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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 6 januari; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘A Marine Story’ 
COC-café open vanaf 21.00 uur 

 
 

zaterdag 14 januari; vanaf 22.00 uur 

Saturdance Special ‘Top 2011’ 
DJ-Theo draait de grootste hits van vorig jaar  

 

Zondag 15 januari; film vanaf 15.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Zondagmiddagfilm  
‘Kiss of the Spider Woman’ 

COC-café open vanaf 16.00 uur 
 

zondag 15 januari; vanaf 16.00 uur 

ZONDAGMIDDAGSALON 

DJ-Charles met ‘Gouwe Ouwe’ 
Dansklassiekers voor op de dansvloer! 

 

 

 
 Jubileumjaar COC Deventer van start  

met iedere week een duik in de historie 
Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog 
een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar kan 
men op de internetpagina van COC Deventer iedere week een terugblik 
verwachten op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu 
plaatsvonden. Dus iedere week een stukje historie met anekdotes, foto’s en 
meer. Met het begin van deze beschrijvingen is ook tevens de aftrap 
genomen naar nog meer activiteiten in dit Jubileumjaar voor COC Deventer. 
Bij het samenstellen van deze wekelijkse rubriek is voor de 
geschiedschrijving van de eerste tien jaar vooral gebruik gemaakt van het 
‘Homo Jubileum Boek’ dat Chris Breman in 1982 schreef. Onze dank gaat 
dan ook uit naar zijn nauwgezette beschrijving van het COC in die 
beginjaren. 
 

Vrijdag 6 januari: Film ( lesbisch thema)  
Bibliotheek: Brink 70 te Deventer – aanvang 20.00 uur (gratis) 
A MARINE STORY (VS 2010) - Marine-officier Alexandra Everett is sterk 
genoeg om elke man aan te kunnen tijdens een bargevecht, maar er is een 
tegenstander die ze niet kan verslaan: de militaire politie. Wanneer ze 
onverwachts vanuit Irak wordt teruggehaald naar haar conservatieve 
geboorteplaats wordt ze belast met het opleiden van een temperamentvol 
meisje voor een heropvoedingskamp. Maar dan komt de ware reden boven 
waarom ze uit Irak moest terugkeren… 



 
vrijdag 20 januari; vanaf 21.00 uur 

Spel & Café ‘Scrabble’ 
Ouderwets Wordfeud op het bord 

 

Vrijdag 27 januari; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café;  
‘Les Amours Imaginaires’ 
COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

zaterdag 28 januari; vanaf 22.00 uur 

Laatste Zaterdag Party 
Speciale avond georganiseerd  

door het Face It-Feestteam 
 

vrijdag 3 februari; vanaf 21.00 uur 

Optreden ‘Celtic Wind’ 
Live muziek vanwege Irish Pub Festival 

 

zaterdag 4 februari; vanaf 20.00 uur 
Zaal ‘De Horst’ – Kerkstraat 5 te Deventer 

Roze Stijldansavond 
o.l.v. Uniparendansschool Hans Vos 

 

zaterdag 11 februari; vanaf 22.00 uur 

Saturdance Special ‘Venezia’ 
Gemaskerd Bal met Venetiaanse Maskers 

 

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 . 

Happy Hour! 

Alleen voor COC-leden op vertoon  
van geldige lidmaatschapskaart! 

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

 

 

Zaterdag 14 januari: de Face It-Top 40 van 2011 
Op zaterdag 14 januari wordt door DJ-Theo de Face It-Top 40 van 2011 
gedraaid. Bezoekers en medewerkers van COC-café Face It hebben hun top 
10 van de beste nummers uit 2011 mogen bepalen en op deze avond wordt 
afgeteld van 40 naar nummer 1. Ga nog één keer uit je plaat op de grootste 
hits van 2011. Het COC-café is geopend vanaf 22.00 uur en tot 02.00 uur 
kun je naar binnen. Tussen 22.00 en 23.00 uur is het Happy Hour voor COC-
leden (op vertoon van hun geldige ledenpas). 
In 2012 worden op zaterdag regelmatig avonden met een speciaal thema 
georganiseerd. In ieder geval op de laatste zaterdag van de maand een 
avond gericht op jongeren. 
 

Zondag 15 januari: Zondagmiddagfilm  
Bibliotheek: Brink 70 te Deventer – aanvang 15.00 uur (gratis) 
KISS OF THE SPIDER WOMAN (VS-Brazilië 1985) - Twee mannen delen 
een cel in een Zuid-Amerikaanse gevangenis: Luis Molina omdat hij een 
minderjarige zou hebben verleid en Valentin, een journalist, die banden heeft 
met een ondergrondse beweging. De twee zijn tegenpolen en proberen op 
geheel eigen wijze hun lot te verwerken. Molina is door de directie 
overgehaald om Valentin uit te horen in ruil voor vrijheid. De twee groeien 
echter naar elkaar toe en beleven zelfs een romantische nacht. Molina zal 
Valentin niet verraden en speelt de situatie uit om de zwakke Valentin op te 
lappen. Met een boodschap van Valentin verlaat Molina vroegtijdig de 
gevangenis.  
 

Zondag 15 januari: Zondagmiddagsalon ‘Gouwe Ouwe’ 
Op zondag 15 januari draait DJ Charles speciaal lekkere dansmuziek uit de 
vorige eeuw en hij nodigt iedereen uit om de dansvloer op te zoeken. Neem 
dus je dansschoenen mee en geniet. Het COC-café is geopend vanaf 16.00 
en blijft doorlopend open tot ‘s avonds het Zondagcafé begint. De 
ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden en iedereen die 
houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde muziek is van harte welkom. 
 

Vrijdag 20 januari: Spel & Café ‘Scrabble’ 
De derde vrijdagavond staat in het teken van het Spel. Tegenwoordig is 
‘Wordfeud’ helemaal je dat, maar in de vorige eeuw was het bordspel 
‘Scrabble’ erg populair. Oude tijden herleven en daarom een avondje lekker 
ouderwets met letters aan de gang op het Scrabblebord. Natuurlijk zijn 
mensen die alleen willen kijken ook welkom. Café open van 21.00 tot 24.00 
uur. Bar blijft iets langer open. 
 

Vrijdag 27 januari: Film (homothema)  
Bibliotheek: Brink 70 te Deventer – aanvang 20.00 uur (gratis) 
LES AMOURS IMAGINAIRES (Canada 2011) - Romantisch drama van 
Xavier Dolan over twee vrienden die verliefd worden op dezelfde persoon en 
een denkbeeldige liefde ontwikkelen Nicholas heeft een goddelijk lichaam, 
een oogopslag om bij te smelten en een nonchalante krullenkop. Geen 
wonder dat Marie direct in vuur en vlam staat. Maar ook haar beste vriend 
Francis is door Cupido’s pijl geraakt. Wie van de twee gaat er met de prijs 
vandoor?  
 
 



 

 

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?  
 

  

 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 & D
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

OPENINGSTIJDEN   
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 

Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur 

www.cocdeventer.nl 


