
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur COC NHN en bedrijfsleider (2e van links) 

 

 

 

 

 
 

hoe homogerelateerde 

aangiften beter behandeld 

kunnen worden. De politie en 

het openbaar ministerie willen 

graag meewerken, maar het 

gaat nog niet helemaal zoals 

wij zouden willen. Kortom er 

gebeurt veel bij het COC NHN. 

Wij zijn dan ook een levendige 

vereniging met veel 

enthousiaste vrijwilligers, daar 

ben ik trots op! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Simon Broersma, voorzitter COC 

Noord-Holland Noord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Brink Staatsprijs 

 

Nieuwsbrief 

Beste lezers, 

 

Ik ben nu 2 maanden voorzitter van 

het COC Noord-Holland Noord en 

ik kan jullie zeggen, ik vind het nog 

steeds erg leuk! Er komt een hoop 

bij kijken, dat wel.  Naast 

vergaderen en lobbyen, ben ik ook 

betrokken bij de roze week  eind 

mei in Alkmaar. We hebben tijdens 

de nieuwjaarsreceptie landelijk 

voorzitter Vera Bergkamp en 

directeur Koen van Dijk van COC 

Nederland op bezoek gehad. Met 

deze landelijke belangstelling 

waren we zeer content! Op dit 

moment ben ik bezig om de 

koplopersubsidie, die Alkmaar en 

Hoorn hebben gekregen van het 

ministerie van OCenW te verdelen. 

Dit doe ik samen met de 

Van de voorzitter 

gemeente, bureau art1, het roze 

netwerk NHN en de 

schoolbesturen. Het COC zal zich 

vooral gaan inzetten voor 

voorlichtingen op de middelbare 

scholen en het MBO. Joop 

Schermer heeft een aantal 

enthousiaste jonge vrijwilligers 

weten te vinden die de 

voorlichtingen gaan geven. Ik 

ben blij met het createam dat 

iedere maand een themafeest 

organiseert. Zo hebben we een 

karaokefeest gehad en een 

wizzard of oz thema. Het 

komende feest staat in het teken 

van Valentijnsdag. Binnenkort 

heb ik ook een gesprek met het 

openbaar ministerie, om te kijken 

Op donderdag 5 januari jl. was 

de druk bezochte 

nieuwjaarsreceptie van COC 

NHN. 

Tijdens deze avond werd de Jos 

Brink Staatsprijs onthuld door 

bedrijfsleider Matt Grent en Vera 

Bergkamp (voorzitter landelijk 

COC). Deze prijs is afgelopen 

jaar toegekend aan alle 

vrijwilligers van het COC. De prijs 

 

 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 

 
• Van de voorzitter 

 

• Jos Brinks Staatsprijs 

  

 Come to Ozz Party 

 

• Binnenkort  in 1811 

Dance&Drinks  
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heeft nu een prominente plek 

in het pand aan de Bierkade. 

De Jos Brink Prijs is een 

staatsprijs die eens in de twee 

jaar wordt uitgereikt. De prijs is 

gericht op groepen of 

instellingen die een 

fundamentele bijdrage 

hebben geleverd aan de 

verbetering van de positie van 

lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, 
biseksuele mannen en 

vrouwen en transgender 

personen. In 2009 ontving 

Henk Krol de prijs voor zijn 

tomeloze inzet voor de 

homo-emancipatie in 

Nederland en daar buiten. 
 



 

 
 

      

 

 

 

 

Op zaterdag 11 februari presenteert 

1811 Dance&Drinks: 

“Valentine Party” 

Liefde hangt in de lucht. Kom bij ons 

dansen met je geliefde of je geheime 

liefde. Dans met je liefde een 

romantische dans.   

Geef iemand een knuffel in onze 

speciale hoek !!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vermaakten zich kostelijk aan 

de bar en op de dansvloer. 

 

Komend jaar staan er vele 

thema feesten op de planning. 

Als jij nog een leuk thema weet 

voor een feest, laat het ons 

even weten via de website. 

www.1811alkmaar.nl  

Come to Ozz Party 

Binnenkort bij 1811Dance&Drinks 

 

 

 

Het eerste thema feest in 

1811Dance&Drinks is weer  een 

feit. Come to Ozz was een groot 

succes. De vele bezoekers van 

deze avond  konden zien hoe 

het pand omgetoverd was in 

het land van Oz. De vrijwilligers 

waren zelfs verkleed als figuren 

uit de film, van leeuw tot 

 Dorothy. Zelfs de boze heks was 

aanwezig. De bezoekers 
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Op zaterdag 31 maart 

presenteert 1811 Dance& 

Drinks:  

“Saturgay Night Fever” 

Deze avond wordt gevuld 

met muziek uit de jaren ’70 en 

’80. Met z’n allen terug in de 

tijd. 

Wie het leuk lijkt gaat verkleed 

als John Travolta of Olivia 

Newton-John 

en verover de discovloer. 

 

Op zondag 29 april 

presenteert 1811 

Dance&Drinks:  

“Nacht van Oranje” 

Onder genot van een 

oranjebittertje, genieten 

van een hollandse hit.  

Een goed begin van je 

Koninginnedag. Vanaf 

21:00. 

 

 

 

Noteer deze datums 
alvast in je agenda!! 

http://www.1811alkmaar.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 

Matt Grent, bedrijfsleider 

bestuur@cocnoordhollandnoord.nl  

 

PR&Communicatie: 

pr@cocnoordhollandnoord.nl 

 

 

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 

mailto:info@cocnoordhollandnoord.nl
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