
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 20 september 2012 

 

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) 

 

Happy Hour! 
Alleen voor COC-leden op vertoon  
van geldige lidmaatschapskaart! 

Zaterdag van 22 tot 23 uur 
Zondag van 21 tot 22 uur 

(geldt niet tijdens speciale acts of optredens) 
 

Zaterdag 22 september – 16.00 uur 
Openbare Bibliotheek Deventer - Brink 70 

Opening ‘Roze Kasten’ 
Inclusief lezing van Ted van Lieshout 

Zaterdagmiddagcafé is deze middag gesloten 
 

vrijdag 28 september; film vanaf 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Four More Years 

 
 

 

     

 Lezing Ted van Lieshout tijdens opening ‘Roze Kasten’ 
Op zaterdag 22 september worden in de Openbare Bibliotheek (Brink 70 te 
Deventer) op feestelijke wijze de ‘Roze Kasten’ officieel ingewijd. In deze 
kast zijn boeken, DVD’s en studies gericht op homoseksuelen, lesbiennes, 
transgenders en biseksuelen te vinden, die natuurlijk ook voor 
geïnteresseerden buiten de doelgroep toegankelijk zijn.  
Vanaf 16.00 uur kan men terecht in de bibliotheek en van 16.30 uur tot 18.00 
uur zal schrijver Ted van Lieshout een lezing geven rondom zijn meest 
recente boek ‘Mijn meneer’.  
Daarna worden de Roze Kasten officieel geopend en is er gelegenheid om 
met een drankje nog wat na te genieten tot ± 19.00 uur.  
Let wel: vanwege deze middag is het reguliere zaterdagmiddagcafé in 
het COC gesloten. 

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/2011/11/happy-hour-speciaal-voor-coc-leden-en-hun-vrienden/
http://cocdeventer.nl/2012/08/lezing-ted-van-lieshout-tijdens-opening-roze-kasten/
http://cocdeventer.nl/2012/09/roze-film-avond-four-more-years-zweden-2010-%e2%99%82/
http://cocdeventer.nl/2012/09/zaterdag-22-september-opening-roze-kast-in-de-bibliotheek/


Zaterdag 29 september – 20.00 uur 
Zaal De Horst – Kerkstraat 5 te Deventer 

Roze Stijldansavond 
o.l.v. Uniparendansschool Hans Vos 
COC-leden mogen gratis dansen!! 

 

Zaterdag 29 september – 22.00 uur 

Ivar Live! 
(bekend van The Voice of Holland) 

Gericht op jongeren; toegang voor iedereen 

 
Dit optreden is onder voorbehoud 

 

Verder verwacht in oktober: 

  
maandag 1 oktober; vanaf 20.00 uur 

Men Meet Men 
Ontmoetingscafé voor Homo- en Bi-mannen 

 

vrijdag 5 oktober - 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Producing Adults 

 

Zaterdag 29 september: Roze Stijldansavond 
COC Deventer organiseert vier keer per jaar een spetterende stijldansavond 
in De Horst, Kerkstraat 5 te Deventer. Deze swingende dansavond is gratis 
voor COC-leden! Niet-leden betalen €10,00. Hiervoor ontvang je ook een 
consumptiebon voor een gratis 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 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 02.30 uur. 
 

Zaterdag 29 september: Ivar Live!!  
Laatste zaterdag van de maand en deze keer met een speciaal live-optreden 
van Ivar, ook bekend als Key Largo (kandidaat in ‘The Voice’). Zaterdag is 
uit-je-dak-gaan op de dansvloer; de DJ zorgt voor lekkere swingende muziek 
op de dansvloer boven. Beneden in de loungekelder is de sfeer wat intiemer 
en je kunt er ook genieten van je sigaretje. Toegang tot 02.00 uur; het café 
blijft open tot 02.30 uur. 
Let wel: het is de samensteller van deze nieuwsbrief niet duidelijk of het 
optreden wel doorgang vindt aangezien de zanger een ongeluk met zijn 
hand heeft gehad. Houdt ook de COC-agenda in de gaten voor de 
recentste ontwikkelingen. 

Nieuw: Men’s Only Club ‘Men Meet Men’  
Op maandagavond 1 oktober 2012 wordt in café Face It (Brink 64a te 
Deventer) de eerste 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 zal geopend worden met een geweldige show! 
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. Het beloofd een gezellige en relaxte 
avond te worden, 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. 
 

Face It’s Spelcafé: Klaverjassen 
Van oktober tot en met maart is iedere tweede vrijdag van de maand 
Spelcafé in Face It. Telkens staat één bepaald spel centraal, maar het spelen 
van andere spelen zijn eventueel ook mogelijk. Gestart wordt met een 
klaverjasavond. Liefhebbers van het kaartspel kunnen zich hiervoor opgeven 
op de lijst in COC-café Face It, maar ook via dit mail-adres. Het spelcafé start 
om 21.00 uur. Deelname en toegang is vrij. 
 

Zondagmiddagsalon in Herfststijl 
Op zondag 21 oktober staat de ZondagMiddagSalon in het teken van de 
Herfst. Speciale hapjes en muziek zorgen voor een gemoedelijke 
najaarssfeer. 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. 
 
 

http://cocdeventer.nl/2012/09/roze-stijldansavond-5/
http://cocdeventer.nl/2012/09/saturdance-met-key-largo-oftewel-ivar-van-the-voice/
http://cocdeventer.nl/2012/10/nieuw-mens-only-club-men-meet-men/
http://cocdeventer.nl/2012/10/roze-film-avond-producing-adults-finland-2004-%e2%99%80%e2%99%80/
http://cocdeventer.nl/2012/09/roze-stijldansavond-5/
http://cocdeventer.nl/2012/09/saturdance-met-key-largo-oftewel-ivar-van-the-voice/
http://cocdeventer.nl/2012/10/nieuw-mens-only-club-men-meet-men/?preview=true&preview_id=9755&preview_nonce=a05bcd3da2
http://cocdeventer.nl/2012/10/face-its-spelcafe-klaverjassen/
mailto:r.meutstege@home.nl?subject=Aanmelden%20Klaverjasavond%2012%20oktober
http://cocdeventer.nl/2012/10/zondagmiddagsalon-herfstspecial/


 

vrijdag 12 oktober; 21.00 uur 

Spelcafé: Klaverjassen 
Opgave voor klaverjassen via invullijst in 
COC-café. Andere spellen ook mogelijk! 

 

vrijdag 21 oktober - 15.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Tomboy 

 
 

Zondag 21 oktober – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 

Verrassingsmiddag in Herfst-sfeer 

 
 

vrijdag 26 oktober - 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Bumblefuck USA 

vrijdag 26 oktober; vanaf 21.00 uur 

Livecafé met ‘Premium’  
Vanwege Muziek Totaal in Deventer 

 

Zaterdag 27 oktober – 20.00 uur 
Zaal De Horst – Kerkstraat 5 te Deventer 

Roze Stijldansavond 
o.l.v. Uniparendansschool Hans Vos 
COC-leden mogen gratis dansen!! 

 

zaterdag 27 oktober; vanaf 22.00 uur 
Deventer Schouwburg; Keizerstraat 

Grote Jubileumparty  
Vanwege 40 jaar COC in Deventer 

Diverse Roze films deze komende 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. 
Entree is voor iedereen gratis; beperkte plaatsen dus vol is vol!  
In de wintermaanden ook een Roze Film op de derde zondagmiddag!! 

       
Vrijdag 28 september: 20.00 uur: Four More Years (Zweden 2010) – 

Liberaal politicus David sleept zich na zijn politieke nederlaag weer naar zijn 
werk. Zijn leven voelt betekenisloos. Tot hij opeens Martin ontmoet. Martin is 
aantrekkelijk, houdt van het leven en David valt als een blok voor hem. Maar 
David is getrouwd en overtuigd heteroseksueel. En tot overmaat van ramp 
komt hij erachter dat Martin ook nog eens een machtig lid is van de 
Socialisten, één van zijn grootse politieke rivalen. 
Vrijdag 5 oktober: 20.00 uur: Producing Adults (Finland 2004) – Venla en 
Antero zijn al een hele tijd samen en hun relatie is zoetjesaan in een impasse 
geraakt. Venla is namelijk klaar om een gezinnetje te stichten. Haar vriend, 
bang dat het vaderschap in de weg van zijn carrière als speedskater zal 
staan, laat stiekem een vasectomie uitvoeren.  
Venla raakt maar niet zwanger. Vastbesloten om toch een kind te verwekken, 
zoek ze hulp bij een vruchtbaarheidspecialiste. Wanneer Venla op haar 
verliefd wordt, opent een nieuwe wereld van mogelijkheden voor de 
toekomstige moeder. 
Zondag 21 oktober: 15.00 uur: TomBoy (Frankrijk 2011) – 
Tijdens de zomervakantie, wanneer alle kinderen uit de buurt buiten spelen, 
voelt Laure zich buitengesloten. Totdat ze Lisa, ook 10 jaar, ontmoet. Vanaf 
hun eerste gesprek is Lisa ervan overtuigd dat Laure een jongen is. De 
jongensachtige Laure gaat hierin graag mee en stelt zich voor als Michael. 
Lisa introduceert Michael bij de kinderen uit de buurt en al snel is ‘hij’ één 
van hen. Naarmate de zorgeloze zomer ten einde komt wordt het steeds 
gecompliceerder voor Laure om haar geheim te bewaren. 
 

Groots Jubileumweekend eind oktober 
Dat het COC dit jaar veertig jaar bestaat in Deventer zal de 
meeste mensen inmiddels niet ontgaan zijn. Diverse activiteiten 
rondom dit feit hebben dit jaar al plaatsgevonden. Wat nog 
ontbrak was een groots feest om eens lekker uit je dak te gaan. 
Dat gaat nu toch gebeuren en wel in een groots COC-
jubileumweekend van vrijdag 26 tot en met zondag 28 oktober. 
Diverse activiteiten van film, live-muziek, stijldansen, 
jubileumparty tot talk-show. 
 

Op vrijdag 26 oktober zal in COC-café Face It de live-band ‘PremiuM’ 
optreden (vanwege Deventer Muziek Totaal) die met hun rockcovers de boel 
flink op poten zetten. Café open vanaf 21.00 uur. 
Ook is op vrijdag 26 oktober in de Openbare Bibliotheek de roze film 
‘Bumblefuck, USA’ te zien. Entree gratis, aamvang 20.00 uur. 

Zaterdag 27 oktober wordt vanaf 20.00 uur de Roze Stijldansavond in De 
Horst (Kerkstraat 5 te Deventer) gehouden; onder leiding van uniparen-
dansschool Hans Vos uit Amsterdam. Dansen tot 23.00 uur. 
Ook op zaterdag 27 oktober is vanaf 22.00 uur in de Deventer Schouwburg 
een spetterende Jubileumparty aan de gang met ruimte voor 400 dansende 
homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders en al hun sympathisanten. Dan kan 
men laten zien dat een 40-jarige vereniging nog flink los kan gaan. Deze 
party duurt tot 03.00 uur. 

http://cocdeventer.nl/2012/10/face-its-spelcafe-klaverjassen/
http://cocdeventer.nl/2012/10/roze-film-middag-tomboy-frankrijk-2011-%e2%99%80%e2%99%80/
http://cocdeventer.nl/2012/10/zondagmiddagsalon-herfstspecial/
http://cocdeventer.nl/2012/10/roze-film-avond-bumblefuck-usa-vs-2011-%e2%99%82%e2%99%82-en-%e2%99%80%e2%99%80/
http://cocdeventer.nl/2012/10/face-it-live-cafe-met-rockcoversensatie-premium/
http://cocdeventer.nl/2012/10/roze-stijldansavond-6/
http://cocdeventer.nl/2012/10/spetterende-coc-jubileumparty-in-deventer-schouwburg/
http://cocdeventer.nl/2012/09/roze-film-avond-four-more-years-zweden-2010-%e2%99%82/
http://cocdeventer.nl/2012/10/roze-film-avond-producing-adults-finland-2004-%e2%99%80%e2%99%80/
http://cocdeventer.nl/2012/10/roze-film-middag-tomboy-frankrijk-2011-%e2%99%80%e2%99%80/
http://cocdeventer.nl/2012/09/groots-coc-jubileumweekend-eind-oktober/


 
Zondag 28 oktober – 22.00 uur   

Dé Zondagavondshow 
COC-talkshow met Ab Kranenbarg 

 

 

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 . 

 

 

 
Zondag 28 oktober wordt het weekend nostalgisch afgesloten met de 
terugkeer van de enige echte Zondagavondshow; dé COC-talkshow uit de 
jaren ’80, nu opnieuw met gastheer Ab Kranenbarg. Interessante gasten en 
actuele zaken worden dan nader onder de loep genomen.Café opent om 
21.00 uur; talkshow start om 22.00 uur. 
Kortom, houdt het laatste weekend van oktober vrij in je agenda want het 
hele weekend kun je in Deventer op allerlei fronten helemaal los gaan. 

 

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 1996 
 

 
 

 
Logo van de  

nieuwe werkgroep 
COC-bibliotheek  

uit 1996 

 

Het hele jaar blikken we terug op de vele 
ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 
en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op 
onze internetpagina. 
 

1996 – Nieuw leven voor de 
COC-bibliotheek 
De bibliotheek ‘De Vriendschap’ was begin jaren ’90 
een langzame dood gestorven. Een oproep van 
Christiaan Dobma, die de sleutels van de 
bibliotheekkast had overgenomen, om als vrienden 
over de toekomst van de bibliotheek van gedachten 
te wisselen kon dit proces niet stoppen.  
In 1994 moesten de kasten vanwege de 
tussentijdse verbouwing ook nog eens plaats maken 
voor de schuifwand en verdwenen de boeken voor 
een periode in kartonnen dozen.  
Een groep enthousiaste mensen vond dat deze 
situatie niet blijvend mocht zijn. De collectie boeken 
moest weer een prominente plaats krijgen binnen 
het verbouwde COC-pand. 

Ga naar het hele artikel>>> 
 

 

 

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 * 
* Happy Hour voor leden: zaterdag 22-23 uur; zondag 21-22 uur 
Iedere derde zondag: Zondagmiddagsalon vanaf 16.00 uur 

Meer weten?  www.cocdeventer.nl 
 

http://cocdeventer.nl/2012/10/coc-deventer-40-jaar-zondagavondshow-met-ab-kranenbarg/
http://cocdeventer.nl/agenda/sport/
mailto:ijsseldykes@cocdeventer.nl?subject=Aanmelding%20meetrainen
http://cocdeventer.nl/2012/09/1995-jongerengroep-das-andere-koek-opgericht/
http://cocdeventer.nl/2012/09/1995-jongerengroep-das-andere-koek-opgericht/
http://cocdeventer.nl/contact-2/openingstijden/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/

