Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Beste leden,
Afgelopen zomer heb ik besloten
om te gaan stoppen als voorzitter
van het COC NHN. Gelukkig
hebben wij een goede
enthousiaste kandidaat-voorzitter
gevonden in de persoon van
Maaike Kardinaal. Onlangs heeft
zij een prettig gesprek gehad met
de leden van verdiensten
alsmede met het bestuur. Zij zal
zich verder presenteren op onze
najaarsledenvergadering op
donderdagavond 21 november.
Op vrijdag 11 oktober was het
nationale coming outdag. In
Alkmaar werd dat gevierd met
een roze ontbijt op het stadhuis,
dit jaar was het thema 'ouderen'.
Tijdens het roze ontbijt waren
naast enkele wethouders en
raadsleden, verschillende
vertegenwoordigers aanwezig
van verzorgingstehuizen en
ouderenorganisaties. Het gesprek
ging vooral over hoe wij
homoseksualiteit meer
bespreekbaar kunnen maken bij
de ouderen. Afgelopen jaren zijn
er enkele rozesalons
georganiseerd door
homoambassadeur Conny van
Iersel. Tijdens de afgelopen roze
week was er een roze salon in de
sociëteit. Deze laatste bijeenkomst
was een enorm succes omdat de
sociëteit 'neutraal' terrein is.
Ouderen uit alle delen van
Alkmaar liepen daar gemakkelijk
naar binnen. Dit is zeker voor
herhaling vatbaar. Graag zou het
COC en de ambassadeur zien dat
er meer van dit soort activiteiten
worden georganiseerd. Wij willen
dan ook meer gaan
samenwerken met de

In deze nieuwsbrief o.a.:
ouderenorganisaties. 's Avonds trad
Astrid Nijgh op in 1811, dat ze nog
kan zingen bleek tijdens deze avond.
Op dinsdag 5 november was het de
dag van dialoog. Bij het COC
ontvingen bedrijfsleider Matt Grent
en ik 5 Alkmaarders die met ons de
dialoog aangingen over wat je meer
voor je buurt en stad kunt doen.
Altijd weer leuk om mensen in ons
pand 1811 te ontvangen en ook iets
over het COC te kunnen vertellen.
Paul Bollen van sportbureau Alkmaar
was één van onze gasten, met hem
zal ik later nog contact opnemen
om iets te organiseren met een
sportclub in relatie tot het
bespreekbaar maken van
homoseksualiteit.
Voor de nodige inhoudelijke
expertise en enthousiasme ben ik
met enkele Alkmaarse COC-ers naar
Enschede afgereisd, daar
organiseerde het landelijke COC
samen met COC TwenteAchterhoek een bijeenkomst voor
voorlichters, voorzitters en
penningmeesters. Ook werden er
onderwerpen besproken zoals
asielzoekers en openbare orde en
veiligheid. Zelf zat ik bij het
voorzittersoverleg samen met mijn
beoogd opvolgster Maaike
Kardinaal. Wij hebben het landelijke
beleid en onze uitgangspunten
doorbesproken met landelijk
voorzitter Tanja Ineke en directeur
Koen van Dijk. Waarom zijn wij als
COC op aarde? Naast nationaal ligt
onze uitdaging vooral op
internationaal terrein, betoogde ik.
Het gaat om beïnvloeding en
lobbyen voor meer rechten in
landen als Rusland en Oeganda. Het
gaf veel energie al die 150 actieve
COC-ers bij elkaar te zien!
Op zaterdag 30 november reis ik met
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een paar COC-ers naar
Maastricht, waar het COC
songfestival plaatsvindt. Wij
hebben als COC NHN een
fantastische kandidaat in de
vorm van een band die
bestaat uit 4 jongens en 2
meisjes. Ze hebben de naam
'Juliette et Juliette'. Ik
vermoed dat wij hogen
ogen gaan gooien! Op
zaterdagavond 23
november geven zij alvast
een voorproefje bij ons in
1811, komt dat zien en
horen!
Maar eerst kijk ik uit naar
donderdagavond 21
november, waar ik hopelijk
weer veel leden uit NoordHolland Noord mag
ontmoeten tijdens onze
najaarsledenvergadering!
Hartelijke groet, Simon
Broersma, voorzitter
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Algemene Leden Vergadering
Donderdag 21 november 2013 is de
Algemene leden vergadering om
20.00uur in 1811Dance & Drinks aan de
Bierkade 14a te Alkmaar
Hierbij nodig we jullie uit voor de
ledenvergadering op 21 november 2013
om 20.00 uur in ons verenigingspand 1811
Dance & Drinks aan de Bierkade 14a te
Alkmaar.
Voorafgaand aan deze vergadering is er
de mogelijkheid om een kopje koffie of
een glas thee te drinken en even bij te
praten (vanaf 19:30 uur). Het bestuur is
dan al aanwezig.
Op de agenda van deze half jaarlijkse
vergadering de vaste agendapunten
zoals de notulen van ALV van 18 april
2013, het gevoerde financieel beleid en
presenteert de penningmeester de
begroting voor 2014. Maar ook de

verkiezing van een nieuwe voorzitter van
COC NHN staat geagendeerd. We zijn
trots dat we u een geweldige kandidaat
kunnen voordragen. Tevens zal de
huidige situatie van COC NHN en de
activiteiten van “1811” Dance & Drinks
Alkmaar uitvoerig besproken worden.
Maar ook de secretaris zal met een
mededeling komen.
De gehele uitnodiging en concept
agenda staat nu online op de website
Klik hier
De notulen van 18 april 2013 staat
binnenkort online op onze website.
Kortom, voldoende bespreekpunten en
ik hoop velen van jullie welkom te
kunnen heten op deze najaarsledenvergadering.
We hopen jullie op donderdag 21
november a.s. te mogen begroeten.

Even voorstellen, kandidaat voorzitter
Ik ben Maaike Kardinaal 36 jaar.
Ik ben getrouwd met Helen de
Mooij en we hebben samen een
zoon ( Thomas 9 maanden) en
een dochter (Noa 5 jaar). Na mijn
studie SPH en POST HBO
Management aan de
Hogeschool van Amsterdam ben
ik na mijn studietijd 13 jaar in
Amsterdam blijven wonen. Als
geboren Langedijkse had ik het
na 13 jaar wel gezien in deze
bruisende stad, de behoefte aan
tuin en ruimte gingen zwaarder
mee tellen. Zodoende dat we
met ons gezin in maart 2011 zijn
verhuisd naar “de kop”, achter
het station in de groene wijk
Bergermeer. Zee, strand en
bossen om de hoek. Maar ook
dichtbij het gezellige stadshart
van Alkmaar, en met de trein

evengoed ook snel in
Amsterdam . Ik ben
momenteel als Senior
Teamleider werkzaam in de
kinderopvang bij Kiddies BV,
en geef aan 4 locaties leiding.
Nu na bijna drie jaar in
Alkmaar, ben ik gesetteld. Op
zoek naar een nieuwe
uitdaging, maar dan wel een
met een maatschappelijk
belang. De ontwikkelingen in
Rusland hebben bij mij het al
bestaande vlammetje
aangewakkerd. De LGBT
beweging moet positief

zichtbaar blijven. Maar ook
dichterbij huis blijven er
ontwikkelingen waar je je
hard voor kan maken. Denk
bijvoorbeeld aan lesbische
meemoeder adoptie.
Daarnaast vind ik het
belangrijk dat er in COC
Noord-Holland Noord een
divers bestuur aanwezig is die
een afspiegeling van de LGBT
community is
Groeten Maaike Kardinaal
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Nieuw seizoen voorlichtingen
Het nieuwe seizoen voor de
voorlichting is ook weer
begonnen. De eerste aanvragen
zijn weer binnen en ook de eerste
voorlichtingen zijn weer gegeven.
Het is mooi om te zien dat de
mensen die de voorlichtingen
hebben gegeven dit nog steeds
met erg veel plezier doen. Dat
plezier krijgen we ook weer terug
vanuit de scholen, ze ervaren de
voorlichtingen als plezierig,
informatief, serieus maar ook
gewoon als leuk. Als coördinator
vind ik het erg leuk om deze
ervaringen van de scholen terug
te horen en geeft dat de burger
weer moet om door te gaan.
Het afgelopen voorlichting
seizoen hebben we afgesloten
met een gezellig etentje en het

nieuwe seizoen zijn we gestart
met een bijeenkomst in ons
COC pand, helaas werden
beide activiteiten matig
bezocht. Ik weet dat dit niet
komt omdat mensen geen zin
hebben maar goede redenen
hebben om niet te kunnen, het
geeft wel aan hoe moeilijk het is
om voldoende mensen te
kunnen op te trommelen als we
een voorlichting kunnen geven.
Nu hebben we er inmiddels nog
een paar voorlichters(sters) bij
gekregen, waar we heel erg blij
mee zijn maar dat is nog niet
voldoende! We hebben echt
nog heel wat meer voorlichters
nodig om ook vaker ja te
kunnen zeggen tegen
verzoeken van scholen. Die alle

Café Hoezo Anders!
Oktober de 20ste was het zover,
er werd seksuele voorlichting
gegeven in het Café. Dit was de
grote vraag en wens van onze
gasten. Hoe doen mannen het
nou met elkaar ? Hoe zit het met
de vrouwen ? Verliefd, relatie en
vriendschap, wat is het verschil ?
Deze vragen werden
beantwoordt door Astrid Wijne en
Erik Korstenbroek. Astrid is
medewerkster van het Café en
Erik Korstenbroek werkt als
systeemtherapeut bij de HIVpolikliniek in Amsterdam.
Het was erg leerzaam voor onze
gasten. Ook kwamen er nog een
paar vrijwilligers van het COC
gezellig langs. Er werden vragen
gesteld die beantwoordt konden
worden door middel van bordjes
Ja, nee en twijfelgevalletje.
Iedereen deed enthousiast mee
ondanks dat dit best een moeilijk
onderwerp is. Open en eerlijk dat
waren onze gasten zeker
vandaag.
Er kwamen ook twee nieuwe
bezoekers. Leuke mensen die zich
gelijk thuis voelden in deze groep.
De komende maanden gaan we
wat gezelligs doen in verband
met de feestdagen.

Sinterklaas en zwarte Piet in
november en kerstfeest in
december. Het is leuk om te
zien dat het publiek van het
COC geïnteresseerd is in dit
Café en graag iets voor ze
willen doen.
Niels Rood gaat in januari
dansles geven in het Café.
Leuk Niels dat je dit wil doen!
Of ze nou homo, lesbisch, bi
of transgender zijn, iedereen
zit met elkaar te kletsen en te
lachen. Er heerst veel respect
en begrip onderling. Mooi om
te zien. Het Café is een
succes gebleken mede
dankzij de inzet van Ron, Matt
en Rene. Bedankt mannen
van het COC-Noord-Holland
Noord voor deze mooie
samenwerking !

lezers van deze nieuwsbrief!
Lijkt het je wat om voorlichting
te geven, zoek ons op! Meld
je aan! Weet je misschien
iemand die geschikt zou
kunnen zijn of het leuk zou
vinden om voorlichting te
geven, motiveer ze om zich
aan te melden!
Richard Ivangh, Coördinator
Coming Out & Voorlichting

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
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Alkmaar zoekt homoambassadeurs!
Seksuele voorkeur zou er niet
moeten toe doen, maar
ervaringen in de sport, op
school, in de zorg en binnen
niet-westerse / orthodox
religieuze gemeenschappen
tonen helaas een ander beeld.
Homoseksualiteit wordt lang
nog niet overal in de stad
geaccepteerd en daarom zijn
er sinds twee jaar
homoambassadeurs actief. De
gemeente Alkmaar heeft als
koplopergemeente de missie
om sociale acceptatie van
homoseksualiteit in de stad te
bevorderen. De
homoambassadeurs hebben
hier de afgelopen twee jaar
hard aan gewerkt en nu is het
tijd om anderen ook de
mogelijkheid te geven om met
deze missie aan de slag te
gaan.
Wij zoeken enthousiaste,
creatieve personen die
zichtbaar zijn in de stad en
doelgericht werken aan sociale
acceptatie van seksuele
diversiteit. Dit doe je
voornamelijk in samenwerking
met gemeente Alkmaar, COC
Noord-Holland Noord & Bureau
Discriminatiezaken Art.1 NoordHolland Noord. Je kan kiezen uit
de volgende terreinen:
onderwijs & jeugd, ouderen,
sport en niet-westerse /
orthodox religieuze
gemeenschappen. Je zet je
netwerk in om homoseksualiteit
bespreekbaar te maken, geeft
gevraagd en ongevraagd
advies en organiseert
activiteiten i.s.m. lokale
organisaties.
Je krijgt een aanstelling voor
twee jaar,
vrijwilligersvergoeding en een
activiteitenbudget op basis van
vastgestelde werkplannen.
Tenslotte dient u een bewijs van
goed gedrag (VOG) te kunnen

aantonen i.v.m. de
maatschappelijke missie van de
functie. De kosten hiervan kunt
u bij ons declareren.
Uw motivatiebrief en c.v. kunt u
t/m 1 december e-mailen aan
dhr. Luc Hofmans, directeur
Art.1 Bureau Discriminatiezaken
Noord-Holland Noord:
lhofmans@art1nhn.nl
De specifieke opdracht voor de
ambassadeurs, zoals
geformuleerd door de
gemeente, vindt u hieronder.
Voor nog meer informatie kunt
u contact opnemen met Luc
Hofmans, (072) 515 44 00.

Opdrachtformulering
Ambassadeurs
1.
De ambassadeurs
kiezen jaarlijks enkele van de
belangrijkste organisaties (zorg,
sport en onderwijs) in de
gemeente (regio) Alkmaar voor
het volgende: 1) Visie van
management/directie op
problemen rondom acceptatie
homoseksualiteit (LHBT),
beleidsvoering omtrent
homoseksualiteit (mogelijk
onderdeel van diversiteitbeleid)
en integratie van homo(LHBT)beleid binnen eigen
organisatie. 2) Concrete
maatregelen/activiteiten/docu
menten waarmee visie tot uiting
komt.
2.
De ambassadeurs
maken onderdeel uit van het
netwerk voor roze emancipatie
in Alkmaar en kunnen in
samenwerking met lokale
organisaties het reguliere

aanbod gebruiken om de
sociale acceptatie van
homoseksualiteit (LHBT) te
vergroten en bespreekbaar te
maken.
3.
De ambassadeurs
geven gevraagd en
ongevraagd adviezen,
kunnen een
activiteitenaanbod
voorstellen en met creatieve
ideeën komen om de sociale
acceptatie van
homoseksualiteit (LHBT)
binnen de terreinen van
onderwijs, sport en zorg te
vergroten en bespreekbaar te
maken.
4.
De ambassadeurs
bespreken hun plannen met
de beleidsambtenaar,
ambtenaren onderwijs, zorg
en sport van de gemeente
Alkmaar en de leden van de
klankbordgroep.
5.
Er vind een
halfjaarlijkse evaluatie plaats,
waarbij wordt bekeken in
hoeverre de doelstellingen
zijn gehaald en in hoeverre
de homoambassadeurs zich
hiervoor hebben
ingespannen. Tijdens de
evaluatie wordt besloten of
het ambassadeurschap wordt
verlengd of overgedragen.
Het ambassadeurschap kan
tot een maximum van drie
jaar verlengd worden.
Klik hier voor het
meerjarenplan Alkmaar kleurt
Roze
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Binnenkort bij 1811Dance&Drinks
Juliette et Juliette in 1811
Zaterdag 23 november wordt
de LIVE muziek verzorgd in 1811
Dance & Drinks door Juliette et
Juliette. Zij gaan het COC
Noord-Holland Noord
vertegenwoordigd op het COC
Songfestival op 30 november in
Maastricht.
Juliette et Juliette is een frisse
verassing die niet in een hokje
te plaatsen valt. De act is een
samenstelling van 4 muzikanten
en 2 zangeressen. Speciaal voor
het COC songfestival is deze
band samengekomen om een

Vrolijke barkeeper
onvergetelijk optreden te
verzorgen. Juliette et Juliette is
de verbasterde versie van
"Romeo & Julia" met een hippe
hedendaagse twist.
Het COC Noord-Holland Noord
hoopt met Juliette et Juliette
hoge ogen te gooien, want wat
zou het fantastisch zijn als het
COC songfestival 2014 in
Alkmaar zou plaatsvinden! Laat
je verrassen door Juliette et
Juliette.
De toegang is maar € 3,00, …….
let op: kom op tijd! vol is vol!

Ben jij de vrolijke klantvriendelijk barkeeper die we
zoeken?
We zijn altijd opzoek naar
mensen die iets willen doen
achter de bar.
Lijkt het je leuk om één keer
per maand achter de bar te
staan. Dan ben jij de juist
persoon voor ons.
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:
Stijldans avond
Vrijdag 22 november is het
weer zo ver. Dan gaan we
weer een super gezellige
stijldans avond organiseren in
1811 Dance & Drinks.
Tijdens deze avond wordt er
een workshop gegeven, zodat
iedereen een stukje mee kan
dansen in stijl. Vanaf een uur
of half negen.
Ook word er een demonstratie
gegeven door een top
danspaar in stijl.

Na alles kan iedereen
vrijdansen of gezellig een
borreltje drinken aan de bar.
Na genieten van al de
dansen die je geleerd heb.
Iedereen is welkom op deze
avond of je nou wel of niet
kan stijldansen.
Tot ziens op vrijdag 22
november vanaf 20.00
De toegang is gratis!
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Karaoke Night
Voor een spectaculair einde
van het jaar organiseert 1811
Dance & Drinks op zaterdag 28
december 2013 de inmiddels
traditionele Karaoke Night
vanaf 22.00uur.
We gaan weer op zoek naar
het zangtalent van Alkmaar en
omgeving.
Ben jij het zang talent van
Alkmaar ?
Kom dan deze avond langs en
zing jou lied. Als je gewoon wat
wil zingen met je vrienden kan
dat natuurlijk ook.
Alle super zangtalenten worden

beoordeeld door de Simon
Cowell, de Stacey Rookhuizen
en de Gordon van
Alkmaar…..wat dacht je daar
van?
Op eind van de avond na
zwaar juryberaad zal er een
winner zijn en die ontvangt
een leuk prijs en niet te
vergeten de eeuwige
roem…..
De toegang is maar € 3,00,
……. let op: kom op tijd! vol is
vol!

Gemist in 1811 Dance & Drinks
Astrid Nijgh in 1811
Dance&Drinks!
Wat was dat leuk! Astrid Nijgh
was onze speciale gast tijdens
Cafe Chantant op 11 oktober
j.l.
Vanwege de landelijke
Coming-out dag opende 1811
deze vrijdagavond de deur
voor een gezellige café avond
vol met mooie Nederlandstalige
muziek.
En hoewel het afschuwelijk
weer was druppelde er toch
steeds meer gasten ons pand
binnen om er live bij te zijn: het
optreden van Astrid Nijgh.
En wat een leuke vrouw is dat!
Vanaf het moment van
binnenkomst van deze zangeres
had je al direct een goed
gevoel. Wat een warmte en
vriendelijkheid straalt zij uit!
Honderduit vertelde ze (in het
rookhok!) over haar
omvangrijke carrière, de
gebeurtenissen in de
showwereld, haar huidige leven
en wat haar bezig houdt op dit
moment.
Even na half 11 kwam zij het
podium op om een klein
gedeelte van haar enorme
repertoire ten gehore te

brengen. Met een ijzersterke
stem, die nog niets aan kracht
heeft ingeboet kwamen alle
hits, bijna hits en helemaal geen
hits ten gehore.
Het was geweldig!
De grote hit “Ik Doe Wat ik Doe”
werd zelfs twee keer gezongen
en door de aanwezige gasten
luidkeels meegezongen. Zo
leuk!
We konden niet spreken van
een afgeladen bomvol pand,
maar het was wel een enorm
leuke en zeer geslaagde
avond!

De activiteiten in de komende
maanden.










21 november ALV
22 november Stijldans
avond in 1811 Dance &
Drinks
23 november ALV COC
Nederland
23 november Juliette et
Juliette in 1811
Dance&Drinks
30 november COC
Songfestival Maastricht
13 december Paarse
Vrijdag
28 december Karaoke
Night in 1811 Dance
&Drinks

Hou ook de agenda op de
website in de gaten voor al
de activiteiten!

Matt

2013 ● editie 6 ● COC Noord-Holland Noord

COC Noord-Holland Noord
Postbus 1040
1810 KA Alkmaar
info@cocnoordhollandnoord.nl

www.cocnoordhollandnoord.nl

Bestuur:
Simon Broersma, voorzitter
Ron Mol, secretaris

Dance Party
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!

Het pand aan de
Bierkade is voorzien van
Wifi

Richard Mulder, penningmeester

1811 Café

Daan Otto
René Kortekaas
Mail bestuur

Kijk regelmatig op
onze website
www.1811alkmaar.nl

Bedrijfsleider:
Matt Grent
Mail bedrijfsleider

voor de laatste
informatie over de
activiteiten in
1811Dance & Drinks

pr@cocnoordhollandnoord.nl

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.

Vanaf 20.00 staat de gratis koffie
klaar!

Volg 1811 Dance &
Drinks op

PR&Communicatie:

Art-director en coördinator PR
groep:

Hoe kun je het beste de komst
van het weekend vieren? Iedere
donderdag bij 1811 Café
natuurlijk!

Vrijwilligers gezocht
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.

COC lid?
Steun je het COC?
Wil je lid worden van onze
vereniging klik dan op
deze link. website

Sponsors van
1811Dance & Drinks
BodyStyle – Beenmode &
Bodyfashion
Club Torso
RFH Kappers
Sexetcetera.nl
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