty in The Queen’s Head houden, die inmiddels weer goed toegankelijk is nu de Zeedijk volledig
en up to date is vernieuwd. De straat en stoep liggen
er prachtig bij, net op tijd voor de Kerst.

snert met spek
De Kerstparty wordt nu al voor de derde maal gehouden,
sinds de Stichting Netherbears ermee in 2007 is begonnen, en tot nu toe met groot succes! Ook nu krijgt deze
Kerstparty op de tweede zondag van de decembermaand
een bijzonder karakter. Traditioneel staat op het menu de
oer-Hollandse snert met roggebrood en spek, die GRATIS
zal worden geserveerd. De snert met spek wordt dit jaar
aangeboden door eigenaar Don Nottet van The Queen’s
Head, wat wij als bestuur heel erg waarderen en waarvoor ieder zijn waardering ook mag laten blijken.
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programma

kerstparty
Het programma van de Kerstparty staat onder regie van bestuurslid Willem Zwerus, die hiermee als bestuurslid zijn eerste actieve
daad binnen het bestuur verricht. Voorzitter Bart Fransen zal eerst
de beren en vriendjes toespreken waarna de soep zal worden geserveerd. Bestuurslid Leo Kolkman heeft het onderdeel van de ondeugende kerstliederen voor zijn rekening genomen. In zijn muzikale
creativiteit heeft hij een karaoke bedacht van volledig nieuwe kerstliederen die nog ondeugender zijn dan voorheen maar die iedereen
gemakkelijk kan meezingen op bestaande Kerstmelodiën. Leo zal
het aanwezige zingende berenvolk als dirigent aanvoeren.
Santa Claus
Dit jaar komt een hele bijzondere Santa Claus naar de Netherbears,
de echte Amerikaanse Santa Claus. Santa Claus zal de Netherbears
toespreken en diegenen belonen die beloond moet worden. Santa
Claus heeft het heel druk en hij zal niet heel lang kunnen blijven,
want hij moet dan weer naar de volgende Kerstklus. Dit alvast als
mededeling voor wie vorig jaar dit onderdeel te lang vond duren…
Het belooft ook dit jaar weer heel druk te worden. Dankzij onze
verhuizing naar de grotere Queen’s Head is er meer plaats om elkaar op deze “derde Kerstdag” te treffen. Dat komt dan goed uit
want de Kerstparty is een goede gelegenheid om elkaar voor de
overgang van oud naar nieuw jaar nog even te zien.
Fotoshoot
Ook tijdens deze Kerstparty zal door onze fotografen Hans Kramers en Gerhard Reuvekamp een fotoshoot worden gehouden. Wie
niet op de foto wil kan dat uiteraard gewoon zeggen en zal worden
gerespecteerd. Maar het is natuurlijk wel leuk en misschien wel opwindend voor de Kerst-fetisjisten onder ons om met de Kerstman
op de foto te gaan! Die kans heb je maar één keer per jaar…

Netherbears ook
in Pink Christmas
programma
De Kerstparty van de Netherbears staat dit jaar ook in het programmaboekje van Pink Christmas, het winterse gay-evenement
dat Pro Gay van plan is elk jaar te organiseren.

Feestdagen en Nieuwjaarsborrel
Het bestuur wenst iedereen alvast fijne feestdagen en hoopt jullie
te zien tijdens de Kerstparty op zondag 27 december a.s. in The
Queen’s Head. Zondag 10 januari 2010 is de eerste baravond in
het nieuwe jaar en tijdens deze Nieuwjaarsborrel kunnen we met
elkaar de beste wensen uitwisselen.

De programmering ziet er globaal als volgt uit: vrijdag 18 december zal een Pink Christmas korenfestival worden gehouden; zaterdag 19 en zondag 20 december vindt Pink Christmas Square in de
Reguliersdwarsstraat plaats met roze Kerstmarkt op beiden dagen;
maandag 21 december vindt op het Leidseplein Drag Winter Olympics plaats; eerste kerstdag vindt de kerst sing-in van de Evangelische Roze Vieringen plaats. Kijk voor het volledige programma op
de website www.pinkchristmas.nl
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Berensauna Azzurra
We kregen deze aardige mededeling van Tom, de webmaster van
mannensauna Azzurra in Beuningen: Mededeling aan alle Netherbears! Vanaf 10 December is er op elke donderdag Bearday in
Azzurra. Bears en stevige mannen zijn welkom. Voor bears een
Hammam zeepmassage tussen 20.00 - 22.00 uur. Gratis soep
en hapjes.
Zie: www.gaysaunaazzurra.nl

Netherbears in het restaurant van sauna ‘t Bölke: v.l.n.r. Leo, Bart en Bert

netherbears saunadag
21 november

Aan de sauna-avond en –nacht in sauna ’t Bölke in Enschede, die
voor de Netherbears was georganiseerd op zaterdag 21 november
jl, is niet massaal deelgenomen maar de opkomst was ook best aardig: vijftien mannen kwamen en hebben van de mooie sauna en van
elkaar genoten. Voorzitter Bart Fransen van de Netherbears was de
enige die de nacht in de sauna heeft doorgebracht en zondagmorgen prinsheerlijk alleen in het grote Jacuzzi bad is ontwaakt.
De volgende keer zullen we een sauna kiezen die wat dichterbij is.

colofon

Be@ richten is de nieuwsbrief van stichting Netherbears en wordt via e-mail verzonden. dit is uitgave nr.10 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
bart fransen
voorzitter@netherbears.nl

Netherbears-bijeenkomst	Donaties
elke 2e en 4e zondag v.d.
giro 6865602
maand vanaf 19.00 uur
t.n.v. Netherbears

opmaak en vormgeving
adres
peter oosterhout	Café the queen’s head
	Zeedijk 20
	Amsterdam

website
www.netherbears.nl
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