MEER INFORMATIE IS TE VINDEN VIA ONZE INTERNETPAGINA

aCTIVITEITEN

NIEUWSBRIEF 20 juli 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)
Donderdag 28 juli: vanaf 19.30 uur

IJsseldykes Wandeling
Tot 8 september worden door de IJsseldykes
iedere donderdagavond diverse activiteiten
gebezigd. Verzamelpunt is het standbeeld van
president Steyn nabij het Vogeleiland aan het
Stationsplein te Deventer om 19.30 uur. Meer
info via ijsseldykes@cocdeventer.nl .
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
«Begroetingsregel»«Begroetingsregel»

Deuce Tennistoernooi

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

Deuce Unlimited
Open Tennistoernooi voor iedereen
Zaterdag 30 juli; vanaf 22.00 uur

Afterparty Tennistoernooi

Zaterdag 30 juli wordt een speciaal Tennistoernooi georganiseerd voor
homo’s, lesbo’s én hetero’s. Locatie van het toernooi is Drijver’s Tennis
Club aan de Platvoetsdijk 2 te Deventer. Aanvang van het toernooi is
13.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur) en gespeeld wordt er tot 18.00 uur.
Het is een open toernooi dus iedereen is welkom. Toeschouwers die de
deelnemers met veel enthousiasme willen aanmoedigen worden
hiervoor van harte uitgenodigd.
Deelnemers aan dit toernooi moeten minimaal 18 jaar zijn. De speelsterkte
is, volgens de KNLTB norm, 5 t/m 9 (bij aanmelding graag vermelden welke
speelsterkte je hebt); het is namelijk een Tostoernooi waarbij rekening wordt
gehouden met de speelsterkte. Het is géén geregistreerd KNLTB toernooi. Er
worden uitsluitend dubbels gespeeld; DD, HD, Mix. Inschrijving kan per
individu of per stel. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,– (inclusief barbecue), te
betalen bij aanvang van het toernooi. Inschrijven kan via het speciale
aanmeldformulier (via contact-formulieren-tennistoernooi) en geef eventuele
wensen voor de barbecue (vegetarisch, allergieën, etc.) ook daarbij aan.

Vrijdag 5 augustus; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café;
‘The
The Kids Are All Right’
COC-café open vanaf 21.00 uur
Zondag 7 augustus; Deventer binnenstad

BOEKENMARKTCAFÉ
COC-café open vanaf 12.00 uur
Zondag 17 juli; vanaf 15.00 uur

Zondagmiddagsalon
Vrijdag 26 augustus; film vanaf 20.00 uur
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer

Film & Café; ‘Wild Side’
COC-café open vanaf 21.00 uur
Zaterdag 27 augustus; vanaf 21.00 uur

Pink Ribbon Party
Special Sponsor Night
Binnenstad: ‘Tour de Terras’

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 iss 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
eperkte plaatsen, dus kom op tijd.
Wil je een e-mail
mail ontvangen wanneer en welke film er nog meer draaien,
stuur dan je naam + e-mailadres
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
meer films te verkrijgen met een homoseksueel of lesbisch thema.

Deventer homostel
el wordt Koningspaar in Duitsland
Cees (46) en Jörn (26) Zeijseink uit Colmschate zorgden de afgelopen
weken voor veel opschudding in de regio Kleve in het Duitse NordrheinNordrhein
Westfalen. Beiden zijn lid van de schutterij aldaar. Cees schoot ‘de vogel’
naar beneden
neden en kon tot schutterskoning gekroond worden. De koningin was
echter zijn Prins-gemaal
gemaal Jörn Zeijseink. Dit is in Duitsland nog nooit eerder
voorgekomen dat twee homoseksuele mannen samen het Koningspaar van
de schutterij vormen en wel een heel jaar lang.
lan Eerdere homoseksuele
mannen toverden altijd een ‘alibi-vrouw’
vrouw’ uit de hoge hoed, echter deze twee
Nederlandse mannen niet. Cees en Jörn zijn regelmatige bezoekers van
COC-café
café Face It en verdienen dan ook onze welgemeende felicitaties.

Haal meer uit je COC-ledenpas!
COC
COC-leden
leden kunnen op zaterdagavond op vertoon van hun geldige
lidmaatschapskaart van 22.00 tot 23.00 uur gereduceerd bestellen in COCCOC
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
leden op vertoon van hun ledenpas 10% korting bij aanschaf
van nieuwe DVD’s bij antiquariaat Jos Wijnhoven
jnhoven (Golstraat 9 te Deventer).

COC-café Face It

OPENINGSTIJDEN

Brink 64a

Bovenbar & Dansvloer - Loungekelder

7411 BW Deventer
Contact:
Café-info: 0570-619149
Overige info: 06-1875 4684
Email: info@cocdeventer.nl
Internet: www.cocdeventer.nl

DO: 21.00 - 24.00 uur
VR: 21.00 - 24.00 uur
ZA: 16.00 - 18.00 uur
ZA: 22.00 - 02.00 uur
ZO: 15.00 - 18.00 uur
ZO: 21.00 - 24.00 uur

Praat & Pindacafé
Pindac
Café (diverse
(d
activiteiten)
After--shopcafé
Café & Dansvloer
D
(trendy)
Zondagmiddag
Zondagmiddagcafé
Café
afé met Piekuurtje *

* Piekuurtje van 21-22
22 uur; alleen bier, fris en wijn

Meer weten? www.cocdeventer.nl

