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leden, des te sterker ons geluid 

wordt gehoord. Ik wil dan ook 

iedereen, die nog geen lid is 

maar ons wel een warm hart 

toedraagt, dan ook van harte 

oproepen om lid van het COC te 

worden. Zie voor meer informatie 

op www.coc.nl 

 
Simon Broersma, voorzitter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nieuwsbrief 

Van de Voorzitter 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 

 
• Van de voorzitter 

• Algemene 

Ledenvergadering 

• De voorlichtersgroep 

• NLdoet 

• Café Hoezo Anders 

• Binnenkort  in 1811 

Dance&Drinks  
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Het COC Noord-Holland Noord 

vraagt aandacht voor voorlichting 

over seksuele diversiteit op alle 

middelbare scholen in Noord-

Holland Noord. Wij hebben 

onlangs een brief gestuurd naar 

alle middelbare scholen, MBO 

instellingen en de onderwijs 

wethouders. De Tweede-Kamer 

verplicht scholen om vanaf 1 

december voorlichting te laten 

geven over seksuele diversiteit. 

Bespreekbaar maken van seksuele 

diversiteit draagt namelijk bij aan 

een veiliger klimaat op de 

scholen, waardoor pesten minder 

voor zal komen. 

Het COC Noord-Holland Noord 

beschikt inmiddels over een grote 

groep enthousiaste en jonge 

voorlichters, die al verschillende 

scholen in de regio hebben 

bezocht. De reacties van zowel 

leerlingen als leraren zijn 

overwegend zeer positief. Voor de 

komende 3 maanden staan de 

volgende scholen op het 

programma: CSG Jan Arends,  

Horizoncollege ,PCC Oosterhout,  

Bergense scholengemeenschap, 

Clusius College Schagen en het 

Trinitascollege. Ik ben als voorzitter 

ongelooflijk trots op Joop, Richard, 

Joey, Ingrid, Robin, Jan Martijn, 

Nadine Jeffrey, Björn, Bas, Dennis, 

Andreas en Alexander. Gewoon 

geweldig!      

Het is alweer half maart, de tijd 

vliegt voorbij. De afgelopen 

weken ben ik bezig geweest met 

allerlei organisatorische zaken te 

regelen voor de aankomende 

Roze Week Alkmaar (25 mei t/m 1 

juni).Van subsidie aanvragen tot 

het regelen van een grote 

regenboogvlag en van 

overleggen met Provadja over 

roze films tot en met het organiseren 

van de roze conferentie. Deze 

laatste activiteit moet nog meer 

handen en voeten gaan krijgen. De 

roze conferentie zal worden 

gehouden op woensdagmiddag 29 

mei in het stadhuis van Alkmaar. 

Afgelopen vrijdag hebben ik, Klaas 

van der Horst en Matt Grent kluswerk 

gedaan met mensen van Artiance 

speciaal in ons pand, heerlijk om ook 

even letterlijk de handen uit de 

mouwen te steken! Het COC Noord-

Holland Noord mag er zijn en moet 

er ook zijn. Als ik in mijn gedachten 

langs de verschillende kranten en 

televisieprogramma’s van de 

afgelopen weken loop dan krijg ik 

het af en toe koud om het hart: 

vrouwen mishandelen 2 

homoseksuele mannen in de trein bij 

Sneek, weggepeste homostellen in 

verschillende Nederlandse steden, je 

vraagt je toch af hoe dit mogelijk is 

anno 2013’! Sinds burgemeester 

Wolfsen van Utrecht het aan de stok 

kreeg met een homostel dat 

slachtoffer was van homopesten, is 

Nederland verrijkt met twee 

meldpunten voor homodiscriminatie. 

Op beide meldpunten zijn inmiddels 

honderden meldingen gedaan van 

pesterijen en fysiek geweld tegen 

homo’s en lesbiennes. Dat zijn veel 

te veel meldingen! 

In het buitenland is het nog erger, 

met landen als Oeganda en Wit 

Rusland als dieptepunten. Het COC 

staat al 67 jaar pal voor de rechten 

van LHBT-ers. Op regionaal niveau zijn 

onze 50 vrijwilligers goed bezig op 

verschillende scholen, bij gemeenten 

en in ons pand ‘1811’.  Om een 

grotere vuist te maken naar 

overheden en andere organisaties 

zijn leden heel belangrijk, hoe meer 

http://www.coc.nl/


 

 

 

  

Algemene Ledenvergadering 

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  

 

Al enige tijd is COC NHN in de 

gelukkige omstandigheid een 

leuke enthousiaste groep 

mensen te hebben, die onder 

bezielende leiding, van Joop 

Schermer, voorlichting geven 

op onder ander, middelbare 

scholen. 

Het is Joop gelukt om een 

mooie diverse groep jonge en 

een paar “oudere” mensen bij 

elkaar te vinden. Deze groep 

bestaat uit vrijwilligers die het 

belangrijk en het leuk vinden 

om voorlichting te geven, om 

op scholen uitleg te geven over 

homoseksualiteit, biseksualiteit, 

transgenders, kortom hele 

diversiteits palet. 

De vrijwilligers doen dit niet 

zomaar, eerst is er een 

kennismakingsgesprek met 

Joop en vaak met nog iemand 

van de vrijwilligersgroep erbij en 

daarna een training om te 

ervaren en tips te krijgen hoe je 

het beste een training kunt 

invullen en kunt geven. Deze 

training wordt 2 keer per jaar 

georganiseerd door COC 

Nederland. Zo was er op 

zaterdag 9 maart weer een 

landelijke training voor de 

voorlichters. Ook nu zijn daar 

weer mensen van ons naar toe 

geweest, Jeffrey, Bjorn, Nadine, 

Robin en Richard. 

Vrijdag 8 maart hebben de 

voorlichters weer goed werk 

verricht op het Jan Arentsz 

College, 7 derdejaars groepen 

hebben daar voorlichting 

gekregen. 

De leerlingen en hun docenten 

waren stuk voor stuk positief. 
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Op donderdag 18 april 2013 

vind in het verenigingspand van 

COC Noord-Holland Noord, de 

voorjaarsledenvergadering 

plaats.  We presenteren u dan 

o.a. het financieel jaarverslag 

over het jaar 2012 door de 

penningmeester, evenals het 

secretarieel jaarverslag 2012, 

waar nog aan gewerkt wordt 

door ondergetekende. Ook 

doet die avond de 

kascommissie verslag van hun 

bevindingen.  

 

Maar ook niet onbelangrijk om 

te vermelden; we hopen 18 

april ook dat we 2, misschien 3 

aspirant bestuursleden aan u 

voor kunnen stellen. Ze draaien 

op de achtergrond al een paar 

maanden mee. De aspirant-

bestuursleden hebben 

binnenkort nog een gesprek 

met onze Leden van 

Verdienste, welke ons adviseren 

op een aantal gebieden 

binnen het COC en ook praten 

met aspirant-bestuursleden. Zij 

zullen elk belangstellend 

bestuurslid vragen naar hun 

beweegreden om lid te worden 

van het bestuur en of ze voor 

een periode van minimaal 2 jaar 

bestuurslid willen zijn.   

 

Als dagelijks bestuur hopen wij 

echt dat deze aspirant 

bestuursleden ons willen komen 

versterken, want er is veel te 

doen. Werk dat we nu al heel 

lang met ons drieën doen, maar  

niet aan alles toekomen.  

Capabele en gemotiveerde 

bestuursleden die die resterende 

taken op zich willen nemen, 

omarmen we van harte. 

 

Uiteraard praten wij u bij over het 

reilen en zeilen binnen COC NHN, 

over de Roze Week 2013, 

waaraan al weer maanden 

wordt gewerkt op de 

achtergrond en als er nieuws is 

vanuit de federatie COC 

Nederland, hoort u dat natuurlijk 

ook van ons. 

 

Wij hopen veel leden en 

belangstellenden te mogen 

verwelkomen op 18 april 2013! 

 

Met vriendelijke groet, namens 

het bestuur, 

Ron Mol, secretaris 

 

De voorlichtersgroep 
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De activiteiten in de komende 

maanden. 

 

 17 maart Café Hoezo 

Anders! 

 30 maart 1001 Nights  in 

1811 Dance & Drinks 

 18 april Algemene Leden 

Vergadering 

 21 april Café Hoezo Anders!  

 29 april Nacht van Oranje in 

1811 Dance& Drinks  

 Roze week Alkmaar 25 mei 

tot met 1 juni  
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Agenda  voorlichtingsgroep op poten 

gezet en heeft daar met veel 

plezier tijd en energie ingestopt. 

Maar Joop doet nog veel meer 

voor het COC ook landelijk en 

dat slokt steeds meer tijd op. Nu 

alles loopt is het voor Joop een 

mooi moment om met zijn functie 

als coördinator voorlichting te 

stoppen en deze over te dragen 

aan Richard Ivangh. Alle 

voorlichters waren het hier mee 

eens, wij zijn tenslotte een 

vrijwillige democratische groep. 

Hierdoor is het voor Joop mogelijk 

om zijn tijd en energie aan 

andere onderdelen van het COC 

te steken en misschien wat meer 

vrije tijd? Wie weet.... In ieder 

geval vind ik het een eer en 

bijzonder leuk om de taak van 

Joop over te nemen en ga ik 

samen met alle voorlichters die er 

nu zijn en er hopelijk nog 

bijkomen vol plezier en energie 

tegen aan om zoveel mogelijk 

jongeren te bereiken op hun 

school. 

De voorlichting op de scholen is 

niet het enige wat de voorlichters 

doen. De voorlichters zijn ook de 

mensen bij uitstek om iedereen 

die een comingout beleeft of wil 

weten over dit onderwerp, waar 

je informatie kunt vinden, gelijk 

gestemde zoekt of wat dan ook 

te helpen ongeacht de leeftijd, 

sekse etc. Middels een email of 

via via kunnen mensen een 

afspraak maken, bij voorkeur op 

de donderdagavond, om een 

informatief gesprek te krijgen in 

 

 

 

Onze voorlichters hebben de 

dag zelf ook weer als heel 

positief ervaren. Het leuke is dat 

de ene groep veel mondiger is 

dan de andere groep, vaak 

merk je dat er veel 

politiekcorrecte antwoorden 

gegeven worden en dan moet 

je als voorlichter soms even 

extra confronterend zijn om de 

boel los te krijgen. Doordat de 

voorlichters ook steeds meer 

ervaring krijgen met het 

voorlichten gaat dat steeds 

makkelijker. 

Een van de leuke dingen is dat 

wij als groep voorlichters heel 

divers zijn en zo aan de 

jongeren mee kunnen geven 

dat homo’s en lesbo’s net 

“gewone” mensen zijn. Vaak 

maken de verhalen van de 

voorlichters over hun eigen 

comingout veel indruk op de 

jongeren. Het breekt ook vaak 

het ijs en dan durven ze ook zelf 

meer te vragen of te zeggen. 

Onze voorlichtingsgroep kan 

nog steeds wel extra mensen 

gebruiken omdat we 

momenteel steeds meer 

aanvragen krijgen van scholen. 

Aan de ene kant komt dat 

omdat scholen nu verplicht zijn 

aandacht te schenken aan 

homoseksualiteit in hun 

lesprogramma en aan de 

andere kant denk ik dat de 

voorlichtingsgroep ook reclame 

voor zichzelf maakt door de 

voorlichting zo goed en leuk te 

doen als nu, hierdoor zien 

docenten het, zij ervaren de 

reacties van de klassen en zien 

dat het daadwerkelijk wat 

toevoegt. 

Momenteel bestaat de groep 

uit Ingrid, Nadine, Bas, Robin, 

Andreas, Bjorn, Jan Martijn, 

Joey, Joop, Dennis, Jeffrey en 

Richard. 

Joop Schermer heeft de 

COC 1811 in Alkmaar. 

Behalve extra enthousiaste 

nieuwe mensen zoeken wij met 

het bestuur iemand die de 

website van COC NH eens flink 

wil updaten en daarna wil 

bijhouden. Het is voor ons als 

voorlichtingsgroep enorm 

belangrijk dat wij te vinden zijn 

binnen het COC! 

Groeten Richard Ivangh 

 

 



 

 

  

NL doet 2013 bij COC Noord-Holland Noord 

 
Als u dit leest, zijn in het pand 

van het COC; 1811 Dance & 

Drinks wat broodnodige klussen 

gedaan. Dit in het kader van 

“NL doet, een initiatief van het 

Oranjefonds. In ons pand 

hebben we al geruime tijd wat 

opknap klussen, maar helaas 

ontbreekt het ons zelf, op een 

paar handige vrijwilligers na, 

aan onvoldoende menskracht, 

om alle klussen te kunnen 

klaren. Maar gelukkig zijn we in 

het kader van “NL Doet” een 

initiatief van het Oranjefonds, in 

contact gekomen met Stichting 

de Waaier.   Stichting De 

Waaier bevordert de 

maatschappelijke samenhang 

in de regio Alkmaar, 

Heerhugowaard en Langedijk 

door bedrijfsleven, overheid en 

maatschappelijke organisaties 

te stimuleren om elkaar te 

ontmoeten en elkaar te 

faciliteren door samen 

projecten uit te laten voeren 

met inzet van mensen, 

middelen en munten.  

De Waaier benaderde COC 

Noord-Holland Noord met de 

vraag of wij in het kader van NL 

Doet misschien wat aanpak en 

aandachtklussen hadden. Nou, 

reken maar dat we die hebben. 

En zo komt het dat vrijdag 15 

maart maar liefst 10! vrijwilligers 

van Artiance Speciaal aan de 

slag zijn gegaan in en buiten 

ons verenigingspand. Artiance 

is het centrum voor de kunsten 

in Alkmaar. Bij ons was een 

groep licht autistische mensen 

aan het werk, maar wel een 

groep die van “aanpakken” 

houdt.  Zo hebben ze een paar 

vlaggenmasten opgehangen, 

diverse lampen vervangen, een 

stuk vloerzeil aangelegd, de 

deuren van de toiletgroep 

geschilderd en nog wat andere 

klusjes gedaan.  Uiteraard 

zorgden wij als COC NHN dat 

de benodigde materialen in 

huis waren en zorgde onze 

bedrijfsleider voor koffie en 

thee, een smakelijke lunch 

tussen de middag en na het 

werk voor een drankje voor 

de vrijwilligers. 

 

Als bestuur zijn wij deze groep 

mensen heel dankbaar en is 

ons verenigingspand weer 

zichtbaar opgeknapt!  Allen 

heel hartelijk bedankt! 

 

Ron Mol, secretaris 
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middag en gaan we wederom 

enthousiast van start om 14.00 

uur. Met hetzelfde 

vrijwilligersteam staan we dan 

wederom klaar om er een 

gezellig middag van te maken. 

In de afgelopen weken is er 

veel aan publiciteit gedaan en 

zijn tevens alle andere COC lid-

verenigingen aangeschreven 

die ook een middag of avond 

organiseren voor mensen met 

een verstandelijke beperking.  

Want het leuke is, dat men zo 

op bijna elke zondag van de 

maand (en bij een paar 

verenigingen op zaterdag)  

Zondag 17 februari 2013 jl. was 

het dan zover; onze 1e editie 

van Café Hoezo Anders, een 

activiteit voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Maanden is er naar toegewerkt 

en is alles tot in de puntjes 

voorbereid. Een team van 

ervaren vrijwilligers van zowel 

het COC NHN als Stichting 

Philadelphia was er klaar voor. 

Onze vaste Artdirector René 

Kortekaas had een prachtige 

poster ontworpen en flyers laten 

maken. Deze werden door Karin 

en Bob van Stichting 

Philadelphia aan de man 

gebracht binnen de stichting 

maar ook naar andere 

instellingen gestuurd of 

persoonlijk langs gebracht. 

 

Helaas werd het niet zo druk; 

maar een handjevol bezoekers 

kwam langs. Toch werd het een 

hele gezellige middag. De 

koffie en thee die gratis werd 

geschonken, zoals altijd bij ons 

en met een lekker koekje, 

smaakte prima en bij de 

drankjes werden bakjes met 

chips en nootjes ook zeer 

gewaardeerd. Ook was er nog 

kaas en worst. Dit met dank aan 

onze bedrijfsleider, die dit 

allemaal fantastisch had 

verzorgd! 

17 maart is onze tweede 

Aarzelende maar leuke start Café Hoezo Anders. 
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COC Noord-Holland Noord zoekt: 

  
Een enthousiaste en ervaren webmaster die op vrijwillige 

wijze de website van 1811 Dance & Drinks wil 

beheren. Het kost je niet al teveel tijd en het is leuk en 

dankbaar werk. Het gaat onder meer om het actueel 

houden van de website en het opschonen van dingen 

die niet actueel meer zijn.  Je werkt nauw samen met het 

bestuurslid PR & Communicatie, die je 

directe aanspreekpunt is. 

 

Heb je interesse of heb je vragen, reageer dan via: 

bestuur@cocnoordhollandnoord.nl 

 

 

naar een café middag kan 

gaan, speciaal voor deze 

doelgroep. En wat is er nu 

leuker om af en toe eens bij een 

andere vereniging te gaan 

kijken hoe het er daar aan toe 

gaat, ook al houdt dat in dat je 

soms best een stukje moet 

reizen. 

 

Rest mij nog te vertellen dat het 

wel alleen een activiteit is voor 

deze specifieke groep mensen 

en dus een besloten karakter 

kent.  

 

Ron Mol, projectleider Café 

Hoezo anders. 
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Binnenkort bij 1811Dance&Drinks 
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1001 Nights  

1811 Dance & Drinks organiseert 

op zaterdag 30 maart vanaf 

22.00 uur het schitterde feest 

1001 Nights 

Op deze avond kom je 

helemaal in de sfeer van het 

middenoosten. Je zal je net 

Aladdin of Jasmine voelen. 

Je kunt lekker relaxen samen 

met je vrienden of date op het 

oosters bed. Misschien is deze 

avond jouw geluksavond! 

Je gaat helemaal op in de 

oosters sfeer en zal verdwalen in 

de klanken van de muziek. Je 

zal je eigen terug vinden in de 

oase van happiness of in de 

grot van Ali Baba 

De hits worden verzorgd DJ 

Erkin, dus het gaat weer een 

grote feest worden. Iedereen 

 

kan zich uitleven op de 

dansvloer met al de hits uit 

het middenoosten. 

Op deze avond zal je verrast 

zijn wat je allemaal te zien 

krijgt.  

Als je helemaal in de sfeer 

mee wil gaan kom dan in je 

eigen Arabische outfit. 

 

let op: kom op tijd! vol is vol! 

Zaterdag 30 maart 2013 

Aanvang: 22.00 uur 

Toegang: €3,00 

 

 

 

Nacht van Oranje 
 

Ja hoor: daar is íe weer! 

Eén van de hoogtepunten van 

de inmiddels rijke 1811 historie: 

de Nacht Van Oranje! 

Zoals ieder jaar opnieuw opent 

1811 Dance&Drinks de deuren 

op de avond voor 

Koninginnedag. 

En zo ook dit jaar: op 

maandagavond 29 april vanaf 

21.00 uur gaat de schatkist met 

de leukste, de beste, de grootste 

en feestelijkste Hollandse Hits 

weer open en wordt het weer 

een oergezellig feest aan de 

Bierkade! 

Vanzelfsprekend met een gratis 

glaasje Oranjebitter (op=op) om 

te proosten op deze laatste 

koninginnenacht.  Immers: vanaf 

volgend jaar gaat de rijke 

traditie van Koninginnenacht 

zoals we die al tig-jaar kennen 

niet meer op. 

Daarom is er op deze speciale 

avond, naast een feestelijk 

versierd pand, ook een geweldig 

optreden gepland van niemand 

minder dan Country Wilma! 

Country Wilma is al jaren een 

absoluut feestbeest in onze regio 

die op elke party waar ze komt 

iedereen in beweging krijgt met 

haar heerlijke en feestelijke 

nummers. 

Wie kent haar niet? Nummers als 

“Thank god, I’m a country girl”, 

“Op de boerderij” en “Heel de 

wereld rond” zijn slechts enkele 

van haar bekendste hits en 

brengt het publiek in een 

uitgelaten sfeer. 

Het kan dan ook alleen maar 

weer heel erg leuk worden op 

deze 29e april aan de Bierkade! 

Voor deze gelegenheid zijn we 

speciaal open tot 02.00 uur en de 

toegang is….. natuurlijk gratis! 

 

http://dj-magic.nl/
http://dj-magic.nl/


 

 
 

      

 

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 

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 

DJ Wicky 

Club Torso 

 

Steun je het COC? 

Wil je lid worden van onze 

vereniging klik dan op 

deze link. website 

COC lid? 
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