
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 15 februari 2012 

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) 

 

vrijdag 17 februari; vanaf 21.00 uur 

Spelcafé ‘Voor Elck Wat Wilsch’ 
Met keuze uit diverse spellen 

 

zaterdag 18 februari;  
16.00 tot 18.00 uur en vanaf 22.00 uur 

Heetste Homo Hits 
Uit je dak op de lekkerste homo-klassiekers! 

 

Zondag 19 februari; film vanaf 15.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Zondagmiddagfilm  
‘Puccini for Beginners' 

COC-café open vanaf 16.00 uur 

 

 

    

 

 Spel & Café: Voor Elck Wat Wilsch 
De derde vrijdagavond staat in het teken van het Spel. Deze maand staat 
geen spel centraal, maar kan men kiezen uit diverse bord-, kaart- en 
dobbelspelen. Aanvang 21.00 uur; café open tot 24.00 uur. Bar blijft iets 
langer open. 
 

De Heetste Homo Hits 
Wordt het Abba, Anita, Kylie, Madonna of gaat de strijd tussen the Village 
People en Lady Gaga? Kortom de Honderd Heetste Homohits van nummer 
100 naar de eerste plaats. De DJ’s bundelen hun krachten en draaien samen 
de sappigste, lekkerste en heetste homo-hits van de voorbije veertig jaar. 
Café open tot 02.00 uur. Bar blijft iets langer open. Happy Hour voor COC-
leden van 22.00 tot 23.00 uur (op vertoon van hun geldige 
lidmaatschapskaart). 
 

Zondagmiddagsalon: Singletjesdag 
COC Deventer heeft een actieve werkgroep ouderen, die met uiteenlopende 
activiteiten de doelgroep wil aanspreken. Op zondag 19 februari is iedereen 
van harte welkom op de gemoedelijke zondagmiddagsalon met fijne muziek. 
Bezoekers kunnen nostalgisch snuffelen in de bakken met vinyl, want DJ-
Sjors draait weer singletjes op verzoek. 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. 

http://www.cocdeventer.nl/
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zondag 19 februari; vanaf 16.00 uur 

ZONDAGMIDDAGSALON 

DJ-Sjors met ‘Singletjesdag’ 
Lekker neuzen in de bakken met vinyl! 

 
 

vrijdag 24 februari; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

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

 
 

zaterdag 25 februari; vanaf 22.00 uur 

Last Saturday Party 
Speciale avond georganiseerd  

door het Face It-Feestteam 
 

vrijdag 2 maart; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

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

 

zaterdag 3 maart; vanaf 20.00 uur 
Zaal ‘De Horst’ – Kerkstraat 5 te Deventer 

Roze Stijldansavond 
o.l.v. Uniparendansschool Hans Vos 
COC-leden mogen gratis dansen!! 

 

donderdag 8 maart; vanaf 17.00 uur 

40-jarig jubileum 
Receptie voor COC-leden, vrijwilligers en 
genodigden. Officiële deel tot 20.00 uur; 

daarna COC-café open tot 24.00 uur 
 

 
Activiteiten van de werkgroep ouderen naast de zondagmiddagsalon: 
Eetgroep: Eén keer per maand eten met andere homomannen en lesbische 
vrouwen. Meld je aan en je krijgt meer info over deze eetgroep. 
Culturele activiteiten en wandelingen: Regelmatig worden er culturele 
activiteiten georganiseerd. Volg de agenda van COC Deventer. 
Homovriendelijke verzorgingshuizen: De werkgroep voert gesprekken met 
zo mogelijk alle verzorgingshuizen in de regio Deventer – Zutphen – 
Apeldoorn. We sluiten hierbij aan op het project De Roze Loper. Wanneer 
een verzorgingshuis voldoet aan een aantal criteria kan een Roze Loper 
worden uitgereikt. Dit certificaat kan een verzorgingshuis gebruiken in haar 
publiciteit en dan weet je direct of het huis homovriendelijk is. 
Meedoen of meer weten? Kom naar één van onze activiteiten of ga naar de 
website en vul het contactformulier in.   
 

Diverse Roze films de komende maand 

Zondag 19 februari: 15.00 uur: Puccini For Beginners (VS 2006) - Als 
Allegra door haar vriendin gedumpt is besluit ze nooit meer iets met een 
vrouw te beginnen. Op haar werk komt ze een leuke man tegen, waarmee ze 
een relatie begint. Maar dan komt Grace haar leven binnen wandelen. Grace 
woonde samen met een man, maar die wilde niet meer met haar verder. 
Allegra denkt daar echter heel anders over en er ontstaat een dilemma. 
Vrijdag 24 februari: 20.00 uur: Drei (Duitsland 2010) - Simon en Hanna, 
begin veertig, hebben al jaren een gelukkige relatie en wonen in een hippe 
Berlijnse yuppenwijk. Als Simon in het zwembad de charmante Adam tegen 
het lijf loopt, is hij totaal van zijn stuk gebracht. Hij weet echter niet dat Adam 
een collega is van Hanna en óók niet dat ze een verhouding hebben. 
Sensuele komedie met een onbevooroordeelde kijk op seksualiteit. 
Vrijdag 2 maart: 20.00 uur: La Llamada (Argentinië 2010) - De gespannen 
Lucia is een getrouwde stewardess van middelbare leeftijd. Als ze 
gedwongen wordt te stoppen met vliegen, besluit zij weer pianolessen te 
gaan geven, zoals vroeger. Haar pupil Lea blaast haar nieuw leven in. Maar 
als Lea plotseling een baan krijgt in Patagonië, is Lucia verbijsterd.  
(Alle films in de Bibliotheek-filmzaal – Brink 70 – zij-ingang Kleine Overstraat.) 
 

Roze Stijldansavond in zaal ‘De Horst’ 
COC Deventer organiseert op zaterdag 3 maart weer een spetterende 
stijldansavond in De Horst, Kerkstraat 5 te Deventer. Deze swingende 
dansavond is gratis voor COC-leden! Niet-leden betalen €15,00. Hiervoor 
ontvang je ook een consumptiebon voor een gratis drankje in COC-café Face 
It waar een afterparty zal plaatsvinden. 
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 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-café Face It tot 02.30 uur. 

Onderzoek "Hulpverlening aan christelijke LHBT’s" 
Ben je homo, lesbisch, biseksueel of transgender en heb je een kerkelijke 
achtergrond? Dan is het mogelijk om mee te doen aan het onderzoek: 
‘Hulpverlening aan christelijke LHBT’s’! Je kunt tot 27 februari contact 
opnemen met de onderzoeker, Joost de Wolf, via jdewolf@lccprojecten.nl. 
Meer informatie is te vinden via  www.lccprojecten.nl. 
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Verder verwacht in maart: 
Zondag 18 maart: Brink 70 Deventer 

Film: David’s Birthday 
Zondag 18 maart: COC-café Face It 

‘Terug in de Tijd’  
Nostalgisch zondagmiddagsalon 

Woensdag 21 maart; Brink 70 Deventer 

Literair: Floortje Zwigtman 
 

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 . 

 

8 maart: receptie 40 jaar COC Deventer 
Op 8 maart 1972 werd in een wijkgebouw in Keizerslanden de COC-
werkgroep Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) opgericht. Exact 
veertig jaar later op donderdag 8 maart 2012 wordt daar officieel bij stil 
gestaan. Vanaf 17.00 uur zijn COC-leden, vrijwilligers en genodigden van 
harte welkom om het glas te heffen op dit jubileum.  
Naast een officiële receptie voor leden en genodigden zijn er meer 
activiteiten het hele jaar door. Op zondag 18 maart is het thema van de 
zondagmiddagsalon ‘Terug In De Tijd’; de eerder aangekondigde High-Tea 
gaat niet door (komt later dit jaar op het programma). Bovendien kan men 
iedere week op de internetsite een nieuw hoofdstuk over de rijke historie van 
COC Deventer lezen.  
 

 

 
 

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 blikken we 
terug op de vele ontwikkelingen en 
activiteiten die tussen 1972 en nu 
plaatsvonden. Iedere week te volgen op 
onze internetpagina. 

 

 

COC-café Face It 
Brink 64a 

7411 BW Deventer 

OPENINGSTIJDEN   
Bovenbar & Dansvloer  -  Loungekelder 

 
 

Contact: 
 

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

Internet: www.cocdeventer.nl 

DO: 21.00 - 24.00 uur   Praat & Pindacafé  
VR: 21.00 - 24.00 uur   Café (diverse activiteiten)   
ZA: 16.00 - 18.00 uur   After-shopcafé 
ZA: 22.00 - 02.00 uur   Café & Dansvloer (trendy) *  
ZO: 21.00 - 24.00 uur   Café met vrolijke muziek * 
* Happy Hour voor leden: zaterdag 22-23 uur; zondag 21-22 uur 
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur 

Meer weten?  www.cocdeventer.nl 
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