
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 20 november 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) 

Donderdag 22 november; 19.45 uur 

Sporten met ‘IJssel Dykes’ 
Wekelijkse sportavond voor vrouwen 

 

vrijdag 23 november; 21.30 uur 

Deventer Schouwburg 
Leeuwenbrug 2 - Deventer 

Jubileumfeest 
Met een speciale rol voor Maxwell 

Street vanwege Deventer BluesNight 
Let op: het COC-café is deze avond gesloten!! 

 

zaterdag 24 november - 22.00 uur 

Dolly Bellefleur 
Live optreden van deze ‘Beauty With Brains’ 

Café geopend vanaf 21.00 uur. 

 

 

Feestweekend 

        
 

 
Groot Jubileumfeest op 23 november 
Het grote COC-jubileumfeest begint vrijdag 23 november om 21.30 uur (deur 
open vanaf 21.00 uur) en duurt tot 03.00 uur. In de zaal zorgen diverse DJ’s 
voor opzwepende muziek zodat iedereen helemaal los kan gaan op de 
dansvloer. In de stadsfoyer treedt o.a. de band Maxwell Street op met hun 
bluesrepertoire; de sfeer is daar gemoedelijker zodat ook een minder jong 
publiek zich prima kan vermaken. Verder is er voorlichtingsruimte ingeruimd 
voor de GGD en zal een speciaal optreden worden verzorgd door de SOA-
sisters. Ook geven medewerkers informatie over het netwerk Roze in Blauw; 
zij behartigen de roze belangen binnen en buiten de politie (bijv. bij 
discriminatie of mishandeling wegens de geaardheid).  
Kaarten zijn bij de kassa van de Deventer Schouwburg (Leeuwenbrug 2) te 
verkrijgen; deze is geopend van maandag tot vrijdag vanaf 13.00 uur tot 
17.00 uur (of tot het begin van de avondvoorstelling). Kaarten zijn telefonisch 
te bestellen (0570-683500) of via internet ( www.deventerschouwburg.nl ). 
De prijs per toegangskaart bedraagt € 10,00 (voor zowel COC-leden als niet-
leden). Het COC-café zal deze avond gesloten zijn, om ook alle vrijwilligers 
de gelegenheid te geven het 40-jarig jubileum uitbundig te vieren.  
 

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/agenda/sport/
http://cocdeventer.nl/2012/11/kaartverkoop-coc-jubileumfeest-is-begonnen/
http://cocdeventer.nl/2012/11/saturdance-special-optreden-dolly-bellefleur/
http://cocdeventer.nl/2012/11/kaartverkoop-coc-jubileumfeest-is-begonnen/
http://www.deventerschouwburg.nl/


vrijdag 30 november - 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Mixed Kebab 

 

Agenda van december: 
 

maandag 3 december; vanaf 20.00 uur 

Men Meet Men 
Ontmoetingscafé voor Homo- en Bi-mannen 

Thema ‘t Heerlijk Avondje met Surprises! 

 
 

vrijdag 7 december - 20.00 uur 
Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 

Film & Café: Bloomington 
 

zaterdag 8 december; vanaf 22.00 uur 

DJ-Theo’s Top 2012 
De beste hits van dit jaar achter elkaar. 

 

Maandag 10 december – 20.00 uur 
Synagoge – Golstraat 23 te Deventer 

Stadsdebat  ‘homothema’ 
Met o.a. Ted van Lieshout en Vera Bergkamp 

Onder voorbehoud. Entree gratis! 
 

dinsdag 11 december - 19.30 uur 
Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 
Theatergroep ‘Gray’ 

‘Ik Weet Het Nog Heel Goed’ 
Over homoseksualiteit en dementie 

 

 

Speciaal optreden van Dolly Bellefleur  
Op zaterdag 24 november een speciaal optreden van Dolly Bellefleur vanaf 
22.00 uur ( café open vanaf 21.00 uur). Dolly Bellefleur staat voor kwaliteit. 
Helblond. Langgebeend. Hooggehakt. Een stem als een nachtegaal. Met 
make-up als de regenboog. Gekleed als een supermodel. Geen play-back, 
maar eigen zang. Geen parodie op vrouwelijke vedettes, maar een eigen stijl. 
In de woorden van Bellefleur: “Ik ben een beauty with brains.”  
 

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 november: 20.00 uur: Mixed Kebab (België 2011) – Bram, in 
feite Ibrahim, verbergt zijn homoseksualiteit voor zijn moslim familie. Bram’s 
ouders vermoeden echter iets en willen hem snel koppelen aan Elif, zijn 18-
jarige Turkse nicht. Bram legt zich neer bij de hypocrisie maar wil Elif eerst 
ontmoeten. Hij vraagt de knappe Vlaamse jongen Kevin om hem naar Turkije 
te vergezellen. Maar of dat goed afloopt? 
Vrijdag 7 december: 20.00 uur: Bloomington (VS 2010) – Om los te 
komen van haar veeleisende moeder gaat Jackie weg uit Californië en ze 
gaat studeren. Daar maakt ze weinig vrienden: als kind had zij de hoofdrol in 
een populaire tv serie en haar huidige leeftijdgenoten zijn zich voortdurend 
bewust van haar sterrenstatus. Dan ontmoet de college-girl de jonge docente 
Catherine, een vrouw met ietwat dubieuze reputatie; Jackie voelt zich tot 
Catherine aangetrokken. Die aantrekkingskracht is gelukkig wederzijds en al 
snel zijn Jackie en Catherine verwikkeld in een geheime affaire. 
Zondag 16 december: 15.00 uur: When Night Is Falling (Canada 1995) – 
Camille, een docente aan een protestants college, is niet al te gelukkig met 
haar verloofde Martin. Dan leert ze in de wasserette de flamboyante 
circusartieste Petra kennen. Ze raken bevriend en voor ze het weet is 
Camille helemaal ondersteboven van deze tornado in haar anders zo 
geordende, intellectuele leventje. Net als ze zich realiseert hoe verliefd ze is 
op Petra, moet die met het circus de stad verlaten… 
 

Mannenavond ‘Men Meet Men’ met Sinterklaasthema 
Op maandag 3 december wordt in café Face It voor de tweede keer weer 
een avond uitsluitend voor homo- en bi-mannen (vanaf 18 jaar) 
georganiseerd. Vanwege de Sinterklaasperiode is het thema deze keer: ’t 
Heerlijk Avondje’. Dat wil zeggen speciale lekkernijen en een goed gevulde 
zak met bijzondere presentjes. Natuurlijk ontbreken ook de nodige gedichtjes 
niet en met een beetje geluk komt Zwarte Piet ook nog even binnen. Entree 
is voor COC-leden gratis en niet-leden betalen € 2,00 entree. Toegang vanaf 
20.00 uur; deur sluit om 24.00 uur en de bar blijft open tot 01.00 uur.  
 

Stadsdebat met homothema in Synagoge (o.v.) 
In de Synagoge aan de Golstraat 23 wordt op maandag 10 december vanaf 
20.00 uur een speciaal Stadsdebat gehouden met als thema ‘Homo’s passen 
zich aan, aan de heteronorm’. Als gasten zijn uitgenodigd: Ted van Lieshout 
(schrijver), Vera Bergkamp (oud-voorzitter landelijk COC, momenteel 
tweedekamerlid D66) en Marlou Boon (socioloog). Speciale medewerking 
aan dit stadsdebat wordt verleend door theatergroep Plus Leo. Het debat 
begint om 20.00 uur en de toegang is gratis voor iedereen. 
Let wel; deze avond is onder voorbehoud! 
 

http://cocdeventer.nl/2012/11/roze-film-avond-mixed-kebab-belgie-2011-%e2%99%82%e2%99%82/
http://cocdeventer.nl/2012/12/men-meet-men-avond-voor-homo-en-bi-mannen-18-plus/
http://cocdeventer.nl/2012/10/10089/
http://cocdeventer.nl/2012/11/saturdance-special-optreden-dolly-bellefleur/


vrijdag 14 december; 21.00 uur 

Spelcafé: diverse spellen 
Verschillende bord-, kaart-, en dobbelspellen. 

 
zondag 16 december - 15.00 uur 

Film in Bibliotheek; Brink 70 te Deventer 
Filmklassieker: 

When Night is Falling 
 

Zondag 16 december – 16.00 uur 

Zondagmiddagsalon 

Snertmiddag met optreden 
van duo ‘De Wilde Orchidee’ 

 
 

donderdag 27 december; 21.00 uur 

Smartlappenavond 
Live optreden vanwege Humorfestival 

 

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) 

 

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. 

 

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 

Theaterstuk over homoseksualiteit en dementie 
Dinsdag 11 december speelt Theatergroep Gray uit Nijmegen vanaf 19.30 
uur het stuk ‘Ik Weet Het Nog Heel Goed’ in de Openbare Bibliotheek (Brink 
70) in Deventer. Het thema is homoseksualiteit en dementie. Een oudere 
man en zijn vriend worden geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer. De 
geest van de oudere man raakt langzamerhand verward en keert terug naar 
de tijd waarin homoseksualiteit nog een taboe was. Entree is gratis. 
 

Zondagmiddagsalon met Duo Wilde Orchidee 
Op zondag 16 december is er vanaf 16.00 uur het jaarlijkse ‘COC-Snertcafé’ 
tijdens het Deventer Dickens Festijn. Deze laatste ZondagMiddagSalon van 
het jaar zal worden opgeluisterd met een optreden van smartlappenduo 
‘Wilde Orchidee’. Voor de liefhebbers is er daarna ook Oud-Hollandsche 
snert verkrijgbaar. Entree en optreden gratis toegankelijk voor iedereen. 
Organisatie is in handen van de 50Plusgroep van COC Deventer, maar 
iedereen is van harte welkom. Het COC-café is geopend vanaf 16.00 en blijft 
doorlopend open tot ‘s avonds het Zondagcafé begint. 

Werkgroep Café zoekt nieuwe vrijwilligers 
Werkgroep COC-café 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 opstellen en bijhouden van het 
caféwerkers-rooster, het beheren van de voorraad, het schoonmaken en 
bijhouden van de barruimte, het organiseren van (thema-)feesten en het 
coördineren van de werkgroep café. 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! 
 

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: 2007-2008 
 

 
 

 
Poster van de 

burgemeestersbattle  
op 8 juni 2007 

 

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. 

2007-2008:  
Burgemeestersbattle & Debat-tle 
In 2006 werd bekend gemaakt dat de populaire 
burgemeester van Deventer James van Lidth de 
Jeude een jaar later afscheid zou nemen als 
Deventer burgervader. Het COC in Deventer had 
goede herinneringen aan de burgemeester als gast 
in het COC, maar ook als ondersteuner van de twee 
Roze Zaterdagen die in 1997 en 2003 in Deventer 
plaatsvonden. Daarnaast had hij in 1999 op ludieke 
wijze het Nationale COC-songfestival geopend door 
incognito de bekende Eurovisie-tune op dwarsfluit 
ten beste te geven, om zich daarna bekend te 
maken. Er was dus alle reden voor de mensen van 
COC Deventer om op een speciale wijze bij dat 
afscheid stil te staan. 
Ga naar het hele artikel>>> 
 

http://cocdeventer.nl/2012/12/roze-film-middag-when-night-is-falling-canada-1995-%e2%99%80%e2%99%80/
http://cocdeventer.nl/2012/11/zondagmiddagsalon-gezellige-middag-met-dj-sjors/
http://cocdeventer.nl/2011/11/happy-hour-speciaal-voor-coc-leden-en-hun-vrienden/
http://cocdeventer.nl/agenda/sport/
http://cocdeventer.nl/2012/12/zondagmiddagsalon-snertcafe-en-smartlappen/
http://cocdeventer.nl/2012/11/2007-de-burgemeestersbattle/?
http://cocdeventer.nl/2012/11/2007-de-burgemeestersbattle/?


afloop van de training. Kom je meetrainen? Graag 
even aanmelden via ijsseldykes@cocdeventer.nl . 

 

 

 

 

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 
 

mailto:ijsseldykes@cocdeventer.nl
http://cocdeventer.nl/contact-2/openingstijden/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/

