50PLUS EN
UIT DE KAST
OF NOG NIET...
HEB JE VRAGEN? STEL ZE ONS!
Gemiddeld één op de tien mensen in je familie,
je buurt of directe omgeving is homoseksueel,
lesbisch, biseksueel of transgender. Het komt dus
overal voor, ongeacht afkomst, religie, leeftijd of
scholing. Ook als je vriend(in), kind, broer/zus,
ouder of sportmaatje homo, lesbisch of transgender is kun je met je vragen terecht bij de
werkgroep 50Plus: 50Plus@cocdeventer.nl.

HET COC JOUW CLUB? WORD LID!
씰

Als lid steun je het werk van het landelijke COC
en van je regionale COC - vereniging.

씰

Je kunt gratis of met korting naar
COC - activiteiten.

Vul het inschrijfformulier
in op www.coc.nl

COC Deventer / Café Face It!
Brink 64 A
7411 BW Deventer
06 18754684
www.cocdeventer.nl

...BIJ COC DEVENTER

info@cocdeventer.nl

KUN JE SAMEN MET

Like COC Deventer op

ANDEREN DEELNEMEN AAN

Volg COC Deventer op

LEUKE ACTIVITEITEN

WAT DOET 50PLUS VOOR JOU?
50Plus is een werkgroep van COC Deventer.

wandelen of weet je een leuke route? Stuur een mail
naar 50Plus@cocdeventer.nl.
Wij zorgen dat je op de hoogte blijft van de data

Wij organiseren activiteiten voor homo-

en vertrektijden. Meewandelen als je zelf nog geen

seksuele-, lesbische- en biseksuele leeftijd-

50 jaar bent kan ook!

genoten en transgenders. De Zondagmiddagsalon, culturele activiteiten en de wandelgroep bieden ontmoeting in een ontspannen
sfeer. Daarnaast zetten we ons in voor het
bespreekbaar maken van seksuele diversiteit
in zorginstellingen.

ZONDAGMIDDAGSALON
Iedere derde zondag van de maand in Café Face It!
vanaf 16.00 uur is er de mogelijkheid leeftijdgenoten te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.
is te vinden op www.cocdeventer.nl onder

HOMOVRIENDELIJKE OUDERENZORG:
DE ROZE LOPER

agenda. Kom eens langs om kennis te maken.

Verhuizen naar een zorginstelling is meestal een

En neem gerust een leeftijdgenoot mee.

ingrijpende gebeurtenis. Voor homoseksuele, lesbi-

Er is altijd wat te beleven. Het actuele programma

Op www.roze50plus.nl vind je activiteiten van

sche en biseksuele ouderen en transgenders is het

soortgelijke groepen in Nederland.

vaak de vraag of zij daar helemaal zichzelf kunnen
zijn. Openheid over eigen leefstijl en openheid bij de
zorgaanbieder zijn noodzakelijk om dat thuisgevoel
te realiseren. Wij van 50Plus treden in contact met
zorginstellingen in de regio en proberen het onderwerp bespreekbaar te maken.
We sluiten aan bij het project ‘De Roze Loper’ van
het Consortium Roze 50Plus Nederland. Wanneer
organisaties voldoen aan de criteria krijgen zij een
Roze Loper. Dit certificaat maakt duidelijk dat het
betreffende huis homovriendelijk is. In onze regio zijn

WANDELEN

meerdere Roze Lopers uitgereikt. Meer informatie

De wandelgroep organiseert wandelingen in

over de Roze Loper en de huizen met een certificaat

Deventer en de wijde omgeving. Zin om mee te

is te vinden op www.rozezorg.nl.

