
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 16 augustus 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 

 

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 

 

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.  
 

 
    

     

 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. 
 

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

donderdag 30 augustus: Foto-Fietstocht 

Aanvang: 19:30 (Locatie volgt) 
 

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/2011/11/happy-hour-speciaal-voor-coc-leden-en-hun-vrienden/
http://cocdeventer.nl/2012/08/stadswandeling-van-geert-groote-tot-johannes-van-vloten/
http://cocdeventer.nl/2012/07/zondagmiddagsalon-zomerse-cocktails-en-exotische-hapjes/
http://cocdeventer.nl/2012/08/stadswandeling-van-geert-groote-tot-johannes-van-vloten/
http://cocdeventer.nl/2012/07/sportzomer-met-de-ijssel-dykes-diverse-activiteiten/
mailto:ijsseldykes-secretaris@cocdeventer.nl
mailto:ijsseldykes-secretaris@cocdeventer.nl


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

Film & Café: Party Monster 

 
 

vrijdag 7 september; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Benzina 

 

 

zaterdag 8 september; café Face It 

22.00 uur (open vanaf 21 uur)  

Seizoenopeningsfeest 
Met optreden van ‘Dorka & Wessels

 

 

 

Zaterdag 8 september: Seizoen-Openingsfeest  
Vanaf september beginnen de activiteiten van COC Deventer weer volop. 
Om dat te vieren is er op zaterdag 8 september een feestelijke 
seizoenopeningsparty met een speciaal optreden van singer-songwriterduo 
Dorka & Wessels. Entree is gratis voor iedereen. Aanvang van het optreden 
is 22.00 uur en het café is geopend vanaf 21.00 uur. Het reguliere Happy 
Hour op zaterdag komt deze avond te vervallen. 
Ruth Dorka & Alice Wessels vormen als bevlogen singer-songwriters een 
nieuw duo vanaf 2012. Beiden hebben een brede muzikale achtergrond en 
zij hebben hun sporen in muziek, door de jaren heen, ruimschoots verdiend. 
Ze zijn nu flink bezig om als nieuw duo naambekendheid te verwerven en zij 
richten zich op deelname aan festivals, singer-songwriter-events, radio- en tv 
optredens maar zijn ook zeker te boeken voor diverse optredens die 
aansluiten bij het repertoire en de eigenheid die zij hebben ontwikkeld. 
Ruth en Alice componeren en arrangeren hun muziek zelf en begeleiden 
zichzelf, elkaar en bij gelegenheid ook andere muzikanten, op piano en 
gitaar. Hun muziek valt te omschrijven als een eigenzinnige mix van diverse 
stijlen waarbij hun hart en eigen levenservaringen een rode draad vormen. Zij 
beleven en leven hun eigen muziek en de thema’s van hun teksten en dit kun 
je ervaren in elke song die zij schrijven en brengen! 
 

Diverse Roze films deze 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 31 augustus: 20.00 uur: Party Monster (VS 2003) – 

Michael Alig is een onzekere plattelandsjongen die naar New York trekt. Hij 
begint daar met het organiseren van zeer extravagante feesten. Hij verwerft 
snel aanzien en verzamelt een groep flamboyante feestende jongeren om 
zich heen: de Club Kids. Er worden erg veel drugs gebruikt. Langzaam maar 
zeker gaan werkelijkheid en fantasie meer en meer door elkaar lopen. Totdat 
Michael zijn dealer vermoordt… 
Vrijdag 7 september: 20.00 uur: Benzina (Italië 2001) – Lenni is het 
benauwende leven bij haar moeder ontvlucht en bij Stella’s benzinepomp op 
het Italiaanse platteland terechtgekomen. De twee beleven een vurige 
liefdesrelatie als Lenni’s moeder opduikt om haar dochter tot rede te brengen 
en mee terug te nemen naar huis. In de ruzie die ontstaat valt Lenni’s 
moeder, stoot haar hoofd aan de balie en valt dood neer.  
 

Zaterdag 22 september: Opening Roze Kast   
Op zaterdag 22 september wordt in de Openbare Bibliotheek Deventer (Brink 
70) op feestelijke wijze de ‘Roze Kast’ officieel ingewijd. In deze kast zijn 
boeken, DVD’s en studies gericht op homoseksuelen, lesbiennes, 
transgenders en biseksuelens te vinden, die natuurlijk ook voor 
geïnteresseerden buiten de doelgroep toegankelijk zijn. Tijdens deze 
openingsplechtigheid zal schrijver Ted van Lieshout een lezing geven 
rondom zijn recentste boek ‘Mijn meneer’. Aanvangstijd volgt binnenkort.  

 Ted van Lieshout 

http://cocdeventer.nl/2012/08/film-cafe-party-monster/
http://cocdeventer.nl/2012/09/film-cafe-benzina/
http://cocdeventer.nl/2012/08/zaterdag-8-september-seizoensopeningsparty-met-optreden/
http://cocdeventer.nl/2012/08/zaterdag-8-september-seizoensopeningsparty-met-optreden/
http://cocdeventer.nl/2012/08/film-cafe-party-monster/
http://cocdeventer.nl/2012/09/film-cafe-benzina/
http://cocdeventer.nl/2012/09/zaterdag-22-september-opening-roze-kast-in-de-bibliotheek/


IJssel Dykes 

Geen binnenactiviteiten 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 . 

     
Verder verwacht in september: 
Zondag 16 september – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 
DJ-Charles ‘Gouwe Ouwe’ 

 

Zaterdag 22 september   

Opening ‘Roze Kast’ 
 

Zaterdag 29 september – 22.00 uur 

Last Saturday Party 
 

Verwacht in oktober: 

??  ?? 
 

 

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 1992 
 

 
 

 
Feestelijk einde van de 
jubileumshow in 1992 

 

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. 
 

1992 - COC 20 jaar:  
een tussenbalans door  
de vier voorzitters 

Afdelingsblad Flipo had ter gelegenheid van het 
twintigjarig jubileum van het COC in Deventer in 1992 
een gesprek met vier voorzitters, die tussen 1972 en 
1992 aan het roer van het COC-schip hadden gestaan. 
Samen met andere vrijwilligers loodsten zij de jonge 
COC afdeling door woelige en rustiger tijden. Op 
zondagavond 2 februari 1992 kwamen ze bijeen om 
herinneringen op te halen: vier voorzitters die, bij elkaar 
opgeteld, twintig jaar COC-geschiedenis schreven. 

    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/agenda/sport/
mailto:ijsseldykes@cocdeventer.nl?subject=Aanmelding%20meetrainen
http://cocdeventer.nl/2012/08/1992-twintig-jaar-coc-in-deventer-verhuizing-vandalisme-en-de-toekomst/
http://cocdeventer.nl/2012/08/1991-het-deventer-samenlevingsregister/
http://cocdeventer.nl/contact-2/openingstijden/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/

