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Tenzij anders aangegeven zijn 
de activiteiten in café Face It 

 

 
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 & Tequila! 

 

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

Film & Café; ‘Eloïse’ 
 

Zondag 13 maart; vanaf 16.00 uur 

Optreden Tom Waits Straatkoor 
(i.v.m. Brecht Festival Deventer) 

 

Vrijdag 18 maart; vanaf 20.00 uur 

Voorjaars-Ledenvergadering 
(vergeet je ledenpas niet) 

 

Zondag 20 maart; vanaf 15.00 uur 

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

 

«Begroetingsregel»«Begroetingsregel» 
 

Mexican Party: Salsa & Tequila 
Het feestteam organiseert op zaterdag 26 februari een speciaal themafeest 
in Mexicaanse sfeer. Dus lekkere Salsa & Merengue-muziek, tortillachips en 
special tequila. Happy Hour tussen 22 en 23 uur (bier, fris, wijn en 
Mexicaanse specialiteiten). Daarna gaat de Fiësta door tot 02.30 uur. Gratis 
toegang voor iedereen. Wanneer je nog ergens een Poncho, Sombrero of 
iets anders hebt liggen, geneer je niet deze te dragen. Viva Mexico!! 
 

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.   
 

Ouderen: Roze Ambassadeurs & Roze Loper 
Vier leden van de groep hebben zich aangemeld als roze ambassadeur van 
het Consortium Roze 50 +. Dit is een samenwerkingsverband van COC 
Nederland, Schorer, Movisie en ANBO. We kunnen nu gebruik maken van 
het landelijk ontwikkelde materiaal, de trainingen en er is volop mogelijkheid 
tot uitwisseling met andere vrijwilligers die zich richten op activiteiten voor 
homo-ouderen. Het Consortium heeft inmiddels een site gelanceerd: 
http://www.roze50plus.nl  
Het roze loper project wil de positie van homo-ouderen onder de aandacht 
brengen van verzorgingshuizen en een homovriendelijk woonklimaat 
bevorderen. Het project omvat een zogenaamde tolerantiescan aan de hand 
waarvan getoetst kan worden of een verzorgingshuis prettig is om in te 
wonen voor homo’s en lesbo’s. Er zijn inmiddels zeven verzorgingshuizen 
benaderd in de regio Deventer, Zutphen en Apeldoorn. In Deventer zijn reeds 
gesprekken gevoerd en het verzorgingshuis Humanitas heeft als eerste huis 
in onze regio toegezegd de tolerantiescan te gaan invullen. 
 



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  

 

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 meetrainen? Graag even aanmelden 

via ijsseldykes@cocdeventer.nl . 
 

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  

 

 

 

IJsselDykes: lesbisch 

 

Duivengang (Broederenstraat 1 te Deventer). 

met elkaar drinken na afloop van de training. 
en 

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 

Tom Waits Straatkoor 
Zondag 13 maart zal in COC-café Face It een speciaal optreden 
plaatsvinden van het Tom Waits Straatkoor
zwervers, prostituees en travestieten en zij presenteren de onderwereld van 
de wereldsteden. Diverse meerstemmige Tom Waitsliederen, geëngageerd 
door Harry Habets, zoals o.a. ‘In the Neighbourhood’, ‘Mathilda’ en ‘Çlap 
hands’ komen aan bod. Het optreden maakt deel uit van het 
 

Roze Stijldansen in ‘De Horst’
COC Deventer organiseert op zaterdag 26 maart
stijldansavond in De Horst, Kerkstraat 5 te Deventer. 
swingende dansavond bedragen €10,00 voor COC
niet-leden. Hiervoor ontvang je ook een consump
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 dee
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.
Beperkte kaarten, dus reserveer op tijd via rozestijldansen@cocdeventer.nl
 

 
Film & Café: eerst kijken
In het kader van Film & Café staan de komende maanden 
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 
Open’ vertoond en op vrijdag 4 maart is de film ‘
gratis en de films beginnen om 20.00 uur. Daarna is Café 'Face It' geopend 
om nog gezellig bij te babbelen. De filmavonden zijn
tussen Antiquariaat Jos Wijnhoven, de Openbare Bibliotheek Deventer en 
COC Deventer. Er zijn beperkte 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 &
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

Tom Waits Straatkoor (Brecht Festival) 
café Face It een speciaal optreden 

koor. Dit Haarlems koor bestaat uit 
ij presenteren de onderwereld van 
Tom Waitsliederen, geëngageerd 

‘In the Neighbourhood’, ‘Mathilda’ en ‘Çlap 
Het optreden maakt deel uit van het Brecht Festival.   

in ‘De Horst’  
26 maart weer een spetterende 

stijldansavond in De Horst, Kerkstraat 5 te Deventer. De kosten voor deze 
€10,00 voor COC-leden en €12,00 voor 

leden. Hiervoor ontvang je ook een consumptiebon voor een gratis 
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 

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 

café Face It tot 02.30 uur. 
rozestijldansen@cocdeventer.nl 

ijken, dan kletsen 
staan de komende maanden weer diverse films 

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt een film vertoond 
met een lesbisch thema en iedere laatste vrijdag van de maand is er een 

vertoond in huiskamerbioscoop 'De 
Kleine Keizerin' (Openbare Bibliotheek Deventer, Brink 70 te Deventer) en 

 februari wordt de film ‘Eyes Wide 
de 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 

zitplaatsen, dus kom op tijd.  
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 
meer films te verkrijgen 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 


