
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 15 augustus 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) 

 

Zondag 18 augustus – 14.00 uur 

Stads-Puzzelwandeling 
Speciale puzzeltocht vanaf café Face It 

 

Zondag 18 augustus – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 
Gemoedelijk café gericht op een  

50plus publiek; iedereen welkom!! 
 

Donderdag 22 augustus – 19.45 uur 
Gymzaal ‘De Duivengang’   

Broederenstraat 1 Deventer 

IJssel Dykes sportavond 
Begin van het nieuwe seizoen!! 

 

Vrijdag 30 augustus – 20.00 uur 

Gayby (VS 2012) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

 

       
 

 Stads-puzzelwandeling op zondag 18 augustus 
Speciale Stads-Puzzeltocht georganiseerd door de 50Plusgroep van COC 
Deventer, maar iedereen is welkom op mee te lopen. Verzamelpunt is COC-
café 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 de zondagmiddagsalon begonnen.  
De ZondagMiddagSalon wordt iedere derde zondag gehouden en iedereen 
die houdt van gemoedelijke sfeer zonder harde muziek is van harte welkom. 
Bekijk ook de nieuwe folder van de werkgroep 50plus!! 
 

Start nieuwe seizoen op donderdag 22 augustus!! 

 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 . 

 

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/2013/08/stads-puzzeltocht/
http://cocdeventer.nl/2013/08/film-op-vrijdag-gayby-homo-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/08/stads-puzzeltocht/
http://cocdeventer.nl/agenda/sport/
mailto:ijsseldykes@cocdeventer.nl


 
Zaterdag 31 augustus – 22.00 uur 

Café ‘Tour-de-Terras’ 
Diverse optredens in de Deventer binnenstad 

 

Vrijdag 6 september – 20.00 uur 

Codependant Lesbian 
Space Alien Seeks Same 

(VS 2012) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

 
Zondag 15 september – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 
Gemoedelijk café gericht op een  

50plus publiek; iedereen welkom!! 
 

Vrijdag 27 september – 20.00 uur 

Yossi & Jagger (2002)  
Yossi (2012) 

Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

 
Zondag 29 september – 16.00 uur 

Ladies Lounge 
Speciale middag door en alleen voor vrouwen! 

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 30 augustus: Gayby (VS 2012) - Als Jenn besluit de nu 
homoseksuele Matt aan hun ooit gemaakte afspraak te houden om samen 
een kind te krijgen, voelt het als het juiste idee op het juiste moment. Jenn 
vertrouwt echter totaal niet op doktoren en Matt ziet zichzelf als een man die 
met iedereen seks kan hebben…. ze gaan voor de ouderwetse manier. 
Gayby volgt het paar als als ze proberen om hun carrières en liefdesleven 
weer op de rit te krijgen in voorbereiding op het ouderschap. 
Vrijdag 6 september: Codependant Lesbian Space Alien Seeks Same 
(VS 2012) - Drie buitenaardse vrouwen, lesbische aliens, worden op een wel 
zeer speciale missie naar de planeet Aarde gestuurd: ze moeten zich door 
de aardbewoners het hart laten breken zodat hun overvloeiende romantische 
gevoelens niet langer de ozonlaag van hun eigen planeet vernietigen. Dus 
gaan de afhankelijke Barr, de promiscue Zylar en de ravissante Zoinx in de 
lesbienne scene van New York op zoek naar ware liefde. Zylar probeert het 
via online dating, terwijl de geobsedeerde Barr alleen geïnteresseerd is in 
wat Zylar van plan is. Alleen Zoinx doet het op de ouderwetse manier met de 
junk-shop assistent Jane, die nog nooit geluk gehad met aardse vrouwen. 
Maar is hun romance bestand tegen de uitdaging van intergalactische liefde? 
 
 

 

Ladies Lounge; middagcafé voor vrouwen 
Zondag 29 september is er vanaf 16.00 uur 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. 
Vanaf september staat er iedere laatste zondag in de oneven maanden 
(september, november, januari, maart en mei) een Ladies Lounge op de 
agenda. Noteer alvast zodat je deze middag niet iets anders gaat plannen. 
 

Werkgroep Café blijft op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
Werkgroep Café van COC Deventer is op zoek naar nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers voor zowel taken achter de bar en draaitafel als functies achter 
de schermen. Bij dat laatste kan gedacht worden aan het schoonmaken en 
bijhouden van de barruimte, de voorraad beheren of het organiseren van 
(thema-)feesten door de werkgroep café. 
De werkgroep café zorgt voor het beleid binnen COC-café Face It en het 
uitvoeren daarvan. Daarom blijven er altijd enthousiaste mensen van harte 
welkom om de werkgroep Café te versterken. Mochten er mensen zijn die 
hier wat voor voelen dan kunnen ze dit kenbaar maken via het 
contactformulier van Café (onder organisatie-café). Ook zijn er in de huidige 
situatie net genoeg vrijwilligers inzetbaar om het café draaiende te houden, 
maar extra vrijwilligers erbij die het leuk vinden om achter de bar of bij de 
muziek te staan blijven van harte welkom. Kortom, ben jij of ken je iemand 
die actief wil worden bij een enthousiast team café-vrijwilligers? Neem dan 
contact op met de werkgroep café! 

http://cocdeventer.nl/2013/09/film-op-vrijdag-codependent-lesbian-space-alien-seeks-same-lesbisch-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/film-op-vrijdag-codependent-lesbian-space-alien-seeks-same-lesbisch-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/film-op-vrijdag-yossi-jagger-2002-yossi-2012-homo-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/film-op-vrijdag-yossi-jagger-2002-yossi-2012-homo-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/ladies-lounge-alleen-voor-vrouwen/
http://cocdeventer.nl/2013/08/film-op-vrijdag-gayby-homo-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/film-op-vrijdag-codependent-lesbian-space-alien-seeks-same-lesbisch-thema/
http://cocdeventer.nl/2013/09/ladies-lounge-alleen-voor-vrouwen/
http://cocdeventer.nl/2013/01/werkgroep-cafe-op-zoek-naar-enthousiaste-vrijwilligers/
http://cocdeventer.nl/contact-2/formulieren/contactformulier-cafe-face-it


 

Maandag 7 oktober – 20.00 uur 

Men Meet Men 
 (Homo- en bimannen vanaf 18 jaar)  

 
 

Zondag 20 oktober – 15.00 uur 
‘Classic’ Zondagmiddagfilm 

 Rope (VS 1948) 
Bibliotheek – Brink 70 in Deventer 

 

Zaterdag 26 oktober – 21.00 uur 

Deventer Schouwburg 
Leeuwenbrug 2 – Deventer 

Grootse Pink Party 
Let op: het COC-café is deze avond gesloten!! 

 

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. 

 

 

 Deze zomer is het cartoonthema: Sprookjes met een ‘Roze Randje’ - 
Bekijk iedere week een nieuwe cartoon op onze internetpagina!! 

 

Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems: 

Geslaagd Boekenmarktcafé op zondag 4 augustus 
Deelnemers gezocht voor ‘Een Lied voor Maastricht’ 
Werkgroep Café heeft eindelijk nieuwe coördinator! 

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 
 

http://cocdeventer.nl/2013/10/men-meet-men-avond-voor-homo-en-bi-mannen-18/
http://cocdeventer.nl/2013/10/classic-sunday-filmmiddag-rope-1948/
http://cocdeventer.nl/2013/10/grootse-pink-party-in-de-schouwburg/
http://cocdeventer.nl/2013/08/geslaagd-boekenmarktcafe/
http://cocdeventer.nl/2013/05/deelnemers-gezocht-voor-een-lied-voor-maastricht/
http://cocdeventer.nl/2013/07/werkgroep-cafe-heeft-nieuwe-coordinator/
http://cocdeventer.nl/2013/01/grasduinen-door-de-geschiedenis-van-het-coc-in-deventer/
http://cocdeventer.nl/2013/01/grasduinen-door-de-geschiedenis-van-het-coc-in-deventer/
http://cocdeventer.nl/contact-2/openingstijden/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/

