Nieuwsbrief
Vanuit het bestuur; de secretaris

In deze nieuwsbrief o.a.:

Beste mensen, in de nieuwsbrief
van mei dit jaar, schreef ik een
artikel over onze
voorjaarsledenvergadering en het
feit dat deze zo slecht bezocht
werd door onze leden, vrijwilligers
en andere belangstellenden.

houden. Natuurlijk doen wij als
• Vanuit het bestuur
bestuur dit niet alleen; met ons zijn
• Van de Voorzitter
nog ruim 40 andere vrijwilligers
• Nat. COC Songfestival
actief op allerlei fronten, zoals de
• Nieuwe voorzitter COC
teams PR & Communicatie o.l.v.
René Kortekaas, die ook
Nederland
verantwoordelijk is voor het maken
• Nieuwe activiteit bij COCvan de nieuwsbrieven, maar ook
NHN
)
Op dat artikel heb ik een paar zeer oud-voorzitter Joop Schermer die
• Nationale Coming Outdag
leuke reacties gekregen van een
nu de werkgroep Voorlichting
• Binnenkort in 1811
paar leden. O.a. van een oud
onder zijn hoede heeft, naast zijn
Dance&Drinks
penningmeester, die vaak wat
werk als landelijk bestuurslid van
• Afscheid 4de donderdag
kritiek had op bepaalde dingen die COC Nederland. Ook hebben we
ik als secretaris had geschreven,
een Creatief team, het Crea-team
zoals bijv. een jaarverslag. Nu
zoals wij dat noemen, die er voor
schreef hij: “Nu wil ik je eens een
zorg dragen dat er leuke
maar stel ik me herkiesbaar
compliment geven voor het stukje evenementen in 1811 Dance &
voor een derde en laatste
"namens het bestuur" in deze
Drinks, onze horeca tak, worden
termijn van 2 jaar. Mochten er
nieuwsbrief. Goed gedaan!” En
georganiseerd. En onder leiding
mensen zijn die zich als
deze van een lid: “Beste Ron,
van onze onbezoldigd
tegenkandidaat verkiesbaar
Je hebt een mooi stuk geschreven bedrijfsleider Matt Grent, die meer
willen stellen voor de secretarisover wat je de leden die niet
in het COC pand op de Bierkade
functie vanaf november 2012,
aanwezig waren op de
te vinden is als zijn eigen huis, zijn er
laat dit dan weten door te
ledenvergadering (waaronder ik)
nog een flink aantal vrijwilligers
mailen naar:
had willen vertellen over het reilen actief op de donderdag en
bestuur@cocnoordhollandnoor
en zeilen van het COC in Alkmaar. zaterdagavond als
d.nl of door een brief te sturen
Ik zal m'n best doen om de
barmedewerker.
naar onze postbus. Adres vindt
volgende vergadering aanwezig te
u in het colofon aan de
zijn om mijn waardering voor jullie
Waarom schrijf ik dit nu? Welnu; op
achterzijde van deze
inzet te tonen, maar je stuk maakt
donderdag 29 november 2012 is
nieuwsbrief. Uiteraard
me ook enthousiast om eens
onze najaar ledenvergadering in
bespreken we ook de stand
eerder het COC te bezoeken op
het COC pand aan de Bierkade.
van zaken omtrent het COC
een donderdag- of
Daarin presenteert de
NHN en 1811 Dance & Drinks
zaterdagavond :-). Bedankt voor je penningmeester de begroting voor
(jullie) inzet en met vriendelijke
2013; loopt de tweede termijn van
Word vervolg p.2
groet, W. B.”
ondergetekende als secretaris af,
Hebt u dat artikel gemist en bent u
daar nieuwsgierig naar, mailt u me
dan via:
secretaris@cocnoordhollandnoord.
Algemene Ledenvergadering
nl en dan stuur ik dit natuurlijk
graag toe.
COC-NHN
Met deze complimenten was ik
uiteraard heel blij. En het geeft ons
als bestuur weer een boost om
door te gaan met dit mooie
vrijwilligerswerk en COC NoordHolland Noord draaiende te

Donderdag 29 november
Aanvang 20.00
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Vervolg p.1

geopend tot 00.00 uur.

en blikken we terug op een
wederom zeer succesvol
verlopen Roze Week 2012.

Mag ik u als lid, vrijwilliger of
belangstellende nu wel
verwelkomen? Ja toch; niet
dan? Leuk!

Graag tot donderdag 29
november 2012. Vanaf 19.30 uur
bent u van harte welkom en
staat de koffie vers klaar. Om
20.00 uur vangt de Algemene
Ledenvergadering aan. Na
afloop is er gelegenheid om
gezellig na te praten onder het
genot van een drankje in
“1811” want zoals gewoonlijk is
die avond ook ons COC café

Met vriendelijke groet,
namens bestuur en vrijwilligers,
Ron Mol, secretaris COC
Noord-Holland Noord

Van de voorzitter
De afgelopen week heb ik twee
geweldig interessante
bijeenkomsten bijgewoond in
ons pand 1811, de één werd
georganiseerd op maandag 5
november door Björn Jansen en
Joop Schermer, en de ander
werd georganiseerd op
woensdag 7 november. Björn
en Joop hadden 9 jonge
mensen uitgenodigd die
voorlichting gaan geven op
vooral middelbare scholen in
onze regio. Wat een
enthousiasme en betrokkenheid
bij deze jongeren! Joop en Björn
hebben uitleg gegeven over
waar het COC voor staat en
hoe een voorlichting aan een
klas middelbare scholieren in
zijn werk gaat. Joop heeft
afgelopen jaar verschillende
voorlichtingen gegeven, samen
met Björn en Jolien. Er werden
voorbeelden gegeven van
vragen die leerlingen kunnen
gaan stellen, zoals 'hoe weet je
dat je op een man valt' of 'hoe
gaat seks bij homoseksuele
mannen?' Hele directe vragen

dus, maar wel vragen die een
duidelijk beeld kunnen
scheppen over wat
homoseksualiteit nu precies
inhoudt, heel belangrijk voor
pubers. Ook
homoambassadeur Jan
Martijn Stout was aanwezig.
De tweede interessante
bijeenkomst afgelopen week
was het gesprek in 1811 op de
dag van de dialoog. 7
Alkmaarse vrouwen met
verschillende achtergronden
bezochten het COC NHN
tijdens deze dag. Om half 1
werd hen een heerlijke lunch
aangeboden door het COC
NHN, deze was zeer goed
verzorgd door onze
bedrijfsleider Matt Grent. Na
de lunch en een
voorstelrondje gingen de
aanwezigen onder mijn
leiding in dialoog met elkaar,
dus geen discussie om je gelijk
te halen maar een open en
eerlijk gesprek over hoe je in
het leven staat. Het ging over
waaraan je je irriteert in je

nabije omgeving en over de
mate waarin mensen
zichzelf kunnen zijn of dat zij
zich moeten aanpassen.
Ook ging het over waar je
bent opgegroeid, dat een
belangrijk gegeven is voor
wie je nu bent. En over het
gegeven 'wat je niet weet
wat je niet deert'. Dat soms
mensen beperkt zijn in hun
meningen en/of
gedragingen omdat zij zeer
besloten of beschermend
zijn opgegroeid. De dag
van de dialoog was voor
ons als COC een goede
mogelijkheid om ons te
laten zien wie wij zijn.
Volgend jaar doen wij zeker
weer mee.
Met vriendelijke groet,
Simon Broersma, voorzitter
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Nationaal COC Songfestival 2012

Agenda

Het Nationaal COC Songfestival
is ooit begonnen als een
knipoog naar het grote
Eurovisie Songfestival naar
aanleiding van de
teleurstellende 4 punten van
Willeke Alberti in 1994. Hierdoor
moesten we het festival een
jaartje overslaan en bedacht
COC Limburg als alternatief het
Nationaal COC Songfestival.
Inmiddels is het uitgegroeid tot
een serieuze liedjeswedstrijd
waar jaarlijks diverse regio’s aan
meedoen.

De activiteiten in de komend
maanden.

Aan het Nationaal COC
Songfestival kunnen
organisaties deelnemen die de
belangen behartigen van de
LHBT-gemeenschap in
Nederland. Dit zijn in ieder geval
de afzonderlijke COCafdelingen, maar daarnaast
bestaan er vele andere
organisaties en clubs met een
vergelijkbaar oogmerk. Elke
deelnemende organisatie
wordt vertegenwoordigd door
een zingende act. Voor het
Nationaal COC Songfestival
2012 is er een overvol
deelnemersveld, met acts van
hoog niveau.
COC Noord-Holland Noord
heeft een aantal jaren niet mee
gedaan aan het COC
Songfestival. Maar dit jaar doen
we weer mee. We hebben een
hele goede kandidaat
gevonden in de persoon van
Kristof Urbain. Deze zanger van
Belgische komaf heeft al twee
keer meegedaan aan het COC
Songfestival, voor COC
Limburg. Nu hebben wij als
COC Noord-Holland Noord,
Kristof kunnen contracteren en
daar zijn we heel erg blij mee.
Kristof gaat voor COC NHN een

mooi zelfgeschreven lied ten
gehore brengen, met de titel:
“Mijn roze liefdesleven” (kom
vertel), dit jaar in Delft. Dit
omdat de Delftse Werkgroep
Homoseksualiteit vorig jaar het
songfestival won in Middelburg.
Ondergetekende is
afgevaardigd publieksjurylid
namens COC Noord-Holland
Noord. Uiteraard mag er dan
geen punten worden gegeven
aan de eigen kandidaat, maar
dat zult u wel begrijpen.
Voor dit jaar zijn hebben 14
deelnemende organisaties zich
opgegeven. Deze zullen hun
liedjes ten gehore brengen in
Theater De Veste in Delft. Het
bestuur van COC NHN gaat
natuurlijk onze kandidaat
steunen en wij hebben
inmiddels al lang en breed
kaarten besteld. Mocht u
interesse hebben om het COC
songfestival in Delft ook bij te
wonen, checkt u dan even de
website:
www.cocsongfestival.nl
Hier vind u ook alle deelnemers
en het lied wat ze ten gehore
brengen. De website is zeker
een aanrader om eens te
bekijken! Via deze website kunt
u ook via de website van het
theater kaarten kopen. (als er
tenminste nog kaarten te koop
zijn dan) Ook de website van
Kristof is zeer de moeite waard
om te bekijken:



17 november COC
songfestival



17 november Back to the
…….’80 and ’90 party in
1811 Dance &Drinks



29 november Algemene
Ledenvergadering



1 december Wereld
Aidsdag



29 december Karaoke night
in 1811 Dance & Drinks

www.kristofonline.com Hier is
ook de tekst te zien en te horen
die hij vorig jaar in Middelburg
ten gehore bracht. Dat was
een lekker en vlot lied en Kristof
heeft een mooie en warme
stem!
Als u dit leest, duurt het nog een
paar dagen voordat het COC
songfestival van start gaat.
COC Noord-Holland Noord
hoopt in ieder geval hoge ogen
te gooien met deze geweldige
zanger!
Ron Mol
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Tanja Ineke nieuwe voorzitter COC Nederland

Tanja Ineke (1961) is op
zaterdagmiddag 29
september gekozen tot
nieuwe voorzitter van COC
Nederland. De
vertegenwoordigers van de
regionale lidverenigingen van
het COC wezen Ineke aan als
opvolger van scheidend
voorzitter Vera Bergkamp.

Ineke wil als voorzitter van
COC ‘een wereld van verschil
maken’. “We moeten meer
respect en waardering krijgen
voor verschillen tussen
mensen, in Nederland en de
wereld. Daar wil ik me de
komende jaren met het COC
voluit voor inzetten”, aldus de
nieuwe voorzitter.
In een eerste reactie op haar
verkiezing bedankte Ineke de
lidverenigingen van het COC
voor het in haar gestelde
vertrouwen. Koen van Dijk,
directeur van COC Nederland,
reageert enthousiast op de
benoeming van Tanja Ineke.
“We zijn verheugd dat Tanja
haar brede maatschappelijke
en bestuurlijke ervaring de
komende jaren zal inzetten
voor het COC. We hebben
heb veel vertrouwen in de
betrokkenheid en
bevlogenheid waarmee zij de
agenda van de LHBTbeweging zal uitdragen.”

Tanja Ineke volgt Vera
Bergkamp op, die onlangs
werd gekozen tot Tweede
Kamerlid voor D66. Tijdens de
algemene vergadering was er
veel lof van de COClidverenigingen voor
Bergkamp. In haar
bestuurstermijn besloot de
regering om voorlichting over
homo- en transseksualiteit
verplicht te stellen, kwam er
een Kamermeerderheid voor
afschaffing van het fenomeen
weigerambtenaar en sloten
negen politieke partijen een
Roze Stembusakkoord.
Bergkamp was voorzitter van
COC Nederland sinds juni
2010, daarvoor was zij 2 jaar
vicevoorzitter.
[Bron: COC NL]

Ineke is in het dagelijks leven
directeur bestuurszaken bij het
Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen
(UWV). Daarnaast was zij de
afgelopen zes jaar voorzitter
van de Nederlandse
Vereniging voor
Pleeggezinnen. Ze is getrouwd
en heeft twee pleegdochters
en een parttime pleegzoon.
Foto Vera Bergkamp

Bekijk de vernieuwde website van
COC Nederland
www.coc.nl
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Nieuwe activiteit bij COC Noord-Holland Noord!
Vanaf januari 2013 starten wij
als COC NHN, i.s.m. met een
tweetal andere organisaties,
een nieuwe activiteit voor
mensen met een verstandelijke
beperking. In mei dit jaar zijn wij
als COC NHN benaderd door
een medewerker van Stichting
Philadelphia. Dit is een grote
landelijke organisatie die
ondersteuning biedt aan
mensen met een verstandelijke
beperking. Zij begeleiden
mensen die in voorziening
wonen, maar ook mensen die
geheel zelfstandig wonen en
die een (licht) verstandelijke
beperking hebben. Als stichting
Philadelphia zijn ze enige tijd
geleden begonnen met het
meer bespreekbaar maken van
intimiteit en seksualiteit. Omdat
zij zich niet alleen willen
beperken tot mensen met een
heteroseksuele voorkeur en ook
aandacht willen schenken aan
mensen met een homoseksuele
voorkeur, zijn wij als COC NHN
aangesproken. Inmiddels heeft
ook Esdege-Reigersdaal zich bij
het project aangesloten.
Het plan is een ontmoetingsplek
creëren voor mensen met een
verstandelijke beperking die
homo- of lesbisch zijn, of breder,
mensen die een andere
seksuele geaardheid hebben
dan de heteroseksualiteit. COC
NHN wil hier graag aan
meewerken en
ondergetekende is benoemd
tot projectleider. Deze is
voortvarend aan de slag
gegaan en heeft collega COC
verenigingen benaderd die al
langer met deze activiteit in hun
organisatie bezig zijn. Inmiddels
heb ik twee collega COC
afdelingen bezocht op een
zaterdag en zondagmiddag in

Zwolle en Amsterdam. Beiden
hebben hun activiteit Café
Oké genoemd. Dit waren
zeer leuke middagen waar ik
een goede indruk heb
gekregen van hoe een
dergelijke activiteit eruit ziet,
de bezoekers die er komen en
wat er wordt georganiseerd.
Ik heb ook gesproken met de
coördinatoren en vrijwilligers
en velen van hun zijn al jaren
actief. Zeer gedreven mensen
met een groot hart en veel
geduld. Altijd een luisterend
oor of een arm om iemand
heen, die dat even nodig
heeft. Maar ook leuke dingen
organiseren, zoals COC
Amsterdam dat deed tijdens
mijn bezoek; een Open Bak.
En bijna alle bezoekers
leefden zich uit door te
playbacken op door hun zelf
gekozen muziek. En de lol die
ze hebben. Je ziet ze
genieten van alle aandacht.
Een stel maakt indruk op me;
man en vrouw, beiden al wat
ouder, die een duet vertolkte
van een heel oud lied, waar ik
tot op de dag van vandaag
niet meer op de titel kan
komen, maar wel heel leuk.
Zondag 25 november a.s. ga
ik nog naar Nijmegen, naar
de COC collega’s aldaar, om
een kijkje te nemen.

Aan een naam wordt nog
nagedacht, maar in ieder
geval geen: Café Oké, dat
is weinig origineel meer. Zelf
schiet mij nu deze naam te
binnen: Café Hoezo;
anders?! Denkt u een leuke
andere naam te hebben,
deel deze dan met ons door
te mailen naar:
secretaris@cocnoordhollan
dnoord.nl
Ron Mol

We zoeken!!
COC-NHN en 1811 Dance &
Drinks is altijd opzoek naar
vrijwilligers die lid willen
worden van de PR-groep
en het creatief-team. Ben jij
de gene die graag een
feest wil organiseren. Of
ben jij de gene die een ster
is in het promoten van een
feest of activiteit van het
COC-NNN. Meld je dan
aan via het
contactformulier op de
website of te mailen naar:
secretaris@cocnoordhollan
dnoord.nl

Samen met deze indrukken en
een projectplan wat ik
toegestuurd heb gekregen
van COC Zwolle met
betrekking tot het opzetten
van deze activiteit, gaan wij
voortvarend aan de gang om
hier in Alkmaar bij het COC
Noord-Holland Noord vanaf
januari 2013 ook een hele
leuke activiteit op te zetten
voor deze doelgroep.
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Verslag nationale Coming Out Dag 11 oktober 2012

De Nationale Coming Out
Dag stond dit jaar in het teken
van sport. COC Nederland
werkt samen met de KNVB en
NOC/NSF om sporters aan te
moedigen om uit de kast te
komen. Het doel van de actie
is niet zozeer het zoveel
mogelijk uit de kast laten
komen van sporters, maar juist
om mensen te overtuigen dat
homoseksualiteit binnen de
sport normaal moet zijn. Een
sporter kan alleen tot de
beste prestaties komen als
hij/zij zichzelf kan zijn en zich
kan uiten als homoseksueel,
lesbienne, biseksueel of
transgender.
De aftrap van de Nationale
Coming Out Dag vond plaats
bij het gemeentehuis te
Alkmaar. Precies om 8.00 uur
werden door wethouder
Mirjam Hamberg twee
regenboogvlaggen aan het
bordes van het stadhuis
geplaatst. Hierna werd in nog
36 gemeentes
achtereenvolgend de
regenboogvlag gehesen. Na
dit officiële moment volgde
een Roze Ontbijt in het
gemeentehuis met
verschillende partijen,

waaronder gemeente Alkmaar,
COC Noord-Holland Noord,
Bureau Discriminatiezaken, de
homoambassadeurs, de
Sportraad en het Sportbureau.
Samen hebben we gepraat
over hoe wij de komende tijd
meer aandacht kunnen
besteden aan homoseksualiteit
en sport hoofdzakelijk op
regionaal niveau.

medewerkers van de
sportaccommodaties:

Direct na het Roze Ontbijt
moest er gewerkt worden!
Namens COC Noord-Holland
Noord hebben wij 21
sporthallen bezocht in de Kop
van Noord-Holland. Van
Alkmaar richting Den Helder en
terug richting Warmenhuizen en
Heerhugowaard. Bij alle
sportaccommodaties hebben
wij een sprekende poster
achtergelaten. Wij hebben dit
op een persoonlijke wijze
gedaan. We zijn een dialoog
aangegaan met de
medewerkers van de
sporthallen. Dit heeft leuke
reacties opgeleverd. Een mooi
voorbeeld hiervan was ons
bezoek aan het
opleidingscentrum voor
uniformberoepen van het
Horizon College. Wij hebben
een poster opgehangen, maar
nog veel belangrijker vonden
wij het gesprek dat wij hebben
gehad met de medewerkers.
Wij hebben gesproken over het
belang van jezelf kunnen zijn
tijdens sporten, maar in dit
geval breder, denk aan
homoseksualiteit binnen het
leger. Wij hebben gesproken
over de mogelijke rol van het
COC bij het geven van
voorlichting binnen deze
instelling. Hier is enthousiast op
gereageerd. En daar doen wij
het voor!

Het was een lange en
drukke dag, maar al die
mooi reacties en de
zichtbaarheid daar doen
we het voor. Ook nog in
deze tijden blijkt actie nodig
te zijn, daar zetten wij ons
graag voor in!

“Ik heb van jullie actie
gehoord op de radio, hang
maar op die poster!”
“Mogen we een extra
poster voor in de kantine?”
“Hang maar op, ik sta
helemaal achter jullie
actie!”

Richard Mulder & Bastiaan
Zuidhof

Enkele reacties van
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Binnenkort bij 1811Dance&Drinks
Back to the…… 80’s and 90’s
part I
1811 Dance & Drinks organiseert
op zaterdag 17 november 2012
vanaf 22.00 uur het knallend
feest Back to the…… 80’s and
90’s part I.
Op deze avond gaan we oude
tijden herleven met allemaal
knallende hits uit de jaren ‘80 en
‘90. Van de sexy Backstreet
Boys tot aan de girl power van
de Spice Girls. Niet te vergeten
al die superhits van Nederlands
bodem: zoals de altijd
swingende Dolly Dots of wat
dacht je van Linda, Roos en
Jessica?
Zeker niet te vergeten de altijd
swingende dance hits van 2
Unlimited, Cappella, 2 Brothers
On The 4th Floor en nog vele,
vele andere.

DJ André gaat er een groot
feest van maken met alle hits
uit deze vervlogen jaren.
Iedereen kan lekker swingen
op de dansvloer, net zolang
de bellen er vanaf komen!!
Op deze avond zal je verrast
zijn wat je allemaal te zien
krijgt.
Als je helemaal terug in de
tijd wil ga je even op zolder
kijken of er nog een leuke
outfit ligt en trek deze dan
aan. Dan ga je écht
helemaal terug in de tijd.
De toegang is natuurlijk
gratis, maar……. let op: kom
op tijd! vol is vol!
Zaterdag 17 november
Aanvang: 22.00 uur
Toegang: Gratis

Karaoke Night in 1811 Dance
& Drinks
Voor een spectaculair einde
van het jaar organiseert 1811
Dance & Drinks op zaterdag
29 december 2012 de
inmiddels traditionele Karaoke
Night vanaf 22.00uur.
We gaan weer op zoek naar
het zangtalent van Alkmaar
en omgeving.
Ben jij de Voice van Alkmaar
die dit zangtalent is?
Dan kom je 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 natuurlijk gratis,
maar……. let op: kom op tijd!
vol is vol!
Zaterdag 29 December
Aanvang: 22.00 uur
Toegang: gratis

Oudejaarsavond is
1811 Dance & Drinks
GESLOTEN
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Afscheid team 4e donderdag
Donderdag 25 oktober jl. was
de laatste avond van het team
van de 4e donderdag. Enige
tijd geleden gaven ze via een
brief aan het bestuur aan,
ermee te willen ophouden. Als
bestuur betreuren we dat
natuurlijk, maar respecteren
hun besluit. Ze namen afscheid
met een geweldig slotfeest!
Het COC café was prachtig
aangekleed en coördinator
Willem Laan en teamleden
Sebastiaan en Jan-Martijn, die
deze avond werden bijgestaan
door Joke, waren gekleed in
smoking kostuum. Willem’s
echtgenoot Marcos maakte
heerlijke cocktails en af en toe
werd rondgegaan met lekkere
hapjes. Er was nog even sprake
van een optreden, maar dat

ging helaas niet door.
Desalniettemin was het
buitengewoon druk en was er
naast de vele vaste bezoekers
opvallend veel heteroseksueel
publiek naar deze slotavond
gekomen. (Waar Facebook
toch al niet goed voor is…..)
Ook alle andere vrijwilligers van
de 1e, 2e en 3e donderdag
waren gekomen om hun
collega’s de hand te schudden
en hun te bedanken voor de
leuke samenwerking.
Sebastiaan ging nog een keer
uit zijn dak als vaste DJ en
draaide fantastische muziek.
Speciaal was wel, dat de
avond dankzij een vergunning,
een uurtje langer mocht
doorgaan en dat werd zeer
gewaardeerd, want het bleef

tot het laatste moment zeer
druk.
Willem, Sebastiaan en JanMartijn, namens bestuur,
bedrijfsleiding en vrijwilligers van
COC Noord-Holland Noord, wil
ik jullie bedanken voor de
jarenlange inzet en wensen jullie
alle goeds toe. Hopelijk mogen
we jullie nog vaak
verwelkomen op een van de
donderdag of
zaterdagavonden.
Vrijwilligers van donder- en
zaterdagavonden gaan de 4e
donderdag de laatste twee
maanden van 2012 invullen en
vanaf januari 2013 zal er weer
een vast bar-team achter de
bar plaats nemen.
Ron Mol

80’s en 90’s outfits bij Fun en Feest
Megastore
Ook voor een outfit voor het Halloween feest
kan je natuurlijk weer
terecht bij Fun en Feest Megastore. Ze hebben
heel veel
kostuums, pruiken en accessoires. Ga jij als sexy
Spice Girl of als sexy boyband type?
Neem snel een kijkje bij
Fun en Feest Megastore Alkmaar. Natuurlijk krijg
je weer 10% korting op
vertoon van deze update.
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COC Noord-Holland Noord
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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
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

1811 Café
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!

Volg 1811 Dance &
Drinks op

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.
http://www.cocnoordholl
andnoord.nl/lid-worden/

Sponsors van
1811Dance & Drinks
BodyStyle – Beenmode & Bodyfashion
Restaurant Café De Vestibule
OudeRoze
DJ Wicky
Club Torso
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