
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 2 mei 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 

 

Herdenking & Kranslegging 
vrijdag 4 mei; Grote Kerkhof - 20.00 uur 

Verzamelen in COC-café Face It vanaf 19.30 uur 
(vertrek naar Grote Kerkhof 19.45 uur) 

Daarna café geopend vanaf 20.15 uur 
vrijdag 4 mei; film vanaf 20.30 uur 

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘Novembermond’ 

 
 

vrijdag 18 mei; vanaf 20.00 uur 
Zaal De Horst; Kerkstraat 5 te Deventer 

Roze Stijldansavond 
COC-café open vanaf 21.00 uur 

 

 

 

 Herdenking, kranslegging en speciale film 
Op vrijdag 4 mei is in Deventer de jaarlijkse herdenking om 20.00 uur op 
het Grote Kerkhof, gevolgd door de twee-minuten-stilte en de 
Kranslegging. Ook vanuit COC Deventer zal een delegatie aanwezig zijn 
om een krans te leggen. 
Dit jaar is er echter geen vast startpunt van de Stille Tocht (normaal vanaf de 
Brink), maar beginnen de tochten vanaf de diverse monumenten om van 
daaruit naar het Grote Kerkhof te lopen. Voor mensen die niet vanuit een 
monument willen vertrekken, maar wel van plan zijn bij de herdenking op het 
Grote Kerkhof aanwezig te zijn, is de mogelijkheid om vanuit COC-café Face 
It te vertrekken. Verzamelen kan vanaf 19.30 uur en om 19.45 uur loopt de 
delegatie met krans naar het Grote Kerkhof. 
Na afloop van de herdenking is het COC-café geopend vanaf 20.15 uur in 
een aangepaste sfeer. Voor filmliefhebbers is in de Openbare Bibliotheek 
(Brink 70) een speciale film ‘Novembermond’; vanwege de herdenking begint 
deze film om 20.30 uur (normaal om 20.00 uur) en de toegang is gratis. 
 

Roze Stijldansavond in zaal ‘De Horst’ 
COC Deventer organiseert op vrijdag 18 mei (dus niet op een zaterdag!) 
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. Beperkte kaarten, dus 
reserveer op tijd via dit e-mailadres. Opgave uiterlijk voor zaterdag 12 mei. 

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/2011/11/happy-hour-speciaal-voor-coc-leden-en-hun-vrienden/
http://cocdeventer.nl/2012/05/4-mei-herdenking-kranslegging/
http://cocdeventer.nl/2012/05/roze-stijldansavond-4/
http://cocdeventer.nl/2012/05/4-mei-herdenking-kranslegging/
http://cocdeventer.nl/2012/05/roze-stijldansavond-4/
mailto:rozestijldansen@cocdeventer.nl?subject=Reservering%20stijldansen%2018%20mei%202012


 
zaterdag 19 mei; vanaf 21.00 uur 

EURO-SONG-GALA 
Stoeien met het Eurovisie Songfestival! 

Locatie: Bibliotheek - Brink 70 in Deventer 

 
 

zondag 20 mei; vanaf 14.30 uur 

Lentewandeling 
Verzamelen in café Face It vanaf 14.15 uur 

zondag 20 mei; vanaf 16.00 uur 

ZONDAGMIDDAGSALON 
Middagcafé gericht op de oudere bezoeker 

 
 

vrijdag 25 mei; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘Evet; Ich will’ 
COC-café open vanaf 21.00 uur 

 
 

 

Diverse Roze films de komende maand 
De eerste en de laatste vrijdag een Roze film in de ‘Kleine Keizerin’; de 
Bibliotheek-filmzaal aan de Brink 70 – zij-ingang Kleine Overstraat. 
Entree is voor iedereen gratis; beperkte plaatsen dus vol is vol! 

Vrijdag 4 mei: 20.30 uur: Novembermond (Duitsland 1985) – Speciale film 
vanwege Dodenherdenking (film start daarom om 20.30 uur) – Als de 
Tweede Wereldoorlog op het punt van uitbreken staat, vlucht de joodse 
November Messing van Duitsland naar het relatief veilige Frankrijk. Ze duikt 
in Parijs onder bij vriendin Férial totdat ook daar de Duitsers binnenvallen. 
Vrijdag 25 mei: 20.00 uur: Evet; Ich will (Duitsland 2008) – Dirk wil zich 
verloven met een Turks meisje, maar stuit op weerstand bij zowel zijn eigen 
ouders als die van de hare. Coskun is Koerdisch, en wil graag trouwen met 
zijn Turkse vriendin. En dan is er nog Ozlem; een Turkse jongen die zijn 
vriend verkiest boven het meisje waarmee hij is uitgehuwelijkt.  
 

In de Openbare Bibliotheek is een speciale ‘Roze’ kast te vinden waarin veel DVD’s 
en boeken met een homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender thema zijn 
te vinden. Deze kast is tot stand gekomen door een samenwerking tussen COC 
Deventer en de Bibliotheek en wordt binnenkort feestelijk geopend. 
 

Euro-Song-Gala 2012 
Vanwege het 40-jarig jubileum van COC Deventer wordt er dit jaar weer een 
Euro Song Gala georganiseerd. Datum is zaterdag 19 mei (een week voor de 
finale van het echte Eurovisie Songfestival in Baku) en locatie is opnieuw de 
Achterzaal van de Openbare Bibliotheek te Deventer (Brink 70). 
Opzet is en blijft om op een creatieve en originele wijze een lied dat ooit aan 
het echte Eurovisie Songfestival (of één van de voorrondes) heeft 
deelgenomen neer te zetten. Verder zullen alle ingrediënten aanwezig zijn 
omwille van de festivalsfeer: een presentatieduo, een jury, galajurken en 
natuurlijk de puntentelling. Het festival begint om 20.30 uur (zaal open vanaf 
20.00 uur) en zal doorgaan tot 23.00 uur. Daarna trekt de Eurovisie-karavaan 
richting COC-café Face It voor een spectaculaire afterparty. 
Mensen die zich willen aanmelden of meer willen weten over het deelnemen 
kunnen een mailtje sturen naar dit emailadres. Wees er wel snel bij weant 
aanmelden kan nog tot zondag 8 mei, want die avond wordt de volgorde van 
optreden bepaald. 
 

Lentewandeling en Zondagmiddagsalon 
Op zondag 20 mei kunnen wandelaars genieten van een mooie wandeltocht 
door Deventer; de Groenste Stad van Europa. In deze mooie wandeltocht 
door parken, uiterwaarden en bossen gaan we ontdekken hoe groen 
Deventer is. Verzamelpunt is COC-café Face It om 14.15 uur en de 
wandeling begint om 14.30 uur. Deelname aan de wandeling is gratis!  
Na de wandeling keert men tegen 16.00 uur weer terug naar café Face 
It. Hier begint vanaf 16.00 uur de Zondagmiddagsalon, zodat na de 
wandeling ook nog lekker nagepraat kan worden onder het genot van een 
drankje en een hapje. 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. 
 

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! 

http://cocdeventer.nl/2012/03/vanwege-40-jaar-coc-deventer-weer-een-euro-song-gala/
http://cocdeventer.nl/2012/05/zondagmiddag-lentewandeling-onder-voorbehoud/
http://cocdeventer.nl/2012/05/zondagmiddag-lentewandeling-onder-voorbehoud/
http://cocdeventer.nl/2012/05/film-ich-will/
http://cocdeventer.nl/2012/05/film-cafe-better-than-chocolate/
http://cocdeventer.nl/2012/05/film-ich-will/
http://cocdeventer.nl/2012/05/euro-song-gala-2012/
mailto:r.meutstege@home.nl?subject=Aanmelding%20Euro%20Song%20Gala
http://cocdeventer.nl/2012/05/zondagmiddag-lentewandeling-onder-voorbehoud/
http://cocdeventer.nl/2012/03/coc-deventer-zoekt-voorlichters-voor-in-de-klas/


 
zaterdag 26 mei; vanaf 22.00 uur 

Last Saturday Party  
Laatste zaterdag is gericht op een jonger 

publiek, maar iedereen is welkom.  
 

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 . 

 

     Verwacht in juni: 
  1 juni – Film & Café: Circumstance 
16 juni – Jaren ’60 & ’70 special 
17 juni – Zondagmiddagsalon 
29 juni – Film & Café: House of Boys 
30 juni – Last Saturday Party 
 

 

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 (meer info volgt). 

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: Special 
 

 

 
 

 
poster uit 2002 

 

COC Deventer neemt deel  
aan de Dodenherdenking 
Vanaf 1980 neemt het COC actief deel aan de 
jaarlijkse Dodenherdenking en sindsdien wordt ieder 
jaar na de twee minuten stilte een bloemstuk of 
krans gelegd bij het Verzetsmonument op het Grote 
Kerkhof. Oorsprong van deze deelname is de 
intentie om in 1980 een Verzetstentoonstelling te 
organiseren, waaraan ook COC IJsselstreek wil 
participeren. Dan blijkt dat de eigenaars van de 
beoogde tentoonstelling deze niet aan de 
organisatie wil afstaan. In allerijl worden 
protestacties georganiseerd en toenmalig COC-
pand De Bokking blijkt uitermate geschikt als 
‘Aktiecentrum’. Uiteindelijk wordt met vereende 
krachten en met ander materiaal toch een 
Verzetstentoonstelling samengesteld. 

Ga naar het hele artikel>>> 
 

 

 

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 
 

http://cocdeventer.nl/2012/05/last-saturday-party-3/
http://cocdeventer.nl/agenda/sport/
mailto:ijsseldykes@cocdeventer.nl?subject=Aanmelding%20meetrainen
http://cocdeventer.nl/2012/05/special-coc-neemt-deel-aan-de-dodenherdenking/
http://cocdeventer.nl/2012/05/special-coc-neemt-deel-aan-de-dodenherdenking/
http://cocdeventer.nl/contact-2/openingstijden/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/

