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FREEK PAARDEnKOPER zingt
OP HET QUEENSHEAD PODIUM
Tijdens de week van de Gaypride ( www.weareproud.nl)
organiseert The Queen’s Head samen met de Netherbears:
de Netherbears Streetparty, op vrijdag 6 augustus op de Zeedijk
vanaf zeven uur. Kom allemaal naar deze Streetparty en laat je
zien!
De spits van het programma deze avond, wordt afgebeten door
het optreden van ons aller bekende Freek Paardenkoper, die deze
avond tweemaal zal optreden met berenleuke liedjes, een mengeling van Folk en Netherbearsmuziek op geheel eigen wijze gearrangeerd.

presentatie nieuwe
vormgeving Netherbears

vlag
tanktop
flyer

Deze avond wappert voor het eerste de nieuwe Netherbears-vlag
met het aangepaste logo. Het logo vertoont nu een beer met een
baard en de website wordt nu ook geïntroduceerd in de nabijheid
van het logo, op de vlag.
Daar blijft het niet bij, want ook worden deze avond de Netherbears tanktops gepresenteerd - nog onder voorbehoud i.v.m. onzekerheid aanlevering door drukker - met eveneens het aangepaste
Nether-bears-logo, in de kleur army en in de meest voorkomende
(grotere) maten. De Netherbears presenteren zich ook met een
flyer die aan echt geïnteresseerden wordt uitgedeeld. Op deze
(ook vernieuwde) pagina van de Be@richten staan een afbeelding
van de vlag, de tanktop en de flyer, vormgegeven door Netherbears-vormgever Peter Oosterhout.

Wie en Waar zijn de netherbears?

nieuWsbrief be@richten

Elke tweede en vierde zondag van de maand zijn de
Netherbears te vinden in The Queen’s Head.
Vanaf 19.00 uur wordt het café dan bevolkt door
behaarde en/of bebaarde mannen en hun liefhebbers. De Zeedijk ontwikkelt zich de laatste jaren tot
een nieuwe gay-area, vooral voor mannen die wat
meer van naturel houden. Maar ook van leer tot beer
om het zo maar eens uit te drukken.
De beren huizen sinds september 2009 in The
Queen’s Head op nummer 20 van de Zeedijk.

Er is een klein bestuur dat activiteiten organiseert
zoals de jaarlijks terugkerende evenementen als
Berenbuffet, Zomerfeest en Kerstparty. De website
voorziet in de nodige informatie en promotie. Op de
website www.netherbears.nl zijn de locatie, bestuur,
agenda, diverse foto-impressies en links naar allerlei
berengroepen te vinden. Ook verschijnen regelmatig de Be@richten, de digitale nieuwsbrief van de
Netherbears. Via de website kun je je opgeven voor
toezending van de Be@richten.

bebaard en behaard

baravonden met vooral gezelligheid

De Netherbears bestaan al lang. Zoals ook in Amerika, waar de oorspong van de berencultuur ligt, ging
een groepje Amsterdamse behaarde en bebaarde
homo-mannen zich destijds afzetten tegen de toen
heersende veelal ‘jong-en-slank-cultuur’. Als eerste
ontmoetingsplek was er café Le Shako.
Na een aantal jaren werd dit café gesloten en de Netherbears verhuisden naar De Barderij op de Zeedijk
en 5 jaar later naar The Queen’s Head.

De baravonden in The Queen’s Head worden druk
bezocht en steeds meer nieuwe ‘beren’ (zowel jong
als oud) worden er gesignaleerd dankzij het gastvrije en open karakter van het café waar eigenaar
Don Nottet de scepter zwaait en waar tolerantie en
respect voor elkaar hoog in het vaandel staan. Een
unieke plek op de Zeedijk voor de unieke groep Netherbears.

Je kunt geen lid worden van de Netherbears, want
het is geen vereniging. Het is een gevoel van erbij horen. Beren en hun vrienden die vaker komen, gaan
zich als vanzelf tot de Netherbears rekenen.

the netherbears
café the Queens head
zeedijk 20 - amsterdam
elke 2e en 4e zondag v.d. maand
19.00 - 24.00
WWW.netherbears.nl
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GEEF JE GAUW OP VOOR HET

BERENBUFFET!
De aanmelding voor het Berenbuffet op ZATERDAG ! 28 augustus
as. loopt als een trein. Er zijn al ruim 30 aanmeldingen en er is
plaats voor 50 man. Dus wordt iedereen aangeraden zich nu snel
op te geven en niet nog effe te wachten tot na zijn vakantie.
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de maand, zie agenda van de website) in The Queen’s Head een
flyer verspreid met invulstrook voor deelname en betaling. Zie ook
de invulstrook hieronder. Uitgangspunt is: betalen is deelnemen.
De betaling moet binnen zijn (contant of per bank) uiterlijk zondag
22 augustus.

&
28 augustus

culinaire opzet met eliot marx
Het berenbuffet krijgt een culinaire opzet naar een idee van Eliot
Marx, die zich als chef de cuisine heeft gemeld, geheel op vrijwillige basis.
locatie
Het buffet wordt gehouden op dezelfde locatie als vorig jaar, namelijk in de partyruimte Sumatrakade 1129 in Amsterdam. De aanvangstijd is 17.00 uur (dus niet 16 uur) en de aansluitende party
eindigt om 23.00 uur (dus niet 22 uur). De kosten zijn hetzelfde
als vorig jaar en bedragen per deelnemer 10 euro voor alles, eten
en drinken. Het aantal deelnemers is maximaal 50 vanwege de capaciteit van de ruimte. Ook dit jaar hopen we weer goed gebruik te
kunnen maken van het fraaie terras met barbecue. Als diskjockey
zal Freek Paardenkoper de muziek verzorgen en het programma
krijg een speelse aanpak….
deelname
Je kunt je voor dit buffet opgeven door storting van 10 euro per
deelnemer op rekening van de ING 6865602 ten name van de
Stichting Netherbears in Amsterdam onder vermelding van “deelname berenbuffet” en vermelding van je naam/namen.
Ook is het mogelijk contant te betalen op de baravonden in The
Queen’s Head, bij de bestuursleden van Stichting Netherbears.
Wie dit zijn, kun je zien onder de button “colofon” op de website
van www.netherbears.nl. Er is altijd een aantal bestuursleden aanwezig. Ook wordt op baravonden (de tweede en vierde zondag van

BERENBUFFET
Sumatrakade 1129
17.00 - 23.00

nr.

naam

(in blokletters)

Akkoord voor betaling

(handtekening bestuurslid van Stichting Netherbears)

wijze van betalen
De kosten van deelname bedragen 10,00 euro.
Te voldoen door:
Contante betaling bij een bestuurslid van het
stichtingsbestuur op de soosavond in The Queen’s
Head;
Overmaking op ING rekening 686 56 02 ten name
van de Stichting Netherbears te Amsterdam onder
vermelding van ‘deelname buffet’ met namen van de
deelnemers.
In verband met de voorbereiding moet de betaling
uiterlijk 22 augustus 2010 binnen zijn.
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Willem Zwerus
drie maanden
interim-voorzitter
per 1 september
Huidig voorzitter van de Stichting Netherbears Bart Fransen heeft zijn
aftreden wat bespoedigd en stapt per 1 sepember as. al uit het bestuur,
na het Berenbuffet. De vacature voor voorzitter is opengesteld en belangstellenden voor deze interessante functie kunnen zich bij het bestuur melden. In verband met het vervroegde vertrek van Bart heeft
het bestuur besloten om tijdelijk een interim-voorzitter uit eigen gelederen te kiezen.
interim
Dat is voor de eerste drie maanden vanaf 1 september Willem Zwerus (tot 1 december) en daarna zal Hans Kramers voor drie maanden
(tot 1 maart) als voorzitter fungeren, voor zover er dan nog geen vaste
nieuwe voorzitter is benoemd. Vanaf deze plek doet het bestuur een
beroep op alle Netherbears uit te kijken naar gegadigde(n) die geschikt
zijn als voorzitter.
eigenschappen voorzitter
Belangrijke eigenschappen voor een voorzitter zijn: behoren tot de
groep van de Netherbears (liefst een bear maar niet noodzakelijk), beschikken over een goed organisatievermogen, goede communicatieve
eigenschappen, oog voor democratie en respect voor minderheids
standpunten, beschikken over redactionele vaardigheden, inzicht in
financieel beleid, oog voor promotie en public relations.
benoeming
De nieuwe voorzitter wordt door het zittende bestuur bij besluit voor
onbepaalde tijd benoemd. Voor meer informatie: Bart Fransen, email
voorzitter@netherbears.nl, telefoon 036-8480876. In geval van afwezigheid van Bart is het handig een email te sturen.

c o l o f o n
Be@ richten is de nieuwsbrief van stichting Netherbears en wordt via e-mail verzonden. dit is uitgave nr.14 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
bart fransen	elke 2e en 4e zondag v.d.
voorzitter@netherbears.nl	maand vanaf 19.00 uur

Donaties
ing 6865602
t.n.v. Netherbears

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

website
www.netherbears.nl

Bestuur Stichting Netherbears Bart Fransen | Gerhard Reuvekamp | Jacques Spits | Hans Kramers | Leo Kolkman | Willem Zwerus

