
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 18 juli 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 

 

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

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

 
 

zaterdag 28 juli; vanaf 22.00 uur 

Last Saturday Party  
Laatste zaterdag is gericht op een jonger 

publiek, maar iedereen is welkom.  
 

 
    

     

 
Zomersporten met de IJssel Dykes 
Van 26 juli tot en met 30 augustus trainen de IJssel Dykes op donderdag niet 
op hun vaste locatie. Maar om in vorm te blijven worden er wel speciale 
zomeractiviteiten georganiseerd voor vrouwen van alle leeftijden. Liefhebbers 
kunnen zich per activiteit opgeven: COC-leden betalen € 3,00 en niet leden € 
5,00. Aanmelden en meer informatie via het e-mailadres van de IJssel 
Dykes . Het programma is momenteel als volgt: 
 

donderdag 26 juli: Squash 

Aanvang: 19:30 uur in Sportcentrum de Scheg 

donderdag 2 augustus: Introductieles Tafeltennis 

Aanvang: 19:30 uur in TTV Swift – Bekkumerstraat 11 

donderdag 9 augustus: Wandelen 

Aanvang: 19:30 uur (Locatie volgt) 

donderdag 16 augustus: Introductieles Tai Chi 
Aanvang: 19:30 uur – de Uiterwaarden bij Deventer (exacte locatie volgt) 

donderdag 23 augustus: Voetbal 
Aanvang: 19:45 uur (Locatie Stadspark) 

donderdag 30 augustus: Foto-Fietstocht 

Aanvang: 19:30 (Locatie volgt) 
 
De IJssel Dykes is een initiatief van COC Deventer: een sportieve groep 
vrouwen die iedere donderdagavond in wisselende samenstelling sport. De 
IJssel Dykes staan garant voor enthousiast en ontspannen sporten, anderen 
ontmoeten en gezellig wat met elkaar drinken na afloop van de training. 

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/2011/11/happy-hour-speciaal-voor-coc-leden-en-hun-vrienden/
http://cocdeventer.nl/2012/07/film-cafe-noordzee-texas/
http://cocdeventer.nl/2012/07/sportzomer-met-de-ijssel-dykes-diverse-activiteiten/
mailto:ijsseldykes-secretaris@cocdeventer.nl
mailto:ijsseldykes-secretaris@cocdeventer.nl


vrijdag 3 augustus; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Be With Me 

 

 
zondag 5 augustus:  

Deventer Boekenmarkt 
COC-café eerder geopend:  

van 14.00 – 24.00 uur 
 

donderdag 16 augustus; vanaf 20.30 uur 
Het Penninckshuis; Brink 89 te Deventer 

Jubileumconcert met 
Christianne Stotijn 

 
 

zondag 19 augustus; start om 14.30 uur 
Start COC-café Face It - Deventer 

Stadswandeling ‘Geert Groote’ 
COC-café doorlopend open vanaf 16.00 uur 

 
 

 

Initiatief voor nieuwe Wandelgroep 
Op zondag 8 juli 2012 is door de 50+ groep van COC Deventer weer 
gewandeld. Ondanks enkele (harde) regenbuien aan het begin heeft de 
groep genoten van de bossen, waterpartijen en rivierduinen bij ‘Nieuw 
Rande’. Gelukkig was het weer hen goed gezind toen men door de 
uiterwaarden en langs de IJssel verder liep. Wat een uitzichten en 
bloemenpracht! De sfeer was goed en het enthousiasme groot. 
Naar aanleiding van deze middag heeft de 50+ groep het idee opgepakt om 
deze wandelactiviteiten in een wat vastere vorm te gieten. Enkele van de 
deelnemers willen ook wel een wandeling organiseren. Deze wandelingen 
hoeven niet altijd in Deventer plaats te vinden: het kan ook in Apeldoorn, 
Zutphen, op de Holterberg, Olst of elders! De bedoeling is dat iedereen, die 
wat wil, een wandeling organiseert. Dit is echter geen verplichting! Lekker 
meewandelen blijft het motto! Alles zal in onderling overleg worden 
georganiseerd. 

Je mag, maar moet niet altijd meedoen. 
Je mag, maar moet niet wat organiseren. 

We horen graag of mensen dit een goed idee vinden. Dus: meld je aan bij de 
wandelgroep, dan blijf je in ieder geval op de hoogte van de activiteiten. Meer 
informatie? Stuur even een mailtje naar de organisatie van de 50+ groep van 
COC Deventer of bel met nummer 0646484813 (Martin). 
 

Jubileumconcert met Christianne Stotijn 
Vanwege het 40-jarig jubileum van COC Deventer wordt op donderdag 16 
augustus een speciaal concert georganiseerd met medewerking van Mezzo-
sopraan Christianne Stotijn. Samen met Joseph Breinl (piano), Rick Stotijn 
(contrabas) en het Calefax Rietkwintet zal ze diverse liederen ten gehore 
brengen. Aanvang van het programma is 20.30 uur en kaarten zijn te koop à 
€ 15,00 voor COC-leden en € 20,00 voor niet-leden. Voorverkoop vindt 
plaats bij Antiquariaat Jos Wijnhoven (Walstraat 30) en COC-café Face It 
(Brink 64a; tijdens openingstijden). 
 

Zondagmiddagsalon: Stadswandeling 
Op zondag 19 augustus kunnen wandelaars genieten van een mooie 
stadswandeling door Deventer met het thema ‘De Moderne Devotie’. Diverse 
monumenten die te maken hebben met o.a. Geert Groote en Johannes Van 
Vloten worden gepasseerd. 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. 

http://cocdeventer.nl/2012/08/film-cafe-be-with-me/
http://cocdeventer.nl/2012/08/concert-mezzosopraan-christianne-stotijn/
http://cocdeventer.nl/2012/08/concert-mezzosopraan-christianne-stotijn/
http://cocdeventer.nl/2012/08/stadswandeling-van-geert-groote-tot-johannes-van-vloten/
http://cocdeventer.nl/2012/07/wandelen-met-de-50-groep-van-coc-deventer/
mailto:martin.braakhekke@gmail.com
mailto:martin.braakhekke@gmail.com
http://cocdeventer.nl/2012/08/concert-mezzosopraan-christianne-stotijn/
http://cocdeventer.nl/2012/08/stadswandeling-van-geert-groote-tot-johannes-van-vloten/


zondag 19 augustus; vanaf 16.00 uur 

ZONDAGMIDDAGSALON 
Derde zondagmiddag is gericht op een minder 

jong publiek, maar iedereen is welkom.  
 

zaterdag 25 augustus; vanaf 22.00 uur 

Tour de Terras 
Laatste zaterdag is gericht op een jonger 

publiek, maar iedereen is welkom.  
 

vrijdag 31 augustus; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Party Monster 

 
 

IJssel Dykes 

Geen binnneactiviteiten van 26 juli t/m 30 
augustus: buitenprogramma zie info elders op 

deze nieuwsbrief. 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 . 

 

      

 

Diverse Roze films deze komende maanden 
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 27 juli: 20.00 uur: Noordzee Texas (België 2011) – Een kustdorpje 
ergens in de jaren zeventig. Als kind droomt Pim, een eenzame jongen uit 
een marginaal milieu, van prinsessen en mooie koninginnen. Als tiener 
droomt hij echter van Gino, de ruige buurjongen, zijn motorheld. Maar Gino is 
niet zo’n dromer, of toch?  
Vrijdag 3 augustus: 20.00 uur: Be With Me (Singapore 2005) – Drie 
verhalen lopen door elkaar: een meisje sterft duizend doden als haar vriendin 
een punt zet achter hun liefdesrelatie. Be With Me is een film over mensen 
en hun zoektocht naar liefde en speelt zich af in de straten van Singapore. 
Vrijdag 31 augustus: 20.00 uur: Party Monster (VS 2003) – Een 
kustdorpje ergens in de jaren zeventig. Als kind droomt Pim, een eenzame 
jongen uit een marginaal milieu, van prinsessen en mooie koninginnen. Als 
tiener droomt hij echter van Gino, de ruige buurjongen, zijn motorheld. Maar 
Gino is niet zo’n dromer, of toch?  
 
 

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. 
 

 

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 1982-2005 
 

 
 

 
Programma dagtrip 
Vrolijke Trekkers uit 

1985 

 

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. 
 

Zomerspecial: van Vrolijke 
Trekkers tot Roze Wandelclub 

In de voorbije veertig jaren werden veel activiteiten 
georganiseerd in de diverse COC-panden. Toch 
trok men regelmatig vanuit die veilige roze 
behuizing de (boze) buitenwereld in. Vandaar deze 
keer een zomerspecial, waarbij diverse wandel- en 
fiets-initiatieven uit de COC-historie de revue 
passeren. Van Roze Fietskaravanen, De Vrolijke 
Trekkers, de Roze Wandelclub IJsselstreek en het 
huidige wandel- en fietsaanbod. 
Ga naar het hele artikel>>> 
 

http://cocdeventer.nl/2012/07/zondagmiddagsalon-zomerse-cocktails-en-exotische-hapjes/
http://cocdeventer.nl/2012/08/film-cafe-party-monster/
http://cocdeventer.nl/agenda/sport/
mailto:ijsseldykes@cocdeventer.nl?subject=Aanmelding%20meetrainen
http://cocdeventer.nl/2012/07/film-cafe-noordzee-texas/
http://cocdeventer.nl/2012/08/film-cafe-be-with-me/
http://cocdeventer.nl/2012/08/film-cafe-party-monster/
http://cocdeventer.nl/2012/07/zomerspecial-van-vrolijke-trekkers-tot-roze-wandelclub/
http://cocdeventer.nl/2012/07/zomerspecial-van-vrolijke-trekkers-tot-roze-wandelclub/


 

 

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/contact-2/openingstijden/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/

