Nieuwsbrief
Nieuwe voorzitter gezocht

In deze nieuwsbrief o.a.:

De zomer is helaas weer ten
einde, we maken ons langzaam
op voor de herfst. Tijdens de
zomervakantie heb ik zitten
nadenken over het COC NoordHolland Noord en over mijn
voorzitterschap. Ik heb besloten
om mij niet voor een tweede
termijn te kandideren. Ik ben er
achter gekomen dat het
voorzitterschap niet echt voor mij
is weggelegd. Ik ben goed in het
organiseren en regelen van zaken
maar het naar buiten treden als
boegbeeld dat past mij minder.
Ook mis ik soms de link met het
Alkmaarse, ik woon in Zwaag en
werk in Zaandam. Ik vind
overigens het COC Noord-Holland
Noord met al zijn vrijwilligers een
leuke en actieve club. Wij geven
nu veel voorlichtingen op scholen,
we participeren op een goede
manier in de Roze Week Alkmaar,
wij organiseren café ‘Hoezo
Anders’ voor verstandelijk
gehandicapten en wij hebben
goede contacten met de
gemeente en bureau
discriminatiezaken.

Meld dit dan bij mij:
voorzitter@cocnoordhollandnoord.nl

Onlangs is er in 1811 een nieuwe
dj hoek en een rookruimte
gebouwd. Allemaal positieve
zaken. Ik blijf daarom graag op
projectbasis actief voor het COC
Noord-Holland Noord.
Desalniettemin zoeken wij dus een
nieuwe voorzitter. Er wordt via de
kranten, website, facebook en
vrijwilligerscentrale breed
gekeken. Ook kijken wij binnen
onze achterban.

Vanaf deze week vinden er ook
weer verschillende voorlichtingen
plaats op middelbare scholen in
Noord-Holland Noord. Wie wil nou
niet voorzitter worden van zo’n leuke
enthousiaste club!

De profielschets staat op onze
website
www.cocnoordhollandnoord.nl
Tot aan de
najaarsledenvergadering, eind
november, blijf ik mij uiteraard voor
de volle 100 % inzetten als voorzitter.
Vorige maand was ik nog met een
paar mensen op het Museumplein in
Amsterdam om tegen het beleid
van president Poetin te
demonstreren. Onze eigen Richard
Mulder heeft hierin met zijn
spandoek een hoofdrol gespeeld.
Hartstikke goed!
Het zal een warme herfst worden
qua activiteiten. Op 11 oktober
organiseert het COC in 1811 ’s
avonds een leuke avond in het
kader van nationale Coming Out
dag. Matt Grent vertelt er meer over
in deze nieuwsbrief. Op dinsdag 5
november vindt de dag van de
dialoog plaats, ook het COC zal hier
onder mijn leiding aan meedoen.
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Nieuwe voorzitter gezocht
Putin Put Out
Pink Society
) Dance &
Binnenkort in 1811
Drinks
• Astrid Nijgh LIVE in 1811 Dance
& Drinks
• Gemist in 1811 Dance & Drinks

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

Met vriendelijke groet,
Simon Broersma

Heb je zelf interesse of ken je
iemand die je wel geschikt zou
vinden?
2013 ● editie 5 ● COC Noord-Holland Noord

Putin Put Out
Namens COC Noord-Holland
Noord was ik samen met onze
voorzitter Simon Broersma op
zondag 25 augustus aanwezig bij
de manifestatie op het
Museumplein in Amsterdam.
Verderop bij het grote podium
zou het zogenaamde
“Constellation to Russia” festival
plaatsvinden met Russische
muziek, dans en ballet. Hiermee
zou het Nederlandse publiek de
Russische cultuur in al zijn
schoonheid en diversiteit
beleven. De recent aangenomen
anti-propaganda wet in Rusland
laat allesbehalve diversiteit zien.
COC Nederland en Pride United
hebben met de manifestatie een
krachtig signaal uitgezonden dat
wat in Rusland gebeurt echt niet
kan.
Tijdens de manifestatie heb ik mijn
zelf ontworpen spandoek
getoond. Het blijkt dat een
impele lap stof met elf letters heel
wat teweeg kan brengen. Het
doek was nog maar één minuut
uit mijn tas en er stonden al
tientallen fotografen om mij heen.
Gedurende de manifestatie gaf
Peter van der Vorst

complimenten voor de
spandoeken, maar het
spandoek met ‘Putin put out’
erop vond hij toch wel de
meest indrukwekkende, met
als gevolg dat hij en de rest
van de duizenden mensen op
het plein luidruchtig
schreeuwden: “Putin put out”.
Als dan de volgende morgen
het spandoek te zien is in
verschillende landelijke
dagbladen en zelfs op

Amerikaanse en Duitse
websites, dan denk ik, ons
doel is bereikt. Met het ‘COC
vecht mee’ T-shirt aan staat
het COC maar weer mooi op
de kaart. En daar doen wij het
voor. Op de barricade en
zichtbaar zijn!
Richard Mulder
Penningmeester

De Pink Society
Tijdens de Roze Week Alkmaar
2013 is de eerste senioren
sociëteit van start gegaan.
De officiële opening is
opgeluisterd door de wethouder
Mevr. M. Hamberg en als oud
COC vrijwilliger en
festivalorganisator van diverse
Homo festivals in de stad; Dhr. M.
Dielemans.

Daarna volgde een aantal
stellingen die gepresenteerd
werden door oud COC
Noord-Holland Noord
voorzitter Joop Schermer.

Sociëteit Luttik aan de Luttik
Oudorp 78 te Alkmaar vanaf
19.00 uur.

De avond werd afgesloten
met een drankje en vooral
stond het ontmoeten van
mensen van vroeger centraal.

1 november 2013:
Klaverjasdrive waarvoor men
zich op kan geven via:
societeit@hotmail.com

Tijdens deze avond is er een
enquête besproken die door 50 +
COC leden is ingevuld en de
conclusies die daar uit te trekken
zijn.

De sociëteit heeft via een
prijsvraag de naam gekregen
Pink Society. De Pink Society
komt eens in de 2 maanden
bij elkaar op de eerste vrijdag
van de maand. In de

3 januari 2014:
Nieuwjaarsborrel met
omlijsting

Programma

7 maart 2014:
Voordrachtavond
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Binnenkort bij 1811Dance&Drinks

...........Een bomvolle
programmering voor 1811
Dance & Drinks, komend
seizoen! Al jaren zijn de
donderdag- en
zaterdagavonden bekend bij
een groot publiek met vele
vaste gasten én met grote
regelmaat nieuwe gezichten.
Daar doen we dan ook veel
voor en we zijn blij dat dit alom
gewaardeerd wordt.
En toch vinden we het nog niet
genoeg.......en dus gaan we,
naast de gezellige
donderdagcafé avonden en
de DanceParty's! op de
zaterdag de verbreding in!
Niet méér van hetzelfde, maar
juist onderscheidend van
datgene wat we al bieden. En
niet iedere week, maar zo nu
en dan.

Gewoon: omdat we het leuk
vinden! Wat dacht je van
stijldansen op de vrijdagavond?
Met professionele begeleiding.
Of een ouderwetse
spelletjesmiddag op zondag?
En ook leuk: Astrid Nijgh die
komt zingen tijdens Café
Chantant op 11 oktober a.s. met
mooie Nederlandstalige liedjes.
Verbreding is het thema waar we
de komende periode aan gaan
werken in 1811 Dance & Drinks
omdat iederéén het naar zijn zin
moet hebben op de Bierkade.
Alle reden om weer eens langs
te komen tijdens een van deze
activiteiten, je bent meer dan
welkom!
Hou de website van 1811 in de
gaten en ook 1811-Facebook.
Altijd up-to-date!

Vrolijke barkeeper
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!

Drag Queen Bingo
Wie durft er te komen naar 1811
Dance & Drinks voor de Drag
Queen Bingo op zaterdag
28
Gezocht:
september.
De avond wordt gepresenteerd
door de fabulous Lady Galore.

Voor ieder die wint is er een
leuke foute of stoute prijs.
Natuurlijk is er naast de
fantastische DJ met de
allerbeste Dance music nog
een super performance op het
podium zoals we dat nog niet
eerder hebben aanschouwd in
1811 Dance & Drinks!
De toegang is maar 3 euro,
……. let op: kom op tijd! vol is
vol!

Ze zal op haar heel eigen wijze
de bingo ballen laten draaien.
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Astrid Nijgh live in 1811 Dance & Drinks!
Vrijdag 11 oktober (nationale
Coming Out dag) gaat 1811
Dance & Drinks open! Op deze
speciale avond, onder de
noemer "Café Chantant" zal de
avond een gezellig en stijlvol
Nederlandstalig karakter krijgen,
deze keer niet met de gezellige
volkse liedjes zoals we dat
kennen van de Nacht Van
Oranje, maar met mooie
Nederlandstalige muziek, zoals
Rob de Nijs, Ramses Shaffy,
Conny Vandenbos en noem
maar op.
Grote klapper op deze avond is
natuurlijk het live-optreden van
niemand minder dan Astrid
Nijgh!

In 1973 had Astrid Nijgh haar
eerste hit met het nummer “Ik
doe wat ik doe”. Ze werd er
meteen een boegbeeld mee
voor de vrije vrouwen en de
homowereld.
In de daarop volgende jaren
scoorde ze nog meer top 40
hits, zoals: “De nacht”, “Mensen
zijn je beste vrienden” en
“Alleen is maar alleen”.
Ze maakte lp’s en cd’s met
eigen liedjes, maar ook met
authentieke zeemansliedjes en
met de liederen van haar grote
voorbeeld Zarah Leander.
In de jaren ‘90 maakte ze haar
eerste theatersolo “Nijgh zingt
Nijgh” en sindsdien verlegt ze
haar blik ook richting het
theater.
Bij de musicals “Een
schitterende Jongen” en “De
Palingvissers” laat ze zich naast
zangeres ook als actrice zien en

met succes.
Ze toerde de afgelopen jaren
door Nederland en België met
haar programma “Tegen het
lijf” genoemd naar haar laatste
gelijknamige album.
Momenteel toert ze met haar
nieuwste solo "Ten voeten uit"
langs de theaters.
Muziek componeren en zingen
is haar lust en haar leven.
Ook voor andere artiesten laat
Astrid Nijgh zich niet onbetuigd:
Saskia & Serge, André Hazes,
Wies Cavé nemen door haar
geschreven teksten op en met
succes. En een van haar laatste
wapenfeiten: een
verpletterende indruk laat ze
achter in het programma "Ali B
op Volle Toeren" van afgelopen
seizoen waarin ze een nummer
voor rapper Sjaak schrijft en de
rapper een nieuwe versie van
haar grote hit "Ik Doe Wat Ik
Doe" maakt.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar nieuwe
vrijwilligers die op diverse
avonden hun handen uit de
mouw willen steken. Dat kan
zijn bij de garderobe, achter
de bar werken, het halen
van glazen of knallen als DJ.
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!

trouwen met elkaar en lieten
dit door flink wat publiciteit
gepaard gaan.
Weken lang stonden "de
vakbladen" en de rubriek van
Henk van der Meyden vol
van dit bizondere huwelijk,
wat natuurlijk enorme
klandizie genereerde voor de
kroeg van Adje, waar Astrid
dan in de avond uren stond
te zingen, met groot succes
natuurlijk.
Succes is ook wat we Astrid
toewensen op 11 oktober a.s.
in 1811 Dance & Drinks.
De avond begint om 20.00
uur en de entree is 5 euro per
persoon.
(kom op tijd! vol is vol!)

Astrid is ook niet vies van een
smakelijke rel: in de jaren ' 70
ontmoet ze Ad van Besouw,
destijds eigenaar van het
Amsterdamse gaycafé
Amstel Taveerne (nu: Amstel
54).
Astrid (gay) en Ad (gay)
besloten maar eens te gaan
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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

Gemist in 1811 Dance & Drinks
De activiteiten in de komende
maanden.

Act like a Moviestar
Wat was het weer een
fantastisch beleving afgelopen
zaterdag 7 september in 1811
Dance & Drinks.
Voor het begin van het nieuwe
uitgaan seizoen organiseerde
SuperSissy het feest Act like a
Moviestar.






De sfeer zat er goed in met al
de super hits die de DJ draaide.
Al de celebraties gingen
helemaal los op de dansvloer
met de gratis bril die iedereen
had gekregen.

Het pand was helemaal in
Hollywood sfeer inclusief de
rode loper. Iedereen voelde
zich een echte Hollywood-ster
toen hij of zij binnen kwam. De
paparazzi was zelf ook nog
aanwezig en zetten al de
celebraties op de foto.

Op het eind van het feest
werden net als in Hollywood de
Oscars uitgereikt. De superster
van de avond was barman
William die voor de laatste keer
achter de bar stond. Na een
emotionele toespraak van hem
ging het feest nog door tot in
de late uurtjes.





28 september Drag
Queen Bingo in 1811
Dance & Drinks
11 oktober Coming Out
dag
11 oktober Café Chantant
20 oktober Café Hoezo
Anders in 1811 Dance &
Drinks
1 november Klavejasdrivé.
Pink Society
5 november Dag van het
Dialog
22 november Stijldans
avond in 1811 Dance &
Drinks

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

Al de andere foto’s kan je zien
op onze website en
Facebookpagina
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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&Communicatie:

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

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.

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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