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Al deze initiatieven dragen er 

toe bij dat de doelstelling van 

het COC, n.l. verbeteren van 

acceptatie en emancipatie 

van homosexualitiet, zich 

positief ontwikkelt. 

 

Joop Schermer, coördinator 

werkgroep Coming Out en 

Voorlichting. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

De afgelopen maanden zagen we 

een voorzichtige toename in de 

aanvragen voor ondersteuning bij 

coming out gesprekken. Wel viel 

daarbij op dat het verzoeken 

waren vanuit de GGZ, de 

reclassering, het asiel zoekers 

centrum (AZC) of bijvoorbeeld een 

jonge moslima. Daar is natuurlijk 

meteen duidelijk dat COC NHN 

moet kunnen beschikken over 

“stevige” vrijwilligers in de 

werkgroep Coming Out en 

Voorlichting. Je moet bekend zijn 

met problematiek rond het uit de 

kast komen in groepen waar de 

acceptatiegrens nog erg laag is. 

 

En op het moment van dit schrijven 

( eind september ) is er al een 

kennismakingbijeenkomst gepland 

op 1 oktober met 8 nieuwe mensen 

die zich aangemeld hebben voor 

de werkgroep Coming Out en 

Voorlichting. Daar zijn we natuurlijk 

heel blij mee want we verwachten 

ook een toename in het aantal 

verzoeken van scholen om 

“Voorlichting” te komen geven. 

 

In de eerste helft van 2012 zijn er al 

een behoorlijk aantal meer 

gastlessen verzorgd op scholen 

(o.a. in Alkmaar, Den Helder, 

Coming Out en Voorlichting  
 

Volendam) dan het laatste paar 

jaar. En het ziet er nu echt naar 

uit dat de door de minister 

gestelde verplichte voorlichting 

er aan komt binnenkort, dus 

nogmaals, we kunnen 

verwachtten dat meer scholen 

een beroep op ons gaan doen.  

 

Daarnaast gaan we in 

samenwerking met de Homo-

ambassadeurs Onderwijs, bij 

schoolbesturen netwerken om 

aan te bieden dat we docenten 

kunnen gaan trainen of 

spreekbeurten houden op 

bijvoorbeeld ouderavonden. 

 

Afgelopen zomer heb ik samen 

met ambassadeur Jan Martijn 

Stout al voorlichting gegeven 

aan 32 docenten op het 

Trinitascollege in 

Heerhugowaard. 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 

 

• Coming out en 

Voorlichting. 

• COC verkiezingsdebat 

• Agenda 

• Hepatitis B 

• Binnenkort  in 1811 

Dance&Drinks  

• SuperSissy in 1811 Dance & 

Drinks 

• Fun en Feest Megastore 
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Ben jij die voorlichter die wij zoeken!! 

Meld je dan aan via de website. 
www.cocnoordhollandnoord.nl 

 

http://www.cocnoordhollandnoord.nl/


 

 

 

 

  

 Het Roze COC verkiezingsdebat. 
 

 

 

Roze COC-verkiezingsdebat 

was een groot succes! 

Het roze COC-verkiezingsdebat 

afgelopen zondagmiddag 9 

september in Alkmaar was een 

groot succes. 

Vertegenwoordigers van CDA, 

PvdA, D66, SP, VVD en 

GroenLinks waren aanwezig in 

ons COC pand '1811'. Eerst 

mochten alle partijen uitleggen 

waarom holebi's en 

transgenders juist op hun partij 

moesten stemmen, daarna 

werd er volop gediscussieerd 

over het roze stembusakkoord. 

In dit akkoord, ondertekend 

door 9 politieke partijen, staan 5 

onderwerpen die binnen een 

jaar geregeld moeten worden. 

Het akkoord gaat over het 

afschaffen van de 

weigerambtenaar, het verplicht 

stellen van voorlichting op 

scholen, het lesbische stellen 

makkelijker maken om een kind 

te erkennen, het voor 

transgenders makkelijker te 

maken om hun geslacht 

officieel te kunnen veranderen 

in hun paspoort en het gebruik 

afschaffen dat bepaalde 

scholen docenten ontslaan, 

enkel en alleen om het feit dat 

zij homoseksueel zijn. 

Ondanks dat de meeste 

politieke partijen het met elkaar 

eens waren, was de discussie af 

en toe toch pittig. Na afloop 

werd er nog gezellig 

nagesproken aan de bar. Meer 

informatie over het roze 

stembusakkoord op 

www.coc.nl of www.gayvote.nl. 

 

De activiteiten in de komend 

maanden. 

 

 6 oktober Naughty Night in 

1811 Dance & Drinks 

 

 11 oktober Nationale 

Coming Outdag 

 

 27 oktober Halloween in 

1811 Dance & Drinks 

 

 7 november Dag van de 

Dialoog 

 

 17 november COC 

songfestival 

 

 17 november ’80 and ’90 

party in 1811 Dance &Drinks  

 

 1 december Wereld 

Aidsdag 

 

 29 december Karaoke night 

in 1811 Dance & Drinks 
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Agenda  

 

www.coc.nl%20
www.gayvote.nl.


 

 

  

Virus hepatitis eist meer slachtoffers dan hiv 

 

Op 28 juli was het Wereld 

Hepatitis Dag. Wereldwijd 

worden dan acties gevoerd om 

chronische hepatitis B en C 

onder de aandacht te brengen. 

Besmetting met hepatitis B of C 

virus kan de lever aantasten, met 

soms een dodelijke afloop. 

Wereldwijd, maar ook in 

Nederland, stijgt het aantal 

mensen dat overlijdt ten gevolge 

van chronische hepatitis B en C. 

 

Dragers van virus merken niets 

Hepatitis B en C worden 

veroorzaakt door een virus. 

Wereldwijd zijn 480 miljoen 

mensen besmet met het hepatitis 

B of C virus. In Nederland zijn dat 

er naar verwachting 120.000.  

Dragers van het virus merken 

meestal niet dat ze besmet zijn. 

Doordat symptomen zich niet 

direct openbaren, wordt de 

chronische infectie pas 

opgemerkt als de lever al zwaar 

beschadigd is. Levercirrose en 

leverkanker kunnen worden 

veroorzaakt door deze infectie 

die dus dodelijk kan zijn. 

Onderzoeken wijzen uit dat in de 

afgelopen tien jaar meer mensen 

zijn overleden door een 

chronische virale hepatitis- dan 

door een hiv-infectie.  

 

Bloed-bloed of seksueel contact  

Hepatitis B kan worden 

veroorzaakt door bloed-bloed- of 

seksueel contact. Bloed-bloed 

contact bij gebruik van niet goed 

gesteriliseerde naalden, zoals bij 

intraveneus drugsgebruik, vormt 

een risico voor besmetting. Maar 

je kan  ook besmet worden  

wanneer een tatoeage op een 

onhygiënische wijze is gezet.  

 
Behandeling van virale 

hepatitis is zwaar 

Bij hepatitis B  zijn er 
medicijnen die het virus 

kunnen onderdrukken, bij 

hepatitis C is de behandeling 

er op gericht om  het virus te 

doen verdwijnen.  De 

behandeling is vaak zwaar en 

langdurig. Voorkomen is de 

beste remedie. Het risico op 

besmetting via seksueel 

contact wordt minder door 

het gebruik van condooms. 

Daarnaast is tijdig vaccineren 

tegen hepatitis B belangrijk als 

je behoort tot een van de 

risicogroepen. Voor hepatitis C 

bestaat er geen vaccin. 

 

Vaccinatie 6 oktober 2012 bij 

het COC 

Zaterdag 6 oktober zijn er weer 

2 verpleegkundigen van de 

GGD bij het COC aanwezig 

tussen 22.30 en 24.00 uur om te 

vaccineren. 

Zet de stap en laat je voor de 

eerste keer vaccineren of 

maak af waar je mee 

begonnen bent. De volledige 

serie bestaat uit 3 vaccinaties. 

Het maakt niet uit als het al 

een lange tijd geleden is dat 

je de eerste of tweede 

vaccinatie hebt laten zetten. 

Je bent pas beschermd na de 

derde vaccinatie. 

De vaccinatie is nog steeds 

gratis en anoniem! Kan je echt 

niet op 6 oktober, dan kan je 

ook zelf een afspraak maken 

bij de GGD. 

Voor verdere informatie over 

hepatitis B verwijzen we naar 

de website: 

www.manofmietje.nl Via deze 

site kan je zelf een afspraak 

online maken. 

Of je kunt contact opnemen 

met de GGD Hollands 

Noorden: www.ggdhn.nl 
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http://www.manofmietje.nl/
http://www.ggdhn.nl/


 

 
 

      

 

 

 

 

 

   

Halloween! In 1811 Dance & 

Drinks 

 

Op zaterdag 27 oktober is er 

weer een fantastisch 

themafeest in 1811 

Dance&Drinks namelijk 

Halloween! 

Kom verkleed in je meeste 

angst aanjagend outfit! 

Van de meeste sexy dracula 

tot aan de engste zombie 

Of misschien wel een klein 

duiveltje? 

Verras ons met je outfit: 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, 

gekozen door een objectieve 

jury. 

Op het scherm kun je kijken 

naar de engste THILLERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Binnenkort bij 1811Dance&Drinks 
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allertijden: van uit het verleden 

en heden. Je zult er geen 

nachtmerries van krijgen. 

 

Kom dus langs op 27 oktober 

in jouw Halloween outfit! 

Maar je mag natuurlijk ook als 

jezelf komen: altijd goed, altijd 

welkom! 

 

Zaterdag 27 oktober 

Aanvang: 22.00 uur 

Toegang: gratis 

 

 

 

 

  

 

 

Naughty Night in 1811 Dance & 

Drinks 

Voor een knallend begin van 

het nieuwe seizoen organiseert 

1811 Dance & Drinks een 

Naughty Night op zaterdag 6 

oktober 2012 vanaf 22.00 uur.  

Op deze avond komen je 

stoutste verwachtingen uit. Je 

wordt verrast met diverse 

Naughty acts die je nog jaren 

bij zullen blijven…... 

Je zult het er warm van krijgen 

en dan gaan er misschien ook 

bij jou wat kledingstukken uit! 

Meneer "de agent" komt ook 

nog langs tijdens deze avond.  

Mis het niet!!!  

Als je nog een Naughty-outfit in 

de kast heb hangen, moet je 

het zeker aantrekken op deze 

avond. 

Natuurlijk zijn er naast de 

 

Naughty acts ook het debuut 

van DJ Paul als resident DJ 

van de 1e zaterdag van de 

maand. Hij gaat er en groot 

feest van maken met al zijn 

Naughty-hits. 

En ook nog: op deze avond 

kan je GRATIS een vaccinatie 

voor hepatitis B krijgen van 

de dames van de GGD. 

Informatie via www.ggdhn.nl 

of via de nieuwsbrief. Vanaf 

22.00 tot met 0.00  

De toegang is natuurlijk 

gratis, maar……. let op: kom 

op tijd! vol is vol! 

 
Zaterdag 6 oktober 

Aanvang: 22.00 uur 

Toegang: Gratis 

 

 

http://www.ggdhn.nl/


 

 

SuperSissy in 1811  
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Ook voor een outfit voor het Halloween feest 

kan je natuurlijk weer  

terecht bij Fun en Feest Megastore. Ze hebben 

heel veel griezelige  

kostuums, maskers en accessoires. Ga jij als sexy 

boyband zombie, dirty  

devil, naughty vampire of irresistible witch? 

Neem snel een kijkje bij  

Fun en Feest Megastore Alkmaar. Natuurlijk krijg 

je weer 10% korting op  

vertoon van deze update. 

 

Veel mensen, héél veel mensen 

bezochten (verkleed) deze 

sprookjesachtige avond 

georganiseerd door Bram en 

Aron van het SuperSissy team in 

samenwerking met de mensen 

van 1811. 

Een prima sfeer, mooi 

aangekleed pand, gezellige 

mensen en een puike DJ 

zorgden voor een sprookjes 

avond. 

 

Een aantal feesten had het 

SuperSissy team al op haar 

naam staan, verspreid over de 

regio en deze keer was het de 

beurt om het feest in ons pand 

aan de Bierkade te houden. 

Vrijdags voor het feest al druk in 

de weer met beide teams tot 

laat in de avond en 

 SuperSissy in 1811 

 

Griezelige Halloween outfits bij Fun en 

Feest Megastore 

Het is een onhebbelijke 

gewoonte van veel mensen 

(homo’s): zodra er iemand 

anders dan wij van 1811 

Dance & Drinks ook een party 

of feest voor de doelgroep 

organiseert, dan gonst het 

meteen van de geruchten 

over haat en nijd tussen beide 

partijen en wat dies meer 

zij…… 

En natuurlijk weten wijzelf wel 

beter, maar het is toch maar 

mooi duidelijk geworden dat 

samenwerking het 

toverwoord is. 

En dat gebeurde op zaterdag 

1 september j.l.: een 

SuperSissy avond in 1811 

Dance & Drinks! 

Wat een heerlijk feest, dat als 

thema ‘Life is a Fairytale’ had. 

zaterdagochtend wederom 

voor de finishing touch.  

Het resultaat mocht er zijn: vele 

sprookjesboeken sierden de 

wanden, een enorm scherm op 

de dansvloer voor de 

sprookjesachtige beelden en 

een complete set nieuwe 

lampen op de dansvloer. 

 

De samenwerking is zo goed 

bevallen dat er plannen zijn om 

volgend jaar wederom een 

SuperSissy feest in 1811 te gaan 

houden. 

Dat kan alleen maar erg leuk 

worden! 

 

Team 1e zaterdag 

 

 

 

 

  



 

 
 

      

 

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 
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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 

Club Torso 

 

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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