Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA

Activiteiten

Nieuwsbrief 5 juli 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)

Vrijdag 5 juli – 20.00 uur
Let op: andere film op het programma!

Fucking Amål

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer
De oorspronkelijk geprogrammeerde
film 'Hannah Free' zal op een later
tijdstip worden vertoond!

donderdag 11 juli – 19.30 uur

IJssel Dykes Zomerprogramma

Wandelen

Activiteit voor alle vrouwen!!
Café Face It (Brink 64a in Deventer)
donderdag 18 juli – tijd volgt

Zomerprogramma IJssel Dykes 2013

IJssel Dykes Zomerprogramma

Schilderen (en pasta-salade eten)
Aanmelden bij Joke via jokevschaik@live.nl
(tijd en locatie volgen dan per mail)

Activiteit voor alle vrouwen!!
Zondag 21 juli – 16.00 uur

ZondagMiddag Salon

Singletjesmiddag met DJ-Sjors
Gemoedelijk middagcafé gericht op 50plus
publiek, maar toegankelijk voor iedereen

Zomerprogramma op initiatief van IJssel Dykes en andere COC-meiden
(onder voorbehoud). In principe om 19.30 uur verzamelen bij het COC, tenzij
anders vermeld. Voor iedere activiteit volgt in die week een aanvulling op de
website, dus houd dit goed in de gaten!
Wat gaan we doen:
11 juli
Heleen
Wandelen
18 juli
Joke
Schilderen plus pasta salade eten
25 juli
Marian
Skeeleren
1 augustus
Caro en Katinka
Vliegeren
8 augustus
Leidy
Fietsen
15 augustus Hilda
BBQ
Voor het schilderen en eten bij Joke (18-7) en de BBQ bij Hilda (15-8) graag
aanmelden via het e-mailadres dat die week op de website komt.

Diverse Roze films deze maand

donderdag 25 juli – 19.30 uur

IJssel Dykes Zomerprogramma

Skeeleren

Activiteit voor alle vrouwen!!
Café Face It (Brink 64a in Deventer)
Vrijdag 26 juli – 20.00 uur

Out in the Dark

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer

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 5 juli: Fucking Amål (Zweden 1998) Åmål is een onooglijk
provinciestadje waar nooit iets gebeurt en de jongeren zich te pletter
vervelen. De 16-jarige, lesbische Agnes voelt zich eenzaam en slaagt er niet
in een stabiele vriendenkring op te bouwen. Zelf kijkt ze vooral op naar haar
klasgenote Elin die de jongens rond haar vingers draait, maar ook daar op
uitgekeken is geraakt.
Vrijdag 26 juli: Out In The Dark (VS/Israël 2012) - Tijdens een van zijn
illegale nachtelijke escapades over de grens in Tel Aviv ontmoet Nimr, een
Palestijnse psychologiestudent uit Ramallah, de Israëlische advocaat Roy.
Ze voelen zich onmiddellijk tot elkaar aangetrokken. Hoewel hij in eerste
instantie twijfelt, belt Nimr hem een paar dagen later. Ze gaan daten en
worden enorm verliefd. Terwijl zijn relatie met Roy zich ontwikkelt, wordt Nimr
geconfronteerd met de harde realiteit van een Palestijnse maatschappij en
een familie die zijn seksualiteit niet accepteert. Maar ook Israël vormt een
bedreiging: daar wordt hij vervolgd voor zijn afkomst. Nimr vindt troost en
liefde bij Roy en droomt tegelijkertijd van de dag dat hij zijn studie kan
vervolgen in Amerika.

Zondagmiddagsalon: Singletjesmiddag met DJ Sjors
Zondag 21 juli draait DJ-Sjors weer oude singletjes op verzoek; zoek in de
bakken met vinyl naar je favoriete singletje uit de jaren '60, '70 en '80. De
ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden en iedereen die
houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde muziek is van harte welkom. Het
COC-café is geopend vanaf 16.00 en blijft doorlopend open tot 's avonds het
Zondagcafé begint. Deze middag wordt georganiseerd soor de 50Plusgroep
van COC Deventer, maar iedereen is van harte welkom.

Stads-puzzelwandeling op zondag 18 augustus
donderdag 1 augustus – 19.30 uur

IJssel Dykes Zomerprogramma

Vliegeren

Activiteit voor alle vrouwen!!

Uiterwaarden Deventer (exacte locatie volgt)

Speciale Stads-Puzzeltocht georganiseerd door de 50Plusgroep van COC
Deventer, maar iedereen is welkom op mee te lopen. Verzamelpunt is COCcafé Face It om 14.00 uur (vanaf 13.45 uur is de deur open). Met vragen
wordt de route door de Deventer binnenstad bepaald. Gratis deelname. Bij
terugkomst is het zondagmiddagsalon begonnen.
De ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden en iedereen
die houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde muziek is van harte welkom.

Vrijdag 2 augustus – 20.00 uur

Mosquita y Mari

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer
zondag 4 augustus

Deventer Boekenmarkt

COC-Boekencafé

Café Face It (Brink 64a in Deventer)
donderdag 8 augustus – 19.30 uur

IJssel Dykes Zomerprogramma

Fietsen

Activiteit voor alle vrouwen!!
Café Face It (Brink 64a in Deventer)
donderdag 15 augustus – tijd volgt

IJssel Dykes Zomerprogramma

Barbecuen

Aanmelden via ijsseldykes@cocdeventer.nl
(tijd en locatie volgen dan per mail)

Activiteit voor alle vrouwen!!
Zondag 18 augustus – 14.00 uur

Stads-Puzzelwandeling
Speciale puzzeltocht vanaf café Face It

Vrijdag 30 augustus – 20.00 uur

Gayby (VS 2012)

Werkgroep Café heeft eindelijk nieuwe coördinator!
Nadat de vorige coördinatoren van de werkgroep café helaas vanwege
drukke agenda's en bezigheden elders voortijdig moesten afhaken heeft het
ruim een jaar geduurd voor er weer een nieuwe café-coördinator gevonden
is. De taken werden in de tussenliggende periode weliswaar grotendeels
door de werkgroep café waargenomen, maar het gemis van een duidelijke
hand aan het roer was merkbaar. De nieuwe coördinator stelt zich zelf graag
aan jullie voor:
Vanaf 25 juni 2013 mag ik mijzelf barcoördinator van het COC-café 'Face It'
in Deventer noemen! Mijn naam is Martijn en ik woon sinds een jaar of vijf in
Deventer met mijn vriend Gijs. Ik ben opgegroeid in Oudewater en heb mijn
geschiedenis in het westen van het land. Momenteel ben ik werkzaam in het
openbaar vervoer en ik heb een commerciële achtergrond.
Voor café 'Face It' wil ik graag samen met de barvrijwilligers een leuk en
gezellig café runnen voor holebi's en 'anders-aardigen' uit Deventer en
omgeving. Wil je iets weten over café Face It, heb je een goed of leuk idee
om iets te organiseren of wil je nader kennismaken met mij, zoek me dan op
via de Facebook-pagina van COC Deventer of stuur een e-mail naar
barcoordinator@cocdeventer.nl.
Graag tot ziens! Martijn

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).

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.

Zomerstop met alternatieve
programmering; vanaf eind
augustus weer reguliere
sportavonden op donderdag!!

Sporten met IJssel Dykes

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

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 .

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems:
Hojokamp 2013 van 11 t/m 16 augustus
Gezocht: Grootouders van Roze Jongeren
Roze Loper uitgereikt in Apeldoorn
Werkgroep Café blijft op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

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
Contact:
Café-info: 0570-619149
Overige info: 06-1875 4684
Email: info@cocdeventer.nl
Internet: www.cocdeventer.nl

OPENINGSTIJDEN
Bovenbar & Dansvloer - Loungekelder

DO: 21.00 - 24.00 uur
VR: 21.00 - 24.00 uur
ZA: 16.00 - 18.00 uur
ZA: 22.00 - 02.00 uur
ZO: 21.00 - 24.00 uur

Praat & Pindacafé
Café (diverse activiteiten)
After-shopcafé
Café & Dansvloer (trendy)
Café met vrolijke muziek

Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur

Meer weten? www.cocdeventer.nl

