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aCTIVITEITEN NIEUWSBRIEF  22 juni 2011 
 

Tenzij anders aangegeven zijn 
de activiteiten in café Face It 

(meer info over deze activiteiten is te vinden 
op onze site; klik op naam activiteit) 

 

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 

 
 

Zaterdag 25 juni; vanaf 22.00 uur 

 Beachparty met cocktails 
 

WORDT VERWACHT IN JULI: 
   Vrijdag 1 juli; film vanaf 20.00 uur 

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘No End’ (Senza Fine) 
COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

Vr. 1 t/m zo. 3 juli; Deventer binnenstad 

DEVENTER OP STELTEN 
Ruimere openingstijden COC-café 

 

Zondag 17 juli; vanaf 14.00 uur 

Zomerse wandeling  
Zondagmiddagsalon vanaf 15.00 uur 

 

 

«Begroetingsregel»«Begroetingsregel» 
 

Beachparty met cocktailbar 

Het Feestteam van café Face It organiseert iedere laatste 
zaterdag van de maand een speciale zaterdagparty. Soms 
een optreden, dan weer een themafeest en altijd happy hour 
van 22 tot 23 uur voor iedereen.  Zaterdag 25 juni staat het 
zomerse strandleven centraal met het thema ‘Beachparty’. 

Op deze 25e juni kun je alvast genieten van het zomerse vakantiegevoel. Het 
café wordt ingericht als een gezellige strandtent met vrolijke zomerhits en 
speciale zomersnacks. De DJ zorgt voor lekker vrolijke muziek zodat je wel 
moet swingen op de dansvloer boven. Beneden is de loungekelder zomers 
ingericht en worden hier speciale Summercocktails gemaakt. Deze zijn 
tijdens Happy Hour (22-23 uur) voor gereduceerd tarief verkrijgbaar; na 
23.00 uur kosten deze € 4,50 per cocktail. Vanwege actief personeel geldt in 
de kelder wel een rookverbod voor deze avond. In de bovenbar is van 22.00 
tot 23.00 uur 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 29 juli; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

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

 

Zaterdag 30 juli; vanaf 13.00 uur 
Drijver’s TC – Platvoetsdijk 2 te Deventer 

Deuce Unlimited 
Open Tennistoernooi voor iedereen 

 

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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 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.
 

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

 

Op zaterdag 18 juni liet een fraaie regenboog 
Een beeld dat we u op deze nieuwsbrief

 

 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 & D
  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

eerst kijken, dan kletsen 
e maand wordt een film vertoond met een lesbisch 

thema en iedere laatste vrijdag van de maand is er een homogerelateerde 
films worden vertoond in huiskamerbioscoop 'De Kleine Keizerin' 

(Openbare Bibliotheek Deventer, Brink 70 te Deventer) en zijn voor iedereen 
De toegang is gratis en de films beginnen om 20.00 uur. Daarna 

lig bij te babbelen. De filmavonden 
een samenwerking tussen Antiquariaat Jos Wijnhoven, de Openbare 

eperkte plaatsen, dus kom op tijd.  
mail ontvangen wanneer en welke film er nog meer draaien, 

mailadres naar adwaita@xs4all.nl . Bij zowel 
Antiquariaat Jos Wijnhoven (nieuwe DVD's & oude boeken; Golstraat 9 te 
Deventer) als bij de Openbare Bibliotheek (Brink 70 te Deventer) zijn veel 

s te verkrijgen met een homoseksueel of lesbisch thema. 

Doe mee aan Schorer Monitor 2011 

optimale gezondheid en welzijn van homo- en 
bijdragen, door de vernieuwde monitorvragenlijst in te 

vullen. Deed je vorig jaar mee? Doe dat dan dit jaar ook. Invullen duurt maar 
een kwartiertje. Een kostbaar kwartiertje, voor ons èn voor jullie. Want de 
uitkomsten van het onderzoek helpen ons het hiv/soa-preventiebeleid verder 

je aan voor de nieuwsbrief en ontvang in juni de eerste 
www.schorermonitor.nl en geef je bloot! 

 
en fraaie regenboog zich even zien boven Deventer. 

uwsbrief niet willen onthouden. 

OPENINGSTIJDEN   
  -  Loungekelder 

24.00 uur   Praat & Pindacafé  
(diverse activiteiten)   
-shopcafé 

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

bier, fris en wijn 

www.cocdeventer.nl 


