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Tenzij anders aangegeven zijn 
de activiteiten in café Face It 

 

Zondag 15 mei; vanaf 15.00 uur 

Zondagmiddagsalon  
‘Singletjesmiddag’ met DJ-Sjors 

 

 
Vrijdag 27 mei; film vanaf 20.00 uur 

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘Sasha’ 
COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

Zaterdag 28 mei; vanaf 22.00 uur 

 Springtime-Party 

 
 

Vrijdag 3 juni; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘The World Unseen’ 
 

Zondag 19 juni mei; vanaf 15.00 uur 

Zondagmiddagsalon  
‘Asian Indomas’ met hapjes 

 

«Begroetingsregel»«Begroetingsregel» 
 
Nieuwe COC-website gelanceerd 
De werkgroep Communicatie geeft met blijdschap kennis dat begin mei de 
nieuwe website van COC Deventer is gelanceerd!  Afgelopen maanden is 
door de leden van deze COC-werkgroep en specialisten van Auger, het 
bedrijf dat de nieuwe website volledig heeft gesponsord (waarvoor dank) 
hard gewerkt aan het bouwen van de nieuwe site.  Reden voor het maken 
van een nieuwe website was dat de vertrouwde site inmiddels verouderd 
was; daarnaast kon het allemaal wel wat  gebruikersvriendelijker en 
overzichtelijker. Daarom is er gekozen voor een nieuwe indeling en 
via handige zoekfuncties kun je de gewenste informatie nu ook makkelijker 
vinden. Natuurlijk zijn er nog een aantal zaken die nog verder verbeterd 
kunnen worden; daar wordt de komende maanden verder door de mannen 
van Auger en Marcel de Valk, webbeheerder van het COC, aan gewerkt. 
 

Zondagmiddagsalon ‘Singletjes’ 
Zondag 15 mei kunnen liefhebbers van nostalgisch vinyl genieten op de 
‘Singletjesmiddag’ in COC-café Face It. Vanaf 15.00 uur kan men graaien in 
de bakken vol oude singletjes, welke DJ-Sjors vervolgens op verzoek zal 
draaien. Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en nootjes op de bar. Het terrasje is 
eveneens geopend bij mooi weer. Het Zondagmiddagsalon wordt iedere 
derde zondag gehouden en richt zich op een minder jong publiek. Echter 
iedereen is van harte welkom. De eerder aangekondigde wandeling komt te 
vervallen, maar op zondag 17 juli kunnen stadse stappers genieten van een 
zomerse stadswandeling door Deventer (aanvang 14.00 uur bij café Face It). 

Zaterdag 28 mei: Springtime Party 

Het is volop lente en het lijkt soms al wel zomer. Deze laatste zaterdag van 
mei springen we daarom extra rond. De DJ zorgt voor lekker vrolijke muziek 
zodat je wel moet swingen op de dansvloer boven. Beneden in de 
loungekelder kun je wat intiemer genieten van elkaar of je sigaretje. 
Van 22.00 tot 23.00 uur is het Piekuurtje voor iedereen (bier,fris en wijn voor 
gereduceerde prijs). Toegang tot 02.00 uur; het café blijft open tot 02.30 uur. 



 

Vrijdag 24 juni; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘Brotherhood’ 
 COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

WORDT VERWACHT DEZE ZOMER: 

 Beachparty 
Special Saturday-party   

 

Haal meer uit  
je COC-ledenpas! 

COC-leden kunnen op zaterdagavond op 
vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart 
van 22.00 tot 23.00 uur gereduceerd bestellen 
in COC-café Face It tijdens het Piekuurtje. 
Deze aanbieding geldt voor tapbier, fris en 

wijn en alleen als er geen speciale activiteit of 
optreden plaatsvindt. Ook krijgen COC-leden 
op vertoon van hun ledenpas 10% korting bij 
aanschaf van nieuwe DVD’s bij antiquariaat 
Jos Wijnhoven (Golstraat 9 te Deventer). 

 

IJsselDykes: lesbisch sporten !
IJssel Dykes is een initiatief van COC 

Deventer: een sportieve groep vrouwen die 
iedere donderdagavond in wisselende 
samenstelling basketbalt, volleybalt of 

voetbalt. Iedere donderdagavond van 19.45 - 
21.00 uur (m.u.v. vakanties) in Gymzaal De 
Duivengang (Broederenstraat 1 te Deventer). 
We staan voor enthousiast en ontspannen 
sporten, anderen ontmoeten en gezellig wat 
met elkaar drinken na afloop van de training. 
Kom je meetrainen? Graag even aanmelden 

via ijsseldykes@cocdeventer.nl . 
 

 

 

COC-café Face It 
Brink 64a 

7411 BW Deventer 
 

Contact: 
 

Café-info: 0570-619149 
Overige info: 06-1875 4684 
Email: info@cocdeventer.nl 

Internet: www.cocdeventer.nl 

Meer weten?  
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COC-vrijwilligers genomineerd
Zondag 15 mei wordt door minister van Bijst
Jos Brink Prijs ontvangt. Deze tweejaarlijkse 
persoon of instantie die zich inzet voor de emancipatie van lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Naast Boris 
Dittrich en de Vereniging Orpheus zijn ook 
COC genomineerd. Een prachtig schouderklopje en
jarenlange tomeloze inzet van vele enthousiaste vrijwilligers
COC Deventer goed werk verricht in stad en

Doe mee aan Schorer Monitor 2011
Schorer werkt aan een optimale gezondheid en welzijn van homo
bimannen. Jij kunt daaraan bijdragen, door de vernieuwde monitorvragenlijst 
in te vullen. Deed je vorig jaar mee? Doe dat dan dit jaar ook.
maar een kwartiertje. Een kostbaar kwartiertje, voor ons èn voor jullie. Want 
de uitkomsten van het onderzoek helpen ons het hiv/soa
verder te verbeteren. Meld je aan voor de nieuwsbrief 
eerste onderzoeksresultaten. Ga naar www.schorermonitor.nl
bloot! 

 
Film & Café: eerst kijken, dan kletsen
Iedere eerste vrijdag van de maand wordt een film vertoond met een lesbisch 
thema en iedere laatste vrijdag van de maand is er een homogerelateerde 
film. De films worden vertoond in huiskamerbioscoop 'De Kleine Keizerin' 
(Openbare Bibliotheek Deventer, Brink 70 te Deventer) en zijn voor iedereen 
toegankelijk. De toegang is gratis en de films beginnen om 20.00 uur. Daarna 
is Café 'Face It' geopend om nog gezellig bij te babbelen. De filmavonden 
zijn een samenwerking tussen Antiquariaat Jos Wijnhoven, de Openbare 
Bibliotheek Deventer en COC Deventer. Beperkte 
Wil je een e-mail ontvangen wanneer en welke film er nog meer draaien, 
stuur dan je naam + e-mailadres naar 
Antiquariaat Jos Wijnhoven (nieuwe DVD's & oude boeken; Golstraat 9 te 
Deventer) als bij de Openbare Bibliotheek (Brink 70 te Deventer) zijn veel 
meer films te verkrijgen met een homoseksueel of lesbisch thema.

 OPENINGSTIJDEN
Bovenbar & Dansvloer  

 

 
 

  DO: 21.00 - 24.00 uur   Praat & Pindac
  VR: 21.00 - 24.00 uur   Café (d
  ZA: 16.00 - 18.00 uur   After-
  ZA: 22.00 - 02.00 uur   Café &
  ZO: 15.00 - 18.00 uur   Zondagmiddag
  ZO: 21.00 - 24.00 uur   Café met Piekuurtje *
             * Piekuurtje van 21-22 uur; alleen bier, fris en wijn

Meer weten?  www.cocdeventer.nl
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OPENINGSTIJDEN   
Bovenbar & Dansvloer  -  Loungekelder 

24.00 uur   Praat & Pindacafé  
(diverse activiteiten)   
-shopcafé 

02.00 uur   Café & Dansvloer (trendy) 
Zondagmiddagcafé 
afé met Piekuurtje * 

22 uur; alleen bier, fris en wijn 

www.cocdeventer.nl 


