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Word lid van het COC!  
 

Want hoe meer leden COC 

Noord-Holland Noord heeft, 

des te beter kunnen we 

opkomen voor de 

belangen van 

homoseksuele mannen, 

lesbische vrouwen, 

biseksuelen en transgenders 

in de regio. Een sterk COC 

Noord-Holland Noord is ook 

in jouw belang! 

Lid worden van het COC 

kost € 42,50 per jaar. Ben je 

onder de 26? Word dan lid 

van Expreszo! Voor € 25 krijg 

je 6x per jaar het tijdschrift, 

en ben je lid van COC 

Meld je aan door hier op te 

klikken  

 

 
 

De zomervakantie staat voor de 

deur. Wij kunnen terugkijken op 

een paar drukke maanden waarin 

veel gebeurd is. De Roze week 

Alkmaar was weer een groot 

succes. Samen met Super Sissy, 

restaurant/brasserie de Vestibule 

en de Alkmaarse Bed en Breakfast 

hebben wij weer een week van 

formaat neergezet.  

 
De gemeente Alkmaar heeft 

daarin enthousiast meegewerkt. 

De grachtenparade was met nog 

meer boten indrukwekkend, de 

netwerk bbq met Gerard Joling bij 

de Vestibule was erg gezellig en 

het debat in het stadhuis was 

interessant en afwisselend. Ook de 

homoambassadeurs hebben zich 

van hun beste kant laten zien. 

Willem Laan en Jan Martijn Stout 

zijn verschillende scholen langs 

geweest en Conny van Iersel had 

een erg goed bezocht ouderen-

sociëteit. Onze Jan Martijn Stout 

heeft uit handen van wethouder 

Hamberg de roze award 2013 

ontvangen voor zijn emancipatie-

werk bij het roze netwerk binnen 

de politie, voor zijn werk als homo-

ambassadeur en voor zijn inzet als 

voorlichter van het COC.

 

Wij zijn trots op Jan Martijn! Volgend 

jaar kan iemand anders de award 

weer winnen. 

Zelf vond ik de roze kerkdienst in de 

Oud Katholieke kerk en de 

stadswandeling ook zeer geslaagd. 

De kerk zat helemaal vol.  

Tot slot was het feest 'In the Navy' in 

1811Dance & Drinks  een leuke 

afsluiting van de roze week.  

 

 
 

Ik ben verheugd dat wij eindelijk een 

nieuwe webmaster hebben 

gevonden, Michel Gallus. De 

website van zowel het COC Noord-

Holland Noord ( 

www.cocnoordhollandnoord.nl )  als 

die van 1811 Dance & Drinks ( 

www.1811alkmaar.nl ) zijn weer up to 

date. Binnen in ons pand is er ook 

het één en ander veranderd. Een 

nieuwe DJ hoek halverwege de 

zaak en een goed afgesloten 

rookruimte. Ook benieuwd? Kom 

dan eens gezellig een avondje bij 

ons uit op een donderdag- of 

zaterdagavond. Iedereen is van 

harte welkom, ook in de 

zomermaanden! 

 

Ik wens iedereen een fijne zomer 

toe, thuis of elders. 

 

Simon Broersma, voorzitter 

 

 

 
 

 

http://www.coc.nl/leden
http://www.cocnoordhollandnoord.nl/
http://www.1811alkmaar.nl/


  
 Van de voorlichters 

 
Het afgelopen schooljaar was 

een hectische, doordat 

middelbare scholen sinds 1 

januari 2013 verplicht zijn 

aandacht te schenken aan 

diversiteit/homoseksualiteit, zijn de 

aanvragen niet eens allemaal te 

verwerken. Enkele aanvragen om 

voorlichting te geven zijn al 

doorgeplaatst naar het nieuwe 

schooljaar. Op zich mooi dat er 

zoveel aanvragen zijn en dus 

mogelijkheden voor ons zijn om 

homoseksualiteit en diversiteit 

onder de aandacht van jongeren 

te brengen. Echter door het 

succes van de voorlichtingen die 

we het afgelopen schooljaar 

hebben gegeven, wordt het 

het komende schooljaar lastig om 

alle aanvragen positief te 

beantwoorden. 

De groep voorlichters bestaan uit 

een groep positieve en 

bereidwillige voorlichters 

maar doordat iedereen 

studeert of werkt is het niet 

mogelijk om altijd voldoende 

voorlichters te kunnen 

mobiliseren. Het is daarom 

van groot belang om onze 

leuke groep voorlichters te 

kunnen uitbreiden, bij 

deze een oproep aan 

iedereen, die voorlichting ook 

belangrijk vind, MELD JE 

AAN ALS VOORLICHTER! 

Als onze groep groter wordt 

kunnen we vaker voorlichting 

geven, behalve dat het 

belangrijk is om voorlichting te 

geven is het ook heel erg leuk 

om te doen. Als je 

nieuwsgierig bent over wat 

het inhoud, wat er van je 

verwacht wordt, schroom niet 

om je te melden voor 

informatie. 

Iedereen een fijne zomer en 

tot het volgende schooljaar. 

Groet, 

Richard Ivangh 

Coördinator voorlichting 
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Sinds kort heeft het COC Noord-

Holland Noord een nieuw logo. 

Deze is ontworpen door onze 

nieuwe zeer creatieve 

webmaster, namelijk Michel 

Gallus.  

Het logo is overal te zien nu. In al 

de sociaalmedia, zoals Facebook 

en Twitter, en op de vernieuwde 

website.  

Niet te vergeten het logo van 

1811Dance & Drinks is ook 

vernieuwd. 

Breng ook eens een bezoek op 

één van onze websites. 

www.cocnoordhollandnoord.nl of 

www.1811alkmaar. Zo blijf je 

op de hoogte van al de 

ontwikkelingen en 

bezigheden van het COC 

Noord-Holland Noord.  

 

 

 

 
 

Nieuw logo 

http://www.cocnoordhollandnoord.nl/
http://www.1811alkmaar/


 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Binnenkort bij 1811Dance&Drinks 

 

 

Gezocht:  
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1811 Dance & Drinks is op 

3 augustus gesloten! 
 

 

Na een jaar lang werken op 

de zaterdagavond gaan we 

op zaterdag 3 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 10 augustus staan 

we zoals altijd weer voor je 

klaar om je weer een gezellige 

avond te bieden. 

 

Horecateam 1811 Dance  & 

Drinks. 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht 
 

Wij zijn op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers die op diverse 

avonden hun handen uit de 

mouw willen steken. Dat kan 

zijn bij de garderobe, achter 

de bar werken, het halen 

van glazen of knallen als DJ. 

 

Wil jij een vrijblijvend gesprek 

met de bedrijfsleider? Vul 

het contactformulier! (klik op 

link) in en hij zal spoedig 

contact met je opnemen. 

 

Hopelijk tot snel! 

 

 

 
Gezocht: 

happy homo, loslippige lesbo, stoere trans of babbelende bi 

Ben jij alles behalve hetero? Wil je daar open over praten?  

Vind je het belangrijk dat er op scholen aandacht is voor het thema 

‘holebiseksualiteit’?  

Dan is voorlichting geven misschien iets voor jou! 

Neem dan contact op via het contactformulier op de website van Werkgroep Coming 
Out & Voorlichting (klik op link) 

Super Sissy  in 1811 Dance & 

Drinks! 

 

 
 

Op zaterdag 7 september 

organiseert Super Sissy een feest 

in 1811 Dance & Drinks met het 

thema MovieStars.  

Het word weer een spectaculair 

feest. Je zult je begeven tussen 

de Hollywood sterren van nu en 

verleden. 

 De voorbereidingen zijn in volle 

gang.  

Binnenkort kun je de verdere 

details lezen op de website en 

facebookpagina van 

1811Dance & Drinks. 

 

 

 

 

 

http://www.1811alkmaar.nl/contact
http://www.cocnoordhollandnoord.nl/contactformulier-coming-out-voorlichting
http://www.cocnoordhollandnoord.nl/contactformulier-coming-out-voorlichting
http://www.1811alkmaar.nl/
https://www.facebook.com/1811alkmaar


 

      

 

Vrijwilligers gezocht 
 

 

 

 
Het pand aan de 

Bierkade is voorzien van 

Wifi 

Volg 1811 Dance & 

Drinks 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 

Daan Otto 

Rene Kortekaas 

Mail bestuur  

 

Bedrijfsleider: 

Matt Grent 

Mail bedrijfsleider  

 

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 
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We zijn altijd 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 

Club Torso 

RFH Kappers 

Sexetcetera.nl 

 

 

 

Steun je het COC? 

Wil je lid worden van onze 

vereniging klik dan op 

deze link. website 

COC lid? 

 
 

 

mailto:info@cocnoordhollandnoord.nl
file:///E:/1811/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief%20feb%202012/www.cocnoordhollandnoord.nl
mailto:Mmailto:bestuur@cocnoordhollandnoord.nl
mailto:matt20@upcmail.nl
mailto:pr@cocnoordhollandnoord.nl
file:///E:/1811/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief%20feb%202012/www.1811alkmaar.nl
http://www.1811alkmaar.nl/
http://www.1811alkmaar.nl/
file:///E:/1811/Nieuwsbrief/2013/Nieuwsbrief%20maart%202013/website

