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Happy Hour! 

Alleen voor COC-leden op vertoon  
van geldige lidmaatschapskaart! 

Zaterdag van 22 tot 23 uur 
Zondag van 21 tot 22 uur 

 

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) 

 

SPECIALE TIP!! 
Donderdag 24 november; vanaf 20.00 uur 
Etty Hillesum Centrum; Roggestraat 3 - Deventer 

Documentaire ‘Kara Koyun’ 
 Over homofobie in Turkije. Entree € 6,00. 

 

Vrijdag 25 november; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café;’Mine Vaganti’  
COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

Ook vrijdag 25 november; vanaf 21.00 uur 

Optreden ‘Maxwell Street’ 
Live Muziek vanwege Blues Night 

 

Zaterdag 26 november; vanaf 20.00 uur 
Café ‘De Lindeboom’;  

Lindeboomweg 1a te Schalkhaar 

Roze Stijldansavond 
 Daarna COC-café open vanaf 22.00 uur 

 
Zaterdag 26 november; vanaf 22.00 uur 

Karaoke & Playback 
vanaf 24.00 uur tijd voor de DJ 

 

 

 
 Bluesnight met Maxwell Street  

Vrijdag 25 november is het weer Deventer Bluesnight, dus overal Live muziek in de 
Deventer binnenstad. In COC-café Face It treedt de band ‘Maxwell Street’ op. Het 
café is open vanaf 21.00 uur en de toegang is gratis; bovenbar en rookkelder open 
tot 01.00 uur. Maxwell Street is een akoestische band uit Deventer, ontstaan in juli 
2008. De band speelt covers van diverse bekende en minder bekende bands en 
artiesten, waarbij de Blues als leidraad geldt. Daarnaast spelen ze nummers van 
o.a. Rolling Stones, JJ Cale, Neil Young en Van Morrison. De band beleefde eerder 
dit jaar hun eerste internationale tournee. Meer info via deze link. 
Filmliefhebbers kunnen eerst genieten van de film ‘Mine Vaganti’ in 
huiskamerbioscoop ‘De Kleine Keizerin’ in de Openbare Bibliotheek (Brink 70; 
ingang opzij Kleine Overstraat). 
 

Documentaire over homofobie in Turkije in het EHC 
Donderdag 24 november wordt in het Etty Hillesum Centrum de documentaire ‘Kara 
Koyun’ (Het Zwarte Schaap) van Can Celebi vertoond. De film gaat over Ahmet 
Yildiz, die in 2008 in opdracht van zijn familie op 25-jarige leeftijd in Istanbul werd 
vermoord. De Turks-Nederlandse filmmaker Can Celebi, actief bij de Turkse hulp- 
en adviesorganisatie Homoloket in Amsterdam, is aanwezig tijdens de bijeenkomst. 
Na de film zal Can Celebi vanuit zijn eigen perspectief (deskundigheid, ervaringen in 
het werk) met het publiek in gesprek gaan over eerwraak, huiselijk geweld, de 
bedreigde en kwetsbare positie van allochtone LHBT’ers in Nederland. De 
entreeprijs bedraagt € 6,00. Het EHC is te vinden aan de Roggestraat 3 te 
Deventer; meer info via deze internetsite. 
 

Roze Stijldansavond in café ‘De Lindeboom’ 
COC Deventer organiseert op zaterdag 26 november weer een spetterende 
stijldansavond. Let wel op, want deze keer op een andere locatie, namelijk in café 
De Lindeboom, Lindeboomweg 1a te Schalkhaar. De kosten voor deze swingende 
dansavond bedragen €10,00 voor COC-leden en €12,00 voor niet-leden. Hiervoor 
ontvang je ook een consumptiebon voor een gratis drankje in COC-café Face It 
waar een afterparty zal plaatsvinden.  



 
Vrijdag 2 december; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘From 80 Days’ 
 COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

Vrijdag 16 december; vanaf 21.00 uur 

Spel & Café: Triviant 
Speels vraag-en-antwoord-spel 

 

Zondag 18 december; vanaf 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 
Snertcafé met gastoptreden van  

‘De Jongens Van De Reisvereniging’ 
 

IJssel Dykes 

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?  
 

 
 

 

 

ontmoeten en gezellig wat met elkaar drinken na 
afloop van de training. Kom je meetrainen? Graag 
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De avond begint om 20.00 uur met een dansworkshop van uniparendansschool 
Hans Vos uit Amsterdam. Voor deze workshop heb je geen danservaring nodig dus 
iedereen kan deelnemen! Het is een dansavond voor MM
singles zijn van harte welkom! Na de workshops is het vrij dansen tot ± 23.00 uur in 
zaal ‘De Horst’ en je kunt verder feesten in COC
Beperkte kaarten, dus reserveer op tijd via dit e-

 

Feestteam: Playback & Karaokeparty
Zaterdag 26 november organiseert het Fee
Playbackparty. Iedereen kan live of ‘nalippend’ een favoriet nummer ten gehore 
danwel ten gebare geven. Iedere laatste zaterdag van de maand wordt 
georganiseerd door het Feestteam en deze richt zich vooral op een jonge 
doelgroep. 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. Vanaf 22.00 uur kun je naar binnen en de entree is gratis. 
Happy Hour van 22.00 tot 23.00 uur. 
 

Happy Hour speciaal voor COC
COC Deventer wil graag iedereen die als trouw lid het COC steunt wat extra’s 
gunnen en dat is goed nieuws in deze alom benoemde ‘crisistijden’. Het voorheen 
geldende Happy Hour blijft, maar vanaf nu dan alleen nog maar voor COC
hun vrienden. Dus, degene die op zaterdag tussen 22.00 en 23.00 uur met de 
geldige lidmaatschapskaart van het COC besteld betaald slechts 1 euro voor bier,
fris of wijn. Dit geldt ook op zondag tussen 21.00 en 22.00 uur.
 

Oproep ideeën gemeentelijk homobeleid
Begin december organiseert de Werkgroep Homobeleid van de gemeente Deventer 
(waarin behalve de gemeente, ook COC Deventer en het Etty Hillesum Centrum 
vertegenwoordigd zijn) een besloten overleg/expertmeeting over het toe
homobeleid van de gemeente Deventer. Het is de bedoeling dat het thema 
‘bespreekbaar maken van homoseksualiteit’ aan de orde komt en dat de 
deelnemers aan dit overleg input leveren voor het gemeentelijk homobeleid voor de 
komende jaren (2012 – 2014). 
Heb jij ook ideeën voor dit gemeentelijk beleid, zou je ons dit dan willen laten 
weten? Jouw ideeën kunnen we dan meenemen. Je kunt je reactie mailen naa
info@cocdeventer.nl . 

  

 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-shopc
ZA: 22.00 - 02.00 uur   Café &
ZO: 21.00 - 24.00 uur   Café met 
* Happy Hour voor leden: zaterdag 22
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur

Meer weten?  www.cocdeventer.nl

De avond begint om 20.00 uur met een dansworkshop van uniparendansschool 
Hans Vos uit Amsterdam. Voor deze workshop heb je geen danservaring nodig dus 
iedereen kan deelnemen! Het is een dansavond voor MM- & VV-paren, maar ook 

n harte welkom! Na de workshops is het vrij dansen tot ± 23.00 uur in 
zaal ‘De Horst’ en je kunt verder feesten in COC-café Face It tot 02.30 uur. 

-mail-adres. 

Feestteam: Playback & Karaokeparty  
Zaterdag 26 november organiseert het Feestteam een speciale Karaoke & 
Playbackparty. Iedereen kan live of ‘nalippend’ een favoriet nummer ten gehore 
danwel ten gebare geven. Iedere laatste zaterdag van de maand wordt 
georganiseerd door het Feestteam en deze richt zich vooral op een jonge 

ep. 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. Vanaf 22.00 uur kun je naar binnen en de entree is gratis. 

Happy Hour speciaal voor COC-leden 
COC Deventer wil graag iedereen die als trouw lid het COC steunt wat extra’s 
gunnen en dat is goed nieuws in deze alom benoemde ‘crisistijden’. Het voorheen 
geldende Happy Hour blijft, maar vanaf nu dan alleen nog maar voor COC-leden en 

egene die op zaterdag tussen 22.00 en 23.00 uur met de 
geldige lidmaatschapskaart van het COC besteld betaald slechts 1 euro voor bier, 
fris of wijn. Dit geldt ook op zondag tussen 21.00 en 22.00 uur.  

gemeentelijk homobeleid 
Begin december organiseert de Werkgroep Homobeleid van de gemeente Deventer 
(waarin behalve de gemeente, ook COC Deventer en het Etty Hillesum Centrum 
vertegenwoordigd zijn) een besloten overleg/expertmeeting over het toekomstig 
homobeleid van de gemeente Deventer. Het is de bedoeling dat het thema 
‘bespreekbaar maken van homoseksualiteit’ aan de orde komt en dat de 
deelnemers aan dit overleg input leveren voor het gemeentelijk homobeleid voor de 

Heb jij ook ideeën voor dit gemeentelijk beleid, zou je ons dit dan willen laten 
weten? Jouw ideeën kunnen we dan meenemen. Je kunt je reactie mailen naar 

OPENINGSTIJDEN   
Bovenbar & Dansvloer  -  Loungekelder 

24.00 uur   Praat & Pindacafé  
(diverse activiteiten)   
shopcafé 

02.00 uur   Café & Dansvloer (trendy) *  
afé met vrolijke muziek * 

: zaterdag 22-23 uur; zondag 21-22 uur 
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur 

www.cocdeventer.nl 


