
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 24 oktober 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) 

vrijdag 26 oktober - 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Weekend 

 
 

vrijdag 26 oktober; vanaf 21.00 uur 

Livecafé met ‘Premium’ 
Vanwege Muziek Totaal in Deventer 

 

Zaterdag 27 oktober – 20.00 uur 
Zaal De Horst – Kerkstraat 5 te Deventer 

Roze Stijldansavond 

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

 

 

JUBILEUM-WEEKEND SPECIAL    

        
 

  

COC-Jubileumweekend eind oktober; 
Groot Jubileumfeest op 23 november 
Dat het COC dit jaar veertig jaar bestaat in Deventer zal de meeste 
mensen inmiddels niet ontgaan zijn. Diverse activiteiten rondom dit feit 
hebben dit jaar al plaatsgevonden. Eind oktober is een heel weekend 
met diverse activiteiten van film, live-muziek, stijldansen, gast-DJ-feest 
tot talk-show. Dit COC-jubileumweekend wordt gehouden van vrijdag 26 
tot en met zondag 28 oktober.  
Het grote COC-jubileumfeest in de Deventer Schouwburg van zaterdag 
27 oktober is inmiddels verplaatst naar vrijdag 23 november.  

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/2012/10/roze-film-avond-weekend-vk-2012-%e2%99%82%e2%99%82/
http://cocdeventer.nl/2012/10/face-it-live-cafe-met-rockcoversensatie-premium/
http://cocdeventer.nl/2012/10/roze-stijldansavond-6/


zaterdag 27 oktober; vanaf 22.00 uur 

Saturdance special   
m.m.v. DJ Knut & Polly 
Vanwege 40 jaar COC in Deventer 

deze avond is in COC-café Face It  
 

Zondag 28 oktober – 22.00 uur   

Dé Zondagavondshow 
COC-talkshow met Ab Kranenbarg 

 
Dinsdag 30 oktober – 20.00 uur 

Ledenvergadering 
Voor COC-leden en geïnteresseerden.  

Leden, denk aan de lidmaatschapskaart 

Agenda van november: 
 

vrijdag 2 november - 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Lesbische Keuzefilm 
 

vrijdag 9 november; 21.00 uur 

Spelcafé: Klaverjassen 
Opgave voor klaverjassen via invullijst in 
COC-café. Andere spellen ook mogelijk! 

 

zondag 18 november - 15.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Filmklassieker:  
Priscilla Queen of the Desert 

 

Zondag 18 november – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 

Singletjesmiddag met DJ-Sjors 
 

 vrijdag 23 november; 22.00 uur 

Deventer Schouwburg 
Leeuwenbrug 2 - Deventer 

Jubileumfeest 
 Met een speciale rol voor Maxwell 

Street vanwege Deventer BluesNight 

Vrijdag 26 oktober - 20.00 uur: Weekend (VK 2012)  
Net voor sluitingstijd pikt badmeester Russel in een homobar de mooie 
kunststudent Glen op. Ze worden dronken, nemen drugs, hebben seks met 
elkaar, maar ook vertellen ze elkaar verhalen en ze verliezen zich vol plezier 
in lange, diepzinnige gesprekken. Wat begon als vrijblijvende ontmoeting 
blijkt een grotere belofte in te houden. Een ontmoeting die deze 
homoseksuele mannen zich hun hele leven zullen herinneren. 

Vrijdag 26 oktober - 21.00 uur: Live-band ‘PremiuM’ 
In COC-café Face It zal de live-band ‘PremiuM’ optreden (vanwege Deventer 
Muziek Totaal) die met hun rockcovers de boel flink op poten zetten. 

Zaterdag 27 oktober – 20.00 uur: Roze Stijldansavond 
COC Deventer organiseert vier keer per jaar een spetterende stijldansavond 
in De Horst, Kerkstraat 5 te Deventer. Deze swingende dansavond is gratis 
voor COC-leden! Niet-leden betalen €10,00. 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. 

Zaterdag 27 oktober – 22.00 uur: DJ Knut & DJ Polly  
Op Zaterdag 27 oktober zullen in COC-café Face It (Brink 64a te Deventer) 
DJ Knut & DJ Polly draaien. Deze speciale Saturdance staat in het teken van 
'40 jaar COC in Deventer'. DJ Knut & DJ Polly zijn ook bekend van Sjiek en 
DPE Deventer en zorgen voor diverse muziekstijlen zodat iedereen los kan 
gaan op de dansvloer. Het feest begint om 22.00 uur en de entree is voor 
iedereen gratis. Beneden in de loungekelder is de sfeer wat intiemer en je 
kunt er bovendien ook genieten van je sigaretje. Tot 02.00 uur kan men naar 
binnen en de bar blijft open tot 02.30 uur. 

Zondag 28 oktober – 22.00 uur: Zondagavondshow  
Zondag 28 oktober wordt het weekend nostalgisch afgesloten met de 
terugkeer van de enige echte Zondagavondshow; dé COC-talkshow uit de 
jaren ’80, nu opnieuw met gastheer Ab Kranenbarg. Interessante gasten en 
actuele zaken worden dan nader onder de loep genomen. Café opent om 
21.00 uur; talkshow start om 22.00 uur. 
Ondanks het uitstellen van het grote Jubileumfeest kun je toch het best het 
laatste weekend van oktober vrijhouden in je agenda want het hele weekend 
kun je op allerlei fronten helemaal los gaan. 
 

Uitreiking eerste Roze Loper in regio Deventer 
Op zondag 28 oktober wordt aan Zorginstelling Herbergier ‘De Ehze’ in 
Almen als eerste in de regio van COC Deventer de 'Roze Loper'uitgereikt. 
Deze Roze Loper is een officieel certificaat ontwikkelt door het Consortium 
Roze 50+ Nederland. De uitreiking op ‘De Ehze’ vindt plaats op zondag 28 
oktober om 15.00 uur. Aansluitend is er voor genodigden een gezellige 
muziekmiddag met een drankje en een hapje. 
 

IJssel Dykes: sporten met andere vrouwen 
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 . 

http://cocdeventer.nl/2012/10/spetterende-coc-jubileumparty-in-deventer-schouwburg/
http://cocdeventer.nl/2012/10/coc-deventer-40-jaar-zondagavondshow-met-ab-kranenbarg/
http://cocdeventer.nl/2012/10/najaarsledenvergadering/
http://cocdeventer.nl/2012/11/roze-film-avond-allemaal-lesbisch-nederland-2010-%e2%99%80/
http://cocdeventer.nl/2012/10/face-its-spelcafe-klaverjassen/
http://cocdeventer.nl/2012/11/roze-film-middag-priscilla-queen-of-the-desert-australie-1994-%e2%99%82%e2%99%82/
http://cocdeventer.nl/2012/11/zondagmiddagsalon-gezellige-middag-met-dj-sjors/
http://cocdeventer.nl/2012/10/roze-film-avond-weekend-vk-2012-%e2%99%82%e2%99%82/
http://cocdeventer.nl/2012/10/face-it-live-cafe-met-rockcoversensatie-premium/
http://cocdeventer.nl/2012/09/roze-stijldansavond-5/
http://cocdeventer.nl/2012/10/saturdance-laatste-zaterdag-party/
http://cocdeventer.nl/2012/10/coc-deventer-40-jaar-zondagavondshow-met-ab-kranenbarg/
http://cocdeventer.nl/2012/10/uitreiking-eerste-roze-loper-in-regio-deventer/
http://cocdeventer.nl/agenda/sport/
mailto:ijsseldykes@cocdeventer.nl?subject=Aanmelding%20meetrainen


 

zaterdag 24 november - 22.00 uur 

Dolly Bellefleur 
Live optreden van deze ‘Beauty With Brains’ 

 
 

vrijdag 30 november - 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Mixed Kebab 
 

maandag 3 december; vanaf 20.00 uur 

Men Meet Men 
Ontmoetingscafé voor Homo- en Bi-mannen 

 

Maandag 10 december – 20.00 uur 
Synagoge – Golstraat 23 te Deventer 

Stadsdebat  ‘homothema’ 
Met o.a. Ted van Lieshout en Vera Bergkamp  

Entree gratis voor iedereen! 

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

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

(geldt niet tijdens speciale acts of optredens) 

 

 

Najaarsledenvergadering 30 oktober 
De jaarplannen van bestuur en werkgroepen worden besproken tijdens de 
Najaarsledenvergadering van COC Deventer op dinsdag 30 oktober. Ook de 
begroting van 2013 komt aan bod. Verder kunnen leden en belangstellenden 
meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel; 
alleen leden van COC Deventer hebben stemrecht, dus denk aan de 
lidmaatschapskaart! 
Om 20.00 uur begint de vergadering (café open om 19.30 uur) en duurt tot 
22.00 uur. Daarna is het café geopend om nog wat na te discussiëren of 
gezellig een drankje te nemen. Koffie en thee is gratis voorafgaand en tijdens 
de vergadering. Vanaf medio oktober zijn de stukken voor de vergadering 
verkrijgbaar in café Face It, te downloaden vanaf de COC-internetsite of op 
te vragen via info@cocdeventer.nl . 

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 2001-2004 
 

 
 

 
Poster uit 2003 

 

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. 

2001-2004 Activiteiten  
in het nieuwe millennium 
Ondanks de geluidsproblematiek aan het pand aan 
de Assenstraat was er in de beginjaren van het 
nieuwe millennium genoeg te beleven bij het COC. 
De gemeente had acht avonden vastgesteld waarop 
in de hele binnenstad het volume van de muziek 
flink omhoog kon; van deze avonden werd natuurlijk 
voluit gebruik gemaakt. Voor de rest ging de 
programmagroep creatief om met de beperking om 
voluit muziek te draaien en organiseerde regelmatig 
themafeesten, waarbij het meer ging om de 
algehele sfeer dan om harde muziek.  
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/2012/11/saturdance-special-optreden-dolly-bellefleur/
http://cocdeventer.nl/2012/11/roze-film-avond-mixed-kebab-belgie-2011-%e2%99%82%e2%99%82/
http://cocdeventer.nl/2012/12/men-meet-men-avond-voor-homo-en-bi-mannen-18-plus/
http://cocdeventer.nl/2012/10/10089/
http://cocdeventer.nl/2011/11/happy-hour-speciaal-voor-coc-leden-en-hun-vrienden/
http://cocdeventer.nl/2012/10/najaarsledenvergadering/
http://cocdeventer.nl/2012/10/uitnodiging-algemene-ledenvergadering-30-oktober-2012/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://cocdeventer.nl/2012/10/2002-coc-deventer-30-jaar-actief/
http://cocdeventer.nl/2012/10/special-vrouwenactiviteiten-van-1986-tot-nu/
http://cocdeventer.nl/contact-2/openingstijden/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/

