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jaar graag beter doen. 

Overigens was het grofweg 

gezien dit jaar een enorm 

succes, zeker gezien het weer 

en het aantal bezoekers dat wij 

mochten ontvangen.  

Volgend gaan wij er zeker weer 

tegenaan als COC! 

 

Met vriendelijke groet Simon 

Broersma, voorzitter COC NHN 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Wij kunnen terugkijken op een 

fantastische roze week 2012. Tijdens 

de hele week was het prachtig 

weer en het enthousiasme bij de 

deelnemers groot. Het begon al op 

zaterdag 19 mei met een vrolijke 

openingstocht door het centrum 

van Alkmaar. Toeschouwers 

namen gretig het 

programmaboekje in ontvangst. 

Wethouder Mirjam Hamberg werd 

in een open auto achter 

Braziliaanse trommelaars door de 

binnenstad gereden. Zowel op de 

Laat als op de Langestraat hield zij 

een korte toespraak. ’s  Avonds 

was er een spetterend feest in ons 

COC pand 1811Dance&Drinks. In 

de loop van de week werden er 

diverse activiteiten georganiseerd, 

zoals 2 roze salons. De roze salon in 

‘t Rekerheem was een groot 

succes, veel bewoners deden mee 

met de bijeenkomst die Connie 

van Iersel namens het COC had 

georganiseerd. Joop Schermer, 

Willem Laan , Jolien Hanemaaijer 

en Jan Martijn Stout zijn met een 

versierde VW kever verschillende 

scholen langs geweest om te 

flyeren voor de roze week.  Matthé 

Grent en zijn team hebben twee 

leuke feestavonden neergezet in 

Roze Week Alkmaar  

1811Dance&Drinks, waarvan de 

Splash! party natuurlijk de 

geweldigste was, stampvol en 

heet was het in 

1811Dance&Drinks. Op 

woensdagavond 23 mei 

organiseerde het COC een roze 

debat in de mooie raadzaal van 

het Alkmaarse stadhuis. Alle 

politieke partijen waren present 

en deden actief mee in het 

debat. Op vrijdagochtend 25 

mei heeft onze landelijk voorzitter 

Vera Bergkamp samen met de 

Alkmaarse ondernemer Klaas 

Middelbeek de kaasbel geluid. 

Daar kregen wij tevens een 

rondleiding over de kaasmarkt en 

in het waaggebouw. Een grote 

afvaardiging van roze Alkmaar 

was hierbij aanwezig. De grootste 

sensatie vond ik toch wel de 

botenparade door de Alkmaarse 

grachten, bijna 30 boten 

voerden mee in een vrolijke stoet 

van verklede en dansende 

opvarenden. Het Waagplein zag 

zwart van de mensen, toen de 

botenparade daar omstreeks 

16.00 aanmeerden. Daarna 

volgde nog een groot feest op 

het Waagplein met Imca Marina 

en onze eigen Arjan Dijkman! Het 

was voor mij de eerste keer, 

sommige zaken wil ik volgend 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 

 
• Roze Week Alkmaar 

• Roze debat 

• Werkgroep voorlichting 

• ALV landelijk COC 

 Juicy Jungle & Splash! 

• Binnenkort  in 1811 

Dance&Drinks  

• Fun en Feest Megastore 
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 Het Roze debat, onderwijs, veiligheid en sport 
 

 

 

Op woensdag 23 mei 

organiseerde het COC Noord-

Holland Noord het roze debat. 

Dit debat, dat werd geleid door 

COC NHN voorzitter Simon 

Broersma, vond plaats in de 

raadzaal van het stadhuis van 

Alkmaar.  

Het COC NHN heeft goed 

samengewerkt met de 

gemeente Alkmaar, want de 

gemeente stelde de raadzaal 

ter beschikking en betaalde de 

drankjes. Wethouder Mirjam 

Hamberg was namens de 

gemeente de gastvrouw en alle 

politieke partijen waren 

vertegenwoordigd. 

Naast de voorzitter werd het 

debat ondersteund door 

theatergroep Mind Mix uit 

Nijmegen. 

Voorafgaand aan iedere 

discussieronde heeft Mind Mix 

een bepaalde situatie erg goed 

uitgebeeld. 

Na het welkomst woordje door 

de wethouder begon het 

debat met het thema of de 

overheid/politie extra aandacht 

moet besteden aan 

homoseksuelen, of is de 

homoseksuele medemens al 

genoeg geëmancipeerd? Dit in 

het kader van de veiligheid van 

homoseksuelen in de openbare 

ruimte. Een aantal aanwezigen 

vonden dat homo’s al veel 

rechten inmiddels hebben 

verkregen, bijvoorbeeld het 

recht om te mogen trouwen. 

Een meerderheid vond echter 

wel dat wij er nog lang niet zijn. 

Er worden nog steeds homo’s in 

elkaar geslagen of weggepest. 

De vraag die daarna kwam 

was ’wat en wie kunnen hier 

dan wat aan doen’? de politie, 

aanwezig in de zaal, legde uit 

dat het korps Noord-Holland 

Noord tegenwoordig 3 mensen 

in dienst heeft die 

discriminatiemeldingen volgen, 

m.a.w. zij controleren of er echt 

wel iets mee gedaan wordt met 

deze aangiften. Een goed 

initiatief. Daarnaast heeft de 

politie ook een roze netwerk 

binnen haar organisatie. 

Verschillende deelnemers aan 

het debat kwamen met 

voorbeelden over of je nu juist 

wel of juist niet hand in hand 

moet lopen als je bijvoorbeeld 

een groepje opgeschoten 

jongeren tegenkomt. De 

voorlichters van het COC 

alsmede ook de directeur van 

het bureau discriminatiezaken 

vonden dat de oplossing vooral 

gezocht moet worden in het 

opvoeden en bijbrengen van 

kennis bij de jeugd. Jongeren 

moeten al eerder vertrouwd 

raken met het gegeven dat 

mensen homoseksueel kunnen 

zijn of transgender. Het COC 

NHN stopt sinds afgelopen jaar 

heel veel energie in het geven 

van voorlichtingslessen op 

middelbare scholen. 

De tweede discussieronde ging 

over het uit de kast komen van 

leerlingen en docenten in het 

middelbaar onderwijs. 

Voorafgaand werd een film 

getoond van een Amerikaanse 

scholier die een einde aan zijn 

leven wilden maken omdat hij 

zo erg werd gepest met zijn 

geaardheid. De hele raadzaal 

werd er muisstil en verdrietig 

van. Het filmpje gaf nog maar 

eens aan dat het allemaal 

helaas nog niet 

vanzelfsprekend is om als 

jonge homo uit de kast te 

komen. Ook kwam hier weer 

het nut van voorlichtingen om 

de hoek kijken. De laatste 

discussieronde ging over 

homo’s in de sport. Hoe 

krijgen wij homoseksuele 

sporters uit de kast? Dit laatste 

is nog echt een groot taboe. 

Zeker in het voetbal schijnen 

er geen homo’s rond te 

lopen. Hier is nog een wereld 

te winnen, net zoals bij 

sommige allochtone groepen. 

Tegen 10 uur werd het debat 

afgesloten, de voorzitter 

bedankte iedereen voor zijn 

of haar aanwezigheid. De 

opkomst was goed en de 

raadsleden en anderen 

gingen flink met elkaar in 

debat, en dat was erg goed 

en leuk! Het COC heeft door 

dit debat de banden goed 

aangehaald met de politiek, 

politie en instanties zoals 

bureau discriminatiezaken.  

 

COC NHN 
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Werkgroep Voorlichting 

 
De voorlichting op scholen over 

sexuele diversiteit staat op dit 

moment behoorlijk in de 

belangstelling. Ook op scholen in 

het werkgebied van COC Noord-

Holland Noord. Aanleiding is de 

beslissing van de minister over 

het verplichten van voorlichting 

en de daarop gevolgde discussie 

in de 2e kamer. 

Daarnaast is het geven van 

voorlichting één van de 

belangrijkste doelstellingen van 

het COC. En er is weer meer 

belangstelling van vrijwilligers om 

voor COC Noord-Holland Noord, 

voorlichting te geven. Daar zijn 

we heel blij mee! 

 

Dit voorjaar hebben we 

“gastlessen” verzorgd op diverse 

scholen in Alkmaar, o.a. PCC 

Oosterhout, het Horizoncollege, 

de Viaan, maar ook b.v. op een 

ROC in Den Helder, of het Don 

Bosco college in Volendam. Er is 

een voorlichting en gesprek 

geweest met cliënten van het 

Triversum. We komen praten 

over homosexualiteit tijdens 

het wijkgericht werken bij Kern 

8 in de maanden juni tot 

november. Er is een samen 

met Homo Ambassadeur Jan 

Martijn, voorlichting gegeven 

aan een groep van 35 

docenten van het Trinitas 

college in Heerhugowaard. 

Tijdens de afgelopen Roze 

Week is er volop “geflyerd” op 

een aantal scholen. 

O.a. het Jan Arendscollege, 

het v.d. Meij college, het 

Murmellius gymnasium en ook 

zijn we op bezoek geweest bij 

de IPABO ( lerarenopleiding). 

 

Het Roze Debat in de raadzaal 

van het Stadhuis in Alkmaar 

tijdens de Roze Week stond 

voor een groot deel ook in het 

teken van voorlichting. 

 

Zoals u ziet, volop activiteiten 

vanuit de werkgroep 

Voorlichting. 

 

En dit alles om acceptatie en 

emancipatie van HLBT’s te 

bevorderen en op scholen 

een veilig klimaat te creëren! 

 

Heb je zin om hieraan mee te 

doen, meld je dan aan via de 

website van COC Noord-

Holland Noord. 

www.cocnoordhollandnoord.

nl  

 

Joop Schermer, coördinator 

voorlichting. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 9 juni was COC Noord-

Holland Noord gastheer voor de 

halfjaarlijkse ALV van COC 

Nederland. Een zeer goede 

vergadering waar ruimte was 

voor een in memorium voor de 

onlangs overleden Jack Drabbe. 

Indrukwekkend de brief van 

hem die Vera Bergkamp voorlas. 

Verder een constructieve 

vergadering waar de 

ontwikkelingen binnen COC 

Nederland en de belangen van 

de LHBT gemeenschap, een 

positief beeld schetsen voor de 

toekomst. Waar we echter 

wel waakzaam moeten 

blijven om de 

verworvenheden tot nu toe, 

te behouden en uit te 

breiden. Nationaal en 

internationaal. Een 
vergadering waar afscheid 

genomen werd van Wouter 

Neerings, die na 6 jaar niet 
meer beschikbaar mag en 

kan zijn voor een 

bestuursfunctie. Wouter, dank 

voor je inzet en betrokkenheid 

en dank voor je 

indrukwekkende 

afscheidsredes. Een 

vergadering waar ik de 

verantwoordelijkheid op mij 

genomen heb om binnen 

COC Nederland een 

bestuursfunctie te 

aanvaarden, nadat ik 

"unaniem" gekozen werd. 

Nieuwsgierig naar hoe ik deze 

taak ga invullen en tegelijk 

trots om weer op een andere 

manier bezig te zijn met 

emancipatie en acceptatie 

van sexuele diversiteit! Trots 
om nog steviger te horen bij 

die LHBT gemeenschap en te 

mogen gaan samenwerken 

met mooie, sterke en 

gemotiveerde collega’s! 
 

Verslag Joop Schremer 

 

ALV Landelijk COC 

 
 

2012 ●  editie 3 ● COC Noord-Holland Noord 

 

 

 

http://www.cocnoordhollandnoord.nl/
http://www.cocnoordhollandnoord.nl/


 

 
 

      

 

 

 

 

 

   

Op zaterdag 28 juli sluiten we 

het seizoen in 1811 Dance & 

Drinks af met een fantastisch 

themafeest: SuperHero! 

Kom verkleed als jou all time 

favorite hero, en dat mag 

natuurlijk van alles zijn! 

Wie is jouw held of heldin?  

Spiderman? Mega Mindy? 

Madonna? Batman of Robin? 

Of misschien wel Justin Bieber? 

Iedereen kan een SuperHero 

zijn: het kan niet bont of gek 

genoeg! 

En voor diegene die er het 

meeste werk van heeft 

gemaakt is er een hartstikke 

leuk prijsje te verdienen,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Juicy Jungle & Splash! 

Binnenkort bij 1811Dance&Drinks 

 

 

prijsjes konden halen van K3-schrift 

tot aan ‘natuur films’. We werd ook 

nog verrast door een super 

optrede van Lady L.A.Bella als 

Britney Spears met het nummer 

Slave for You. Op het slot van de 

avond werd de meeste sexy 

Tarzan/Jane verrast met een leuk 

prijsje. 

Voor de finale van de Roze Week 

Alkmaar werd er een super leuk 

feest georganiseerd in 1811 Dance 

& Drinks, namelijk Splash!  

In samenwerking met Body Style uit 

Alkmaar werd een badmode show 

gegeven, met de knapste, 

seksieste en leukste mannelijke 

modellen die er te vinden zijn.  

Tijdens deze avond werd de 

muziek verzorgd door dj-magic.nl 

waar iedereen lekker op kon 

dansen.  

Zolang er ruimte voor was op 

de dansvloer: die was overvol 

door de vele gasten die deze 

avond niet wilden missen.  

Een record voor 1811 Dance & 

Drinks nooit eerder bezochten 

zoveel gasten een avond in ons 

pand aan de Bierkade.  

Al deze feesten zijn mede 

mogelijk gemaakt door de 

medewerkers van het PR- en 

Creatiefteam van COC-NHN / 

1811 Dance & Drinks.  

En zeker niet te vergeten de 

sterrenteams die op deze 

feestavonden gewerkt hebben. 

Het was SUPER! 
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gekozen door een objectieve 

jury. 

Op groot scherm kun je kijken 

naar de beste SuperHero’s 

allertijden: diverse helden uit 

heden en verleden laten we 

aan je voorbij gaan. 

Kom dus langs op 28 juli als 

jouw SuperHero! 

Maar je mag natuurlijk ook als 

jezelf komen: altijd goed, altijd 

welkom! 

 

Zaterdag 28 juli 

Aanvang: 22.00 uur 

Toegang: gratis 

 

 

  
Even terug kijken op twee leuke 

feesten in 1811 Dance & Drinks 

tijdens de Roze Week Alkmaar. 

Namelijk Juicy Jungle en Splash!  

 

Voor het Juicy Jungle feest was 

het pand aan de Bierkade 

helemaal omgetoverd in een 

jungle, inclusief de wilde dieren! 

In deze jungle trad Miss Yogy op 

als een echte ‘Christine van der 

Horst’ met haar Rad van Fortuin. 

Geassisteerd door een leuke 

sexy Tarzan. Alle prijswinnaars 

konden grabbelen in de 

grabbelton, waaruit ze diverse 

 

 

 

http://dj-magic.nl/
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Fun en Feest Megastore heeft een groot assortiment originele Superhero kostuums en 

accessoires, zoals Superman (ook Superman slips & boxers), Spiderman en Batman. 

Maar ook onze helden van de Village People.  

 

Alle leden van het COC krijgen 10% korting op het hele assortiment bij Fun en Feest, het 

enige wat je moet doen is deze afbeelding printen en meenemen naar de winkel 

(tegenover het station). Op www.funenfeestmegastore.nl kan je alvast kijken of er een 

leuke outfit bij zit voor ons Superhero feest. 

Na een jaar werken op de 

zaterdagavond gaan we op zaterdag 4 

augustus gezellig uit in Amsterdam om de 

bootjes te bekijken tijdens de CanalPride. 

1811 Dance & Drinks is die avond dan 

ook gesloten vanwege diezelfde 

GayPride. 

Op zaterdag 11 augustus staan we 

zoals altijd weer voor je klaar om je 

weer een gezellige avond te bieden. 

 

Horecateam 1811 Dance & Drinks. 

 

 

1811 Dance & Drinks is op 4 augustus  gesloten! 
 

 

Nog geen Superhero outfit? 

Nu met exclusieve korting 

http://www.funenfeestmegastore.nl/


 

 
 

      

 

Vrijwilligers gezocht 
 

 

 

 
Het pand aan de 

Bierkade is voorzien van 

Wifi 

Volg COC Noord-

Holland Noord op  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere zaterdag vanaf 22.00 uur 

brult de lekkerste Dance muziek uit 

de boxen van 1811 Dance & 

Drinks. 

De diverse barploegen, gastheren 

en gastvrouwen staan iedere 

week weer voor u klaar om 

iedereen een geweldige avond te 

bezorgen. 

Vergeet niet uw favoriete muziek 

bij de DJ aan te vragen! 

Dance Party 

Hoe kun je het beste de komst 

van het weekend vieren? Iedere 

donderdag bij 1811 Café 

natuurlijk! 

 

Vanaf 20.00 staat de gratis koffie 

klaar! 

1811 Café  

 

COC Noord-Holland Noord 

Postbus 1040 

1810 KA Alkmaar 

info@cocnoordhollandnoord.nl 

www.cocnoordhollandnoord.nl 

 

 

Bestuur: 

Simon Broersma, voorzitter 

Ron Mol, secretaris 

Richard Mulder, penningmeester 

bestuur@cocnoordhollandnoord.nl  

 

Bedrijfsleider: 

Matt Grent 

 

PR&Communicatie: 

pr@cocnoordhollandnoord.nl 

 

Art-director en coördinator PR 

groep: 

René Kortekaas 

 

 

1811Dance&Drinks 

Bierkade 14a 

1811NJ Alkmaar 

www.1811alkmaar.nl 

 

 

 

 

 

Disclaimer: 

De nieuwsbrief is een uitgave van 

COC Noord-Holland Noord. 

Deze uitgave verschijnt diverse keren  

per jaar. 

Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar 

worden gemaakt, op welke wijze 

dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van 

COC Noord-Holland Noord. 
 

 

 

 

 

 

Kijk regelmatig op 

onze website 

 

www.1811alkmaar.nl 

 

voor de laatste 

informatie over de 

activiteiten in 

1811Dance & Drinks 

 

 2012 ● editie 3 ● COC Noord-Holland Noord 

 

We zijn opzoek naar nieuwe 

medewerkers die op 

zaterdagavond aan de slag 

willen in 1811Dance&Drinks. 

Dat kan zijn; bij de garderobe, 

achter de bar of glazen 

ophalen. 

Inlichtingen via de website 

www.1811alkmaar.nl met 

contact formulier of loop eens 

binnen op een van onze 

avonden. 

 

Sponsors van 

1811Dance & Drinks 
 
BodyStyle – Beenmode & Bodyfashion 

Restaurant Café De Vestibule 

OudeRoze 

DJ Wicky 

Steun je het COC? 

Wil je lid worden van onze 

vereniging klik dan op 

deze link. 

http://www.cocnoordholl

andnoord.nl/lid-worden/ 

COC lid? 
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