
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 16 mei 2013 

 

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) 

 

IJssel Dykes (sportvrouwen) 

Iedere donderdag – 19.45 uur 
Gymzaal de Duivengang  

Broederenstraat 1 in Deventer 

 
 

Zondag 19 mei – 14.00 uur 

Film in de Kelder 
Daarna zondagmiddagsalon  

vanaf 16.00 uur 
 

Zaterdag 25 mei – 22.00 uur 

Special-Party 
Met gast-DJ’s Knut & Polly 

 

 

       
 

 19 mei: Zondagmiddagsalon met ‘Kelderfilm’ 
Op zondag 19 mei is er voor de liefhebbers een speciale film in de kelder van 
COC-café Face It vanaf 14.00 uur (deur open om 13.45 uur). Op veler 
verzoek wordt de film 'Intouchables' vertoond; een Franse film van de 
regisseurs Olivier Nakache en Eric Toledane. Het is een op feiten gebaseerd 
komisch drama over een Senegalese jongen die de persoonlijke verzorger 
wordt van een fysiek gehandicapte miljonair. Entree is gratis. 
Vanaf 16.00 uur begint de ZondagMiddagSalon; deze wordt iedere derde 
zondag gehouden en iedereen die houdt van gemoedelijke sfeer zonder 
harde muziek is van harte welkom. 
 

Special-party met DJ-Knut & Polly 
Zaterdag 25 mei is het weer laatste zaterdag van de maand, dus een 
speciale party gericht op een jong publiek in COC-café Face It, Brink 64a 
(Deur open om 22.00 uur). Om alvast in de stemming te komen voor de 
zomer is er een Special Party met als gast-DJ’s Knut & Polly. Alle leeftijden 
welkom, entree is gratis. 
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Vrijdag 31 mei – 20.00 uur 

Keep The Lights On 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 
 

Zaterdag 1 juni – 20.00 uur 

Roze Stijldansavond 
Kerkstraat 5 te Deventer 

 
 

Maandag 3 juni – 20.00 uur 

Male Beach-Party 
Men-Meet-Men goes tropical!! 

 
 

Vrijdag 7 juni – 20.00 uur 

A Perfect Ending 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

Diverse Roze films deze 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. Deze 
winter ook middagfilms op de derde zondag. Entree is voor iedereen gratis; 
beperkte plaatsen dus vol is vol! 
Vrijdag 31 mei: 20.00 uur: Keep The Lights On (VS 2012)  
Filmmaker Erik ontmoet in New York 1997 voor het eerst Paul, een knappe 
advocaat die nog in de kast zit. Deze eerste, heftige ontmoeting gaat al snel 
over in meer en er ontstaat een relatie en de twee mannen besluiten te gaan 
samenwonen. Erik en Paul beginnen aan de bouw van hun huis en een leven 
samen, nu gaan ze elk ook verder met hun eigen gevecht tegen hun 
afzonderlijke dwangmatigheden en verslavingen als drugs en werk.  
Vrijdag 7 juni - 20.00 uur: A Perfect Ending (VS 2012)  
Huisvrouw Rebecca heeft alle reden om gelukkig te kunnen zijn: ze heeft de 
beschikking over genoeg centjes, ze is intelligent, ze is een mooie vrouw en 
ze is moeder van drie fijne kinderen. Maar Rebecca heeft een geheim en is 
de laatste tijd wat depressief. Haar vriendinnen denken dat ze in een midlife 
crisis zit en ze krijgt het advies om een minnares te nemen: a woman, 
because it is so much more familiar with the manual. Na wat aarzeling neemt 
ze een kloek besluit en callgirl Paris belt bij haar aan. Dan begint een 
onverwachte erotische reis, met als einddoel dat Rebecca ontdekt wat haar 
werkelijk beweegt. 
 

Roze Stijldansavond op zaterdag 1 juni 
COC Deventer organiseert vier keer per jaar een spetterende stijldansavond 
in De Horst, Kerkstraat 5 te Deventer; deze keer op zaterdag 1 juni. Deze 
swingende dansavond is gratis voor COC-leden! Niet-leden betalen slechts 
€10,00. Hiervoor ontvang je ook een consumptiebon voor een gratis drankje 
in COC-café Face It waar een afterparty zal plaatsvinden. Graag vooraf 
opgeven voor deze stijldansavond tot uiterlijk een week van tevoren. 
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 24.00 uur. 
Beperkte kaarten, dus reserveer op tijd via dit e-mailadres. Opgave uiterlijk 
voor zaterdag 25 mei. 
 

3 juni: Men Meet Men ‘Beach-Party’ 
Op maandagavond 3 juni 2013 wordt in café Face It (Brink 64a te Deventer) 
voor de vijde keer een avond speciaal voor homo- en bi- jongens en mannen 
vanaf 18 jaar en ouder georganiseerd. Deze Men’s-Only-Avond is getiteld 
‘Men Meet Men’ en vanwege de naderende zomer is het thema ‘Beach-
Party! De bar op de begane grond is een gemoedelijke cocktailbar en 
beneden in de kelder is een tropical hotspot. In deze basement is 
strandkleding verplicht! 
De DJ zal zorgen voor passende sfeermuziek, er zijn VJ presentaties, 
natuurlijk is de bar open en er worden diverse snacks geserveerd. Tevens is 
de lounge- & relaxruimte geopend. Net zoals bij de vorige avonden zal men 
er alles aan doen om er wederom een gezellige en gemoedelijke avond van 
te maken, dus kom en beleef het mee!! 
Deze speciale avond is geopend van 20.00 tot 01.00 uur (na 24.00 uur geen 
toegang meer!). De entreeprijs bedraagt € 2,00. COC-leden hebben vrije 
toegang op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart. 
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Zondag 16 juni – 14.00 uur 

Wandeling rond Deventer 
Vertrek- en eindpunt café Face It 

Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur 
 

Zondag 23 juni – 16.00 uur 

Ladies Lounge 
Gemoedelijk middagcafé  

door en alleen toegankelijk voor vrouwen 
 

Vrijdag 28 juni – 20.00 uur 

Laurence Anyways 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 
Vrijdag 5 juli – 20.00 uur 

Hannah Free 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 
 

Neus ‘ns rond 
in de ‘Roze Kasten’ 
In de Openbare Bibliotheek (Brink 70 te 

Deventer) staan de ‘Roze Kasten’ met veel 
boeken (fictie en non-fictie) en dvd’s met een 

LGBT-thema. Dit project is een samenwerking 
tussen de Bibliotheek en COC Deventer. 

 

Sporten met 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 . 

 

 

16 juni: wandeling omgeving Deventer  
Mooie wandeling op zondag 16 juni door de omgeving van Deventer. Start 
om 14.00 uur bij COC-café Face It, Brink 64a, wat tevens het eindpunt is. 
Deelname € 3.00 per persoon. S.V.P opgeven vóór 15 juni via 
50plus@cocdeventer.nl. Bij terugkomst is het zondagmiddagsalon begonnen. 
De ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden en iedereen 
die houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde  mzuiek is van harte welkom. 
 

23 juni: Ladies Lounge 
Op zondag 23 juni is er in COC-café Face It een speciale MiddagSalon door 
en alleen toegankelijk voor vrouwen. Een gemoedelijke sfeer met lekker 
hapjes erbij zorgen voor een fijne cafésfeer, waarbij vrouwen gezellig kunnen 
(bij)kletsen. Tot 18.00 uur is het café geopend. 
 

Euro-Song-Gala 2013: anders maar wel geslaagd 
Het 16e Euro-Song-Gala is inmiddels achter de rug en was in zijn opzet iets 
anders dan bij voorgaande edities. Traditiegetrouw werd dit festival 
gehouden in de week voor het echte Eurovisie Songfestival en deden diverse 
acts ‘iets’ met een bestaand songfestivalnummer. Omdat het aantal officiële 
aanmeldingen dit jaar wat mager was werd het hoofdprogramma gevormd 
door een ‘Ode aan het Songfestival’; een combinatie van nieuwe acts en 
succesnummers uit het verleden van het festival. Nieuw was de alternatieve 
puntentelling; er werd niet gestemd op de deelnemende acts, maar er was 
een speciale Eurovisie-Quiz. Het festival werd georganiseerd door het Team 
Cultuur van de Bibliotheek Deventer en COC Deventer. Op de website is het 
hele verslag van het Euro-Song-Gala te lezen. 
 

Deelnemers gezocht voor ‘Een Lied voor Maastricht’ 
Op het Euro-Song-Gala 2013 werd één nummer gebracht als mogelijke 
inzending vanuit COC Deventer naar het Nationaal COC-songfestival in 
Maastricht. Daarvoor was ook al een nummer aangemeld. Het zou mooi zijn 
wanneer naast deze twee liedjes nog meer nummers mee gaan doen, zodat 
ergens in oktober een voorronde gehouden kan worden. Het lied moet zo 
origineel mogelijk zijn en een ‘roze karakter’ hebben. Aanmelden kan via 
songfestival@cocdeventer.nl!   
De finale van het Nationaal COC-songfestival wordt gehouden op zaterdag 
30 november in Maastricht. Hopelijk kan een lied van COC Deventer daar 
een potje breken en mag onze vereniging in 2014 het festival organiseren 
(net als in 1999).  
 

Projectkoor maakt doorstart 
Na het geslaagde optreden van het projectkoor op zaterdag 27 april is er 
voldoende enthousiasme om te proberen om ook in het volgende seizoen 
een koor in het leven te roepen. Daarom een oproep aan alle enthousiaste 
zangers en zangeressen om zich aan te melden bij een COC-koor in 
oprichting. In de periode van september 2013 tot april 2014 wil men wekelijks 
repeteren op de donderdagavond ergens in Deventer. Gedacht wordt aan 
een afwisselend repertoire onder begeleiding van een dirigent(e) en 
eventueel pianist. In april 2014 zal er dan opnieuw een uitvoering 
plaatsvinden. Voor degene die interesse heeft in dit koor; laat het weten via 
mailadres koor@cocdeventer en je ontvangt meer informatie.  
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Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems: 

COC-projectkoor geeft geslaagde uitvoering  
Gezocht: Grootouders van Roze Jongeren 
Roze Loper uitgereikt in Apeldoorn 

Werkgroep Café blijft op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 

 

 
Bekijk ook iedere week een nieuwe cartoon op onze internetpagina!! 

 

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 1972-2012 
 

 
 

Vorig jaar blikten we iedere week terug op 40 jaar 
ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en 
2012 in en rondom het COC in Deventer 
plaatsvonden.  
Bekijk de hele serie 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  
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur 

Meer weten?  www.cocdeventer.nl 
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