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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  

 

 

 

Beste mensen, 

 

Het COC Noord-Holland Noord is 

op allerlei terreinen op dit moment 

zeer actief. Zelf ben ik met een 

paar COC leden naar de 

demonstratie tegen president 

Poetin geweest in Amsterdam op 

maandag 8 april. Wat een 

mensen en wat een gezelligheid 

naast strijdbaarheid. Heel goed 

dat wij voor het oog van de 

wereld daar met zijn allen hebben 

gestaan. Het was op vele 

journaals in verschillende landen 

te zien. Juist in Rusland worden 

LHBT rechten met voeten 

getreden. Op donderdag 18 april 

hadden wij onze 

voorjaarsledenvergadering. 

Tijdens deze ledenvergadering zijn 

René Kortekaas en Daan Otto tot 

nieuwe bestuursleden gekozen, 

erg mooi! Ook werd het COC 

jaarplan besproken. Een aantal 

goede opmerkingen uit de zaal 

zullen worden verwerkt. Binnenkort 

staat het jaarplan op onze 

website. Over de website 

gesproken, na heel lang zoeken 

hebben wij een nieuwe 

webmaster gevonden, Michel 

Gallus. De website van zowel het 

COC als van 1811 zullen 

binnenkort weer up to date zijn. 

Op zaterdag 4 mei heeft het COC 

een bloemstuk neergelegd bij het 

monument in de Hout. De 

herdenkingsdienst en de stille 

tocht waren ook dit jaar weer 

indrukwekkend. Wat goed dat er 

nog zoveel mensen meelopen. 

Op 5 mei was het feest in de Hout 

op het bevrijdingsfestival. Heerlijk 

weer, leuke muziek en veel goede 

gesprekken gehad bij onze kraam. 

Ingrid en Björn bedankt voor jullie 

hulp! De afgelopen weken 

stonden bij mij vooral in het teken van 

de aankomende Roze Week 

Alkmaar. Er wordt goed 

samengewerkt tussen het COC en de 

overige partners: Klaas Middelbeek 

van restaurant de Vestibule, Marcel 

Snijders van de Alkmaarse Bed and 

Breakfast en Bram en Aron van Super 

Sissy. Arjan Dijkman zit de 

vergaderingen als coördinator 

uitstekend voor. Het kost heel wat tijd 

maar dan hebben wij ook wat. Wat 

te denken van de grachtenparade 

op zaterdag 1 juni en de roze 

conferentie op woensdag 29 mei van 

13.00 tot 16.30 uur in het stadhuis! 

Geef je op voor deze conferentie en 

voor de gezellige netwerk bbq na 

afloop in de Vestibule, want daar 

wordt namelijk de eerste roze award 

door wethouder Mirjam Hamberg 

uitgereikt. Zie meer informatie op 

www.rozeweekalkmaar.nl 

Ik hoop jullie allemaal te zien tijdens 

de roze week Alkmaar van zaterdag 

25 mei t/m zaterdag 1 juni! 

 

Hartelijke groet, 

 

Simon Broersma 

 

 

http://www.coc.nl/leden
http://www.rozeweekalkmaar.nl/


  
 Activiteiten COC-NHN in Roze Week Alkmaar 

 

25 mei 

Opening Roze Week Alkmaar 

Een bonte stoet met veel muziek 

zal door het centrum lopen/rijden 

waarbij de Roze Week Alkmaar 

2013 om 16.00 uur officieel 

geopend zal worden 

 

 
 

27 mei 

Onderwijstour 

Homoambassadeurs 

In samenwerking met de 

Werkgroep Voorlichting van het 

COC Noord -Holland Noord zullen 

er weer diverse scholen van 

Voortgezet Onderwijs , 

Middelbaar Beroeps Onderwijs en 

Hoger Beroeps Onderwijs worden 

bezocht, op 27, 28, 29 & 30 mei. 

Met behulp van opvallende 

wagens, vlaggen en spandoeken 

zullen we aandacht vragen voor 

de Roze Week, Voorlichting op 

scholen en de positie van 

Lesbisch, Homosexuele, Bisexuele 

leerlingen en studenten alsmede 

de positie van Transgenders. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

29mei 

Roze Conferentie ‘Homo hoeft 

geen scheldwoord te zijn’ 

Op woensdag 29 mei 

organiseert COC Noord-

Holland Noord, de gemeente 

Alkmaar en Bureau 

Discriminatiezaken Art.1NHN 

een conferentie in het kader 

van de Roze week Alkmaar. 

De conferentie begint om 

13.30 uur (inloop vanaf 13.00 

uur)met de algemene 

presentatie van het 

onderzoek naar discriminatie- 

ervaringen en 

tolerantieklimaat in het 

Voortgezet onderwijs. Daarna 

zal Anniek Verhagen ingaan 

op de mogelijkheden om een 

school veiliger te maken. 

Arjan Dijkman, de coördinator 

van de roze week Alkmaar, 

zal daarna een ludieke quiz 

presenteren om te testen wat 

de aanwezigen weten van 

LHBT. 

 
 

Het is de bedoeling dat de 

scholen die aan het  

onderzoek hebben 

meegewerkt en andere 

scholen uit Noord-Holland 

Noord aan de slag gaan met 

initiatieven om hun school 

veiliger te maken. Eind 2014 

komt er een 

vervolgonderzoek naar het 

effect van de maatregelen. 

De workshops na de pauze 

zullen zich vooral focussen op 

praktische projecten die 

scholen, sportverenigingen en 

jongerenwerkers inspireren om 

hun school, vereniging en 

woonbuurt veiliger te maken.  

 

Het gaat om discriminatie in 

het algemeen, maar ook om 

specifieke projecten rond 

homojongeren, want “homo, 

lesbisch, transgender of bi” 

zijn vaak aanleiding tot ernstig 

pesten, lichamelijk geweld en 

bedreiging. LHBT-jongeren 

zullen getuigen wat hun is 

overkomen, of bespaard is 

gebleven door actieve 

begeleiders, getuigen die niet 

wegkeken of bestuurders die 

hun beleid bewaakten in 

naleving en uitvoering. 

 

Kijk hier voor het complete 

dag programma! 

 

Na afloop biedt de 

gemeente Alkmaar een borrel 

aan in het stadhuis. 

Aansluitend vindt om 18.00 

uur de uitreiking plaats van de 

roze award in restaurant de 

Vestibule, alwaar ook de 

netwerk barbecue 

plaatsvindt. Ook hiervoor kunt 

u zich alvast inschrijven via de 

website. 

 

 
 

 

Roze week activiteiten. 

Voor de andere activiteiten in 

de Roze week kan je kijken op 

de website van de Roze Week 

Alkmaar 

www.rozeweekalkmaar.nl  
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http://www.rozeweekalkmaar.nl/conferentie-homo-hoeft-geen-scheldwoord-te-zijn/
http://www.rozeweekalkmaar.nl/conferentie-homo-hoeft-geen-scheldwoord-te-zijn/
http://www.rozeweekalkmaar.nl/


  In 1811Dance & Drinks tijdens Roze Week Alkmaar 

 
Carnaval de Rio 

De start van de Roze Week 

Alkmaar begint pas écht op 

zaterdag 25 mei in 1811 Dance 

& Drinks met Carnaval de Rio 

Onder het motto: ‘Geen veer te 

lang’ waan je jezelf in Rio de 

Janeiro tijdens de altijd bruisend 

Carnaval met al de sexy 

vrouwen en mannen met hun 

prachtige outfits  

 

Natuurlijk is er naast de 

fantastische DJ met de 

allerbeste samba- en dance 

muziek nog een 

superperformance op het 

podium zoals we dat nog niet  

 

eerder hebben aanschouwd in 

1811 Dance & Drinks!  

Een spectaculaire sambashow 

met prachtig samba danser(es). 

De danseressen zien er mooi en 

sexy uit in hun bikini's en met 

hun prachtige veren 

hoofdtooien. Hoe de danser 

eruit ziet is nog een grote 

verrassing. Kom genieten van 

deze show en wan je helemaal 

in Rio de Janeiro 

 

De toegang is € 3,00, maar……. 

let op: kom op tijd! vol is vol! 

 

Open vanaf 22.00 uur 

 

 

 

2013 ●  editie 3 ● COC Noord-Holland Noord 

 

 
 

Op deze avond zal je verrast 

zijn wat je allemaal te zien en te 

horen krijgt.  

De toegang is natuurlijk gratis, 

maar……. let op: kom op tijd! 

vol is vol! 

Open vanaf 20.00 uur tot met 

01.00 uur 

 

De Voute Avend 

 

1811 Dance & Drinks organiseert 

op donderdag 30 mei vanaf 

20.00 uur het gezelligst café 

avond. De Voute Avend.  

 

Op deze avond kan niks fout 

genoeg zijn. Van veel glitter en 

felle kleuren tot aan de gekst 

outfits. Op deze avond kan 

iedereen zich vrij voelen en 

kleden zoals je wilt. Hoe gekker, 

hoe gezelliger!!! 

Zeker niet te vergeten al de 

foute hits die gedraaid wordt 

door de DJ. Al de hits van de 

Foute 111 komen voorbij. Zoals 

Gerard Joling, Village People, 

Abba, T-Spoon  en niet te 

vergeten de Spice Girls.  

Judith en Don komen ook naar 

deze avond en je weet maar 

nooit wat te allemaal in hun 

mars hebben. Judith is haar 

stem nu al aan het smeren en 

Don is al druk bezig met zijn 

outfit.

 

Kijk, haar op de Dyke 

 

1811 Dance & Drinks organiseert 

op zondag 26 mei vanaf 17.00 

uur het gezelligst vrouwen café  

Kijk, haar op de Dyke 

 
Ofwel: Vrouwen in aantocht!  

Een vrouwenfeest met ballen, 

bubbels en ander lekkers   

Dus geef elkaar een knipoog en 

kom ook gezellig naar Kijk, haar 

op de Dyke.  

Ladies only! 

De toegang is natuurlijk gratis, 

maar……. let op: kom op tijd! 

vol is vol! 

Open vanaf 17.00 uur tot met 

22.00 uur 

 

 

Word vervolg op pagina 4 

 



 

  

Vervolg van pagina 3 

Op 18 november a.s. bestaat 

1811 Dance & Drinks alweer 5 

jaar! 

Het toen opgepimpte pand is 

inmiddels toe aan opnieuw 

een frisse beurt. 

En dat gaat dan ook 

gebeuren: op dit moment van 

schrijven is het na véél praten 

eindelijk rond: er wordt 

verbouwd aan de Bierkade! 

 

De “oer”plek (de kansel) van 

onze zaterdagavond DJ’s 

gaat verdwijnen van de 

dansvloer. 

Daar komt op die plek een 

afgesloten rookruimte. 

Door het rookverbod in de 

horeca kampen wij ook met 

een (bescheiden) terugloop in 

onze bezoekers aantallen en 

bovendien is het zo gast 

In the Navy!  

Voor een fabuleuze finale in de 

Roze Week Alkmaar zorgt 1811 

Dance & Drinks op zaterdag 1 

juni met In the Navy!.  

Op deze avond staan de Guys 

and Girls van de marine 

centraal. 

 

Natuurlijk is er naast de 

fantastische DJ met de 

allerbeste Dance Music nog 

een paar super optredens op 

het podium zoals we dat nog 

niet eerder hebben 

aanschouwd in 1811 Dance & 

Drinks!  
 

Vervolg pagina 4 
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Als eerst komt er een 

spectaculair optreden van Lady 

L.A. Bella als Christina Aguilera 

met haar Candyman.  

Deze avond wordt afgesloten 

door een fantastisch optreden, 

zodat iedereen met een 

gelukkig gevoel terug naar huis 

gaat. 

 

De toegang is € 3,00, maar……. 

let op: kom op tijd! vol is vol! 

 

Open vanaf 22.00 uur 

 

onvriendelijk om mensen hartje 

winter naar buiten te moeten 

sturen om even te peuken. 

Dat moest dus anders en zo 

kwam het besluit om een 

afgesloten rookruimte te 

creëren in het pand. 

 

De aloude DJ kansel krijgt een 

prominentere plek in het pand. 

Volledig nieuw gemaakt, zal de 

DJ kansel halverwege het café 

gedeelte en halverwege de 

dansvloer geplaatst worden. 

Voordeel van die plek is dat 

onze zaterdagavond DJ’s op 

deze manier in het begin van 

de avond meer contact met 

onze gasten krijgen, wanneer 

de dansvloer nog niet het 

walhalla van de avond is. 

Later op de avond kunnen onze 

DJ’s zich dan meer op de 

dansvloer richten en het 

contact met onze gasten 

verbreden. 

 

Voor dat alles helemaal klaar 

is zal er toch nog veel moeten 

gebeuren (wat dacht je van 

het opnieuw aansluiten van 

alle draadjes, stekkertjes, 

lichtaansluitpunten, 

computer, beeldschermen 

enzovoorts). Maar we zijn 

positief. 

Het is de bedoeling dat bij de 

start van de 

RozeWeekAlkmaar, het pand 

helemaal klaar is voor onze 

gasten. 

 

Matt Grent 

Bedrijfsleider 1811 Dance & 

Drinks  

Ingrijpende verbouwing 1811 Dance & Drinks 
 

 
 



 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Binnenkort bij 1811Dance&Drinks 
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Eurovisie Songfestival 2013 

in 1811 Dance & Drinks! 

 

Sommige tradities moet je 

gewoon in stand houden! 

Eén van die tradities is het 

samen kijken naar het Eurovisie 

Songfestival in 1811 Dance & 

Drinks. 

Na de voorrondes op dinsdag 

14 mei en donderdag 16 mei 

zitten wij er klaar voor om op 

zaterdag 18 mei de complete 

uitzending uit te zitten. 

En dat is inclusief de 

puntentelling! 

Geen idee hoe de kansen voor 

Anouk liggen, maar mét of 

zonder haar zal het vast weer 

boeiende, leuke, vreemde en 

bizarre acts opleveren. 

Het Songfestival begint al om 

21.00 uur en dus is 1811 Dance 

& Drinks voor deze 

gelegenheid eerder open. 

Al vanaf 20.30 uur ben je 

welkom bij ons voor een 

(gratis) kopje koffie of thee en 

daarna klinken we natuurlijk op 

de Eurovisie talenten die 

voorbij komen. 

De bedoeling is om de 

 

Nacht Van Oranje groot 

succes! 

 

Wat een fantastische beleving, 

afgelopen 29 april in 1811 Dance 

& Drinks! 

De Nacht Van Oranje beleefde 

zijn zoveelste editie en dat werd 

beloond met een overvol pand! 

Al vanaf 21.00 uur stroomde de 

tent vol en de biertaps bleven 

lopen, écht fantastisch. 

Het is niet chique om in de 

gedrukte media over cijfers te 

praten, maar ik kan wel 

verklappen dat de omzet van 

deze avond tot de top 3 behoort 

in de geschiedenis van 1811 

Dance & Drinks. 

En dan Country Wilma: wat een 

heerlijk en leuk mens! 

Geen spatje verbeelding, lekker 

down to earth en gewoon 

houden aan de gemaakte 

afspraken. 

Daar kan je dus van op aan. 

Binnen ‘no time’ had zij de zaak 

volledig op d’r hand en ging de 

stemming naar een kokend 

hoogtepunt. 

Het complete 

“boeren”repertoire kwam aan 

bod en een toegift kon niet 

uitblijven natuurlijk. 

 

Tot diep in de nacht ging het 

feest door, de Nederlandstalige 

hits werden luidkeels 

meegezongen, het was enorm! 

En na afloop van de avond 

hebben we volmondig tegen 

elkaar gezegd: volgend jaar 

doen we het wéér! 

 

Matt Grent 

 

uitzending te laten zien via 

de beamer op enorm groot 

scherm. 

Als dit technisch niet 

mogelijk is, vanwege de 

verbouwing, kijken we via 

het TV scherm in het café. 

 

May i have your votes, 

please? 

 

Matt Grent 

 

 Gemist in 1811Dance & Drinks 

 

 

 
 



 

      

 

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 

OudeRoze 

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? 
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