
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 28 maart 2012 

 

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) 

Happy Hour! 
Alleen voor COC-leden op vertoon  
van geldige lidmaatschapskaart! 

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

 

zaterdag 31 maart; vanaf 22.00 uur 

Mexican Party 
georganiseerd door het Face It-Feestteam 

 

dinsdag 3 april: vanaf 20.00 uur 

Voorjaarsledenvergadering  

Denk aan de lidmaatschapskaart!! 
 

Vanwege 40 jaar COC Deventer: 
Iedere vrijdag in april; Brink 70 Deventer 

Film & Café 
 

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

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

 

 

      
 

 Face It Feestteam’s Mexican Party 
Het Face It-Feestteam organiseert op de laatste zaterdag van iedere maand 
een speciale avond gericht op jongeren. Deze keer een thema-feest met 
Mexicaanse sfeer. Natuurlijk zullen Desperado en Taco’s niet ontbreken. 
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). 
 

Diverse Roze films de komende maand 
Vanwege 40 jaar COC in Deventer in april iedere vrijdag een Roze film.  
Alle films in de Bibliotheek-filmzaal – Brink 70 – zij-ingang Kleine Overstraat. 
Vrijdag 30 maart: 20.00 uur: Shank (VK 2008) - Cal (18) zit in een 
jeugdbende in Bristol, maar heeft een geheim voor zijn makkers: hij is homo, 
waar hij bij zijn gang-vrienden nooit voor uit zou komen.  
Vrijdag 6 april: 20.00 uur: Summer Lover (VS 2008) - Sappho ontmoet de 
mooie Helena, die haar laat kennis maken met een voor haar geheel nieuwe 
erotische manier van leven.  
Vrijdag 13 april: 20.00 uur: 20 Centimeters (Spanje 2005) – Travestiet 
Marieta heeft maar één wens: die twintig overbodige centimeters operatief 
laten verwijderen en eindelijk een echte vrouw worden. 
Zondag 15 april: 15.00 uur: Mysterious Skin (VS 2004) – Brian is 18 jaar 
en overtuigd dat hij vroeger door ruimtewezens is ontvoerd. Met de knappe 
Neil komt hij er achter wat er werkelijk in zijn jeugd is gebeurd.  
Vrijdag 20 april: 20.00 uur: Late Bloomers (België/Frankrijk/VK 2011) – 
Twee zestigplussers slagen er op briljante wijze in om hun leven met 
kinderen, kleinkinderen, werk en vrienden te combineren.  
Vrijdag 27 april: 20.00 uur: Is It Just Me? (VS 2010) – Onzekere Blaine 
chat met Xander onder het profiel van sexy go-go-danser Cameron. Maar 
dan wil Xander zijn chatvriendje wel ‘ns in het echt zien. 
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zondag 8 april; vanaf 20.00 uur 

Karaoke op Eerste Paasdag 
Lekker meezingen na het eieren zoeken 

 
 

vrijdag 13 april; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ’20 Centimeters’ 
COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

vrijdag 13 en zondag 15 april 

‘DeeJee-marathon’  
Oud-DJ’s draaien tijdens openingstijden 

 

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

Zondagmiddagfilm  

‘Mysterious Skin’ 
COC-café open vanaf 16.00 uur 

 

zondag 15 april; vanaf 16.00 uur 

ZONDAGMIDDAGSALON 
Middagcafé gericht op de oudere bezoeker 

 

vrijdag 20 april; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

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

 
 

vrijdag 27 april; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘Is It Just Me?’ 
COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

        
 

Ledenvergadering op dinsdag 3 april vanaf 20.00 uur 
Halfjaarlijkse ledenvergadering voor COC-leden en belangstellenden. Aan 
bod komen het jaarverslag en het financieel overzicht van 2011. De 
vergadering begint om 20.00 uur; café face It is geopend vanaf 19.30 uur en 
koffie/thee is gratis. De vergadering duurt tot ± 22.00 uur en daarna is er 
gelegenheid om gezellig na te praten. Denk aan de lidmaatschapskaart! 

 

Eerste Paasdag: Karaokecafé 

Op zondag 8 april is het Eerste Paasdag en dus is het ‘s avonds weer 
Karaokecafé. Ga los op de nummers van ABBA tot de Village People of 
maak de gemoederen los met de hits van André Hazes tot de Zangeres 
Zonder Naam. Vanaf 20.00 uur is het café geopend. Een hele goede stem is 
niet vereist; veel enthousiasme wel. Karaoke gaat door tot de deur sluit om 
24.00 uur; de bar blijft daarna nog ietsjes langer open. 
 

DeeJee-marathon op 13 en 15 april 
Vanwege 40 jaar COC in Deventer. Op vrijdag 13 april en op zondag 15 april 
zullen oud-DJ’s nog eenmaal hun muzikale kunsten vertonen. Tijdens 
openingstijden draaien ze hun favoriete muziek, maar aanvragen mag 
natuurlijk ook. Op vrijdag 13 april draaien oud-DJ’s Gerrit Idserda (vanaf 
21.00 uur) en Danny Hanekamp (vanaf 23.00 uur). Op zondag 15 april 
draaien vanaf 16.00 uur Sjors Berghuis (oude singletjes), Bert Doornberg 
(ook singletjes) en Leo Kolkman (vanaf 21.00 uur). Ook in september komt er 
weer een DeeJee-marathon. Ben je ooit DJ geweest, maar ben je nog niet 
benaderd, laat dan een berichtje achter op cocdemarathon@gmail.com. 
 

Zondagmiddagsalon: Oude Singletjes 

COC Deventer heeft een actieve werkgroep ouderen, die met uiteenlopende 
activiteiten de doelgroep wil aanspreken. Iedere derde zondag is het 
Zondagmiddagsalon; speciaal gericht op de minder jonge bezoekers (maar 
iedereen is welkom). Entree voor iedereen gratis! 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. 
 

Oude Posters en Historische Overzichten 

In het COC, maar ook op onze internetpagina is een overzicht van 
opmerkelijke posters en affiches te zien uit 40 jaar COC-historie. Sommige 
van deze posters zijn inmiddels al te bewonderen als illustratie bij de 
historische overzichten die vanaf januari 2012 op deze website wekelijks zijn 
te volgen. Waren deze eerst geplaatst als nieuwsitem, nu kan men deze 
vinden via een apart kader op de homepage direct onder de cartoon van de 
week. Iedere woensdag wordt een nieuw hoofdstuk van de rijke geschiedenis 
van de N.V.I.H. COC in Deventer onthuld. 
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zaterdag 28 april; vanaf 22.00 uur 

Last Saturday Party 
 

maandag 30 april; vanaf 12.00 uur 

Koninginnedag 
Hele dag geopend in Oranjesfeer! 

 

Verder verwacht in mei: 
zaterdag 19 mei; vanaf 21.00 uur 

EURO-SONG-GALA 
Stoeien met het Eurovisie Songfestival! 

Locatie: Bibliotheek - Brink 70 in Deventer 

 
 

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 Deventer zoekt voorlichters 
De voorlichtingsgroep van COC Deventer is een wervingscampagne gestart 
om meer voorlichters te krijgen. Vind jij het ook belangrijk om 
homoseksualiteit bespreekbaar te maken onder jongeren? Dan is dit je kans! 
COC Deventer verzorgt gastlessen over homoseksualiteit op vmbo, mbo, 
havo en vwo.Doel van deze gastlessen is om homoseksualiteit bespreekbaar 
te maken en daarmee de tolerantie te vergroten, zodat wederzijds respect 
wordt bevorderd. Ook krijgen homoseksuele leerlingen die nog niet uit de 
kast zijn gekomen een hart onder de riem gestoken. Voor het geven van 
deze voorlichtingslessen zijn we op zoek naar enthousiaste mensen (m/v) die 
het team willen versterken. Op zondag 13 mei is er een speciale cursus voor 
alle potentiële voorlichters in COC-café Face It. 

Vanwege 40 jaar COC Deventer: Euro-Song-Gala 2012 
Hoewel sinds 1995 een jaarlijkse COC-traditie, ligt het laatste Euro Song 
Gala alweer drie jaren achterwege. In mei 2009 werd namelijk in de 
Openbare Bibliotheek de 14e editie van het festival gehouden, maar nadien 
is dat er niet meer van gekomen. Vanwege het 40-jarig jubileum van COC 
Deventer dacht een aantal mensen dat het weer tijd was om het festival voor 
dit jubileumjaar nieuw leven in te blazen. Datum wordt zaterdag 19 mei (een 
week voor de finale van het echte Eurovisie Songfestival) en locatie is 
opnieuw de centrale hal van de Openbare Bibliotheek te Deventer (Brink 70). 
Momenteel zijn twee landen aangemeld (Frankrijk en Servië), maar er zijn 
zeker nog meer acts in voorbereiding. Mensen die zich willen aanmelden of 
meer willen weten over het deelnemen kunnen een mailtje sturen naar dit 
emailadres. Potentiële deelnemers die live willen zingen kunnen een speciale 
cd met (meer dan 100!) instrumentale versies afhalen bij COC-café Face It 
tijdens openingsuren. 
 

 

 
 
 

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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