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aCTIVITEITEN NIEUWSBRIEF  2 februari 2011 
 

Tenzij anders aangegeven zijn 
de activiteiten in café Face It 

 
Vrijdag 10 februari; vanaf 20.00 uur 
Synagoge; Golstraat 23 te Deventer 

Grote Deventer Debatavond 
 

 
Zondag 20 februari; vanaf 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon  
‘High Tea’ met harpmuziek 

 

Vrijdag 25 februari; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘Eyes Wide Open’ 
 
 

Zaterdag 26 februari; vanaf 22.00 uur 

Mexican party  
Themafeest met Salsa & Tequilla! 

 
 

 

«Begroetingsregel»«Begroetingsregel» 
 
Eerste grote Deventer debatavond 

Vol trots nodigt het Etty Hillesum Centrum, het COC Deventer, het 
Meldpunt Discriminatie en de Gemeente Deventer u uit voor het 
bijwonen van de eerste grote Deventer debatavond. Deze vindt plaats in 
de synagoge in Deventer. De centrale vraag voor 10 februari is: Wat is 
minimaal nodig om met alle groepen in onze maatschappij op een 
goede en gezonde manier samen te leven? De hoofdgasten Arend Jan 
Boekenstijn, Elsbeth Etty en Zeki Arslan gaan hierover in discussie. 
Inmiddels heeft de organisatie laten weten dat Achmed Marcouch - 
Tweede Kamerlid voor de PvdA - ook aanwezig is op 10 februari in de 
synagoge. 
Om de vraag te beantwoorden zijn er forums opgezet waaraan de 
hoofdgasten deelnemen. Moderator Professor Leo Witvliet, hoogleraar 
Universiteit van Nijenrode, zal de discussie leiden. Natuurlijk mag u als 
gast net zoals iedere bezoeker ook argumenten naar voren brengen 
vanuit uw zienswijze, graag zelfs! De debatavond is ontstaan uit een 
samenwerking tussen het Etty Hillesum Centrum, het COC Deventer, 
het Meldpunt Discriminatie en de Gemeente Deventer. Met de 
debatavond op 10 februari wil de organisatie een eerste aanzet geven 
voor meerdere debatavonden in de synagoge. De Synagoge Deventer is 
te vinden aan de Golstraat 23 (aanvang 20-22 uur; inloop met koffie 
vanaf 19.30uur). Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met 
één van de organisatoren, te weten de heer Wouter Springer. Hij is te 
bereiken via wouterspringer@gmail.com.  
 

Zondagmiddagsalon ‘High Tea’ 
Iedere derde zondag is het Zondagmiddagsalon; speciaal gericht op de 
minder jonge bezoekers (maar iedereen is welkom). Op zondag 20 februari 
kan men genieten van een echte High Tea met harpmuziek van Mechteld 
Karlijn de Jongh. Men kan gratis naar binnen, maar de deelnamekosten aan 
de High Tea bedragen € 5,00 per persoon.   
 



Vrijdag 4 maart; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘Eloïse’ 
 

Zondag 20 maart; vanaf 15.00 uur 

Documentaire ‘Oud & Out’   
Ook zondag 20 maart; 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 
‘Singletjesdag’ met DJ-Sjors 

 

Vrijdag 25 maart; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café; ‘The Country 
Teacher’ 

 

Zaterdag 26 maart; vanaf 20.00 uur 
Zaal ‘De Horst’; Kerkstraat 5 te Deventer 

Roze Stijldansen  

 

Haal meer uit  
je COC-ledenpas! 

COC-leden kunnen op zaterdagavond op 
vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart 
van 22.00 tot 23.00 uur gereduceerd bestellen 
in COC-café Face It tijdens het Piekuurtje. 
Deze aanbieding geldt voor tapbier, fris en 
wijn en alleen als er geen speciale activiteit of 
optreden plaatsvindt. Ook krijgen COC-leden 
op vertoon van hun ledenpas 10% korting bij 
aanschaf van nieuwe DVD’s bij antiquariaat 
Jos Wijnhoven (Golstraat 9 te Deventer). 

 
 

 

 

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 

Meer weten?  
 

 

Zondagmiddagsalon  

 

 

vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart 
van 22.00 tot 23.00 uur gereduceerd bestellen 

wijn en alleen als er geen speciale activiteit of 
leden 

op vertoon van hun ledenpas 10% korting bij 

Mexican Party: Salsa & Tequilla
Zaterdag 26 februari wordt een speciaal them
Mexicaanse sfeer. Dus lekkere Salsa & Merengue
special tequilla. Vanaf 22.00 uur geopend (welkomsdrankje tot 23.00 uur) en 
daarna doorfeesten tot 02.30 uur.  Gratis toegang voor iedereen.
 

IJsselDykes: lesbisch sporten !
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 
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 aflo
meetrainen? Graag even aanmelden via ijsseldykes@cocdeventer.nl
 

 
Film & Café: goed bezocht in 2011
De eerste drie films van 2011 zijn goed bezocht en ook de naborrel in café 
Face It was erg gezellig. In het kader van Film & Café 
maanden weer diverse films op het menu. 
maand wordt een film vertoond met een le
vrijdag van de maand is er een homogerelateerde film. De
vertoond in huiskamerbioscoop 'De Kleine Keizerin' (Openbare Bibliotheek 
Deventer, Brink 70 te Deventer) en zijn voor iedereen toegankelijk. Vrijdag 
februari wordt de film ‘Eyes Wide Open’ vertoond en op vrijdag 
film ‘Eloïse’ te zien. De toegang is gratis en de films beginnen om 20.00 uur. 
Daarna is Café 'Face It' geopend om nog gezellig bij te babbelen. De 
filmavonden zijn een samenwerking tussen Antiquariaat Jos Wijnhoven, de 
Openbare Bibliotheek Deventer en COC Deventer. 
zitplaatsen, dus kom op tijd.  
Wil je een e-mail ontvangen wanneer en welke film er nog meer draaien, 
stuur dan je naam + e-mailadres naar 
Antiquariaat Jos Wijnhoven (nieuwe DVD's & oude boeken; Golstraat 9 te 
Deventer) als bij de Openbare Bibliotheek (Brink 70 te Deventer) zijn veel 
meer films te verkrijgen met een homoseksueel of lesbisch thema.
 

 OPENINGSTIJDEN
Bovenbar & Dansvloer  

 

 
 

  DO: 21.00 - 24.00 uur   Praat & Pindac
  VR: 21.00 - 24.00 uur   Bij Speciale Activiteiten
  ZA: 16.00 - 18.00 uur   After-
  ZA: 22.00 - 02.00 uur   Café & D
  ZO: 21.00 - 24.00 uur   Café met Piekuurtje *
             * Piekuurtje van 21-22 uur; alleen bier, fris en wijn

Meer weten?  www.cocdeventer.nl

Mexican Party: Salsa & Tequilla 
Zaterdag 26 februari wordt een speciaal themafeest georganiseerd in 
Mexicaanse sfeer. Dus lekkere Salsa & Merengue-muziek, tortillachips en 
special tequilla. Vanaf 22.00 uur geopend (welkomsdrankje tot 23.00 uur) en 
daarna doorfeesten tot 02.30 uur.  Gratis toegang voor iedereen. 

IJsselDykes: lesbisch sporten ! 
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 

ijsseldykes@cocdeventer.nl . 

: goed bezocht in 2011 
e films van 2011 zijn goed bezocht en ook de naborrel in café 

In het kader van Film & Café staan de komende 
weer diverse films op het menu. Iedere eerste vrijdag van de 

maand wordt een film vertoond met een lesbisch thema en iedere laatste 
vrijdag van de maand is er een homogerelateerde film. De films worden 
vertoond in huiskamerbioscoop 'De Kleine Keizerin' (Openbare Bibliotheek 
Deventer, Brink 70 te Deventer) en zijn voor iedereen toegankelijk. Vrijdag 25 

vertoond en op vrijdag 4 maart is de 
De toegang is gratis en de films beginnen om 20.00 uur. 

Daarna is Café 'Face It' geopend om nog gezellig bij te babbelen. De 
een samenwerking tussen Antiquariaat Jos Wijnhoven, de 

Openbare Bibliotheek Deventer en COC Deventer. Er zijn beperkte 

mail ontvangen wanneer en welke film er nog meer draaien, 
mailadres naar adwaita@xs4all.nl . Bij zowel 

Antiquariaat Jos Wijnhoven (nieuwe DVD's & oude boeken; Golstraat 9 te 
Deventer) als bij de Openbare Bibliotheek (Brink 70 te Deventer) zijn veel 

n met een homoseksueel of lesbisch thema.  

OPENINGSTIJDEN 
Bovenbar & Dansvloer  -  Loungekelder 

Praat & Pindacafé  
Speciale Activiteiten   

-shopcafé 
02.00 uur   Café & Dansvloer (trendy) 

afé met Piekuurtje * 
22 uur; alleen bier, fris en wijn 

www.cocdeventer.nl 


