
 

Meer informatie is te vinden via de COC INTERNETPAGINA 

 

Activiteiten Nieuwsbrief 6 december 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) 

Agenda van december: 
 

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. Sipke Jan Bousema en  
Ted van Lieshout. Entree gratis! 

 

 

        

 

 Stadsdebat met homothema in Synagoge  
In de Synagoge aan de Golstraat 23 wordt op maandag 10 december vanaf 
20.00 uur een speciaal Stadsdebat gehouden met als thema ‘Homo in 
Nederland? Niet aanstellen, maar aanpassen’. Als gasten zijn uitgenodigd: 
Sipke Jan Bousema (TV-presentator), Ted van Lieshout (schrijver en 
beeldend kunstenaar), Marlou Boon (socioloog), Suzanne Ruessink (boerin) 
en Charles Felix (oud-voorzitter COC Deventer).  
Speciale medewerking aan dit stadsdebat wordt verleend door theatergroep 
Plus Leo. Het debat begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en de 
toegang is gratis voor iedereen. 
 

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. 
 

http://www.cocdeventer.nl/
http://cocdeventer.nl/2012/10/10089/
http://cocdeventer.nl/2012/12/10089/
http://cocdeventer.nl/2012/12/theatergroep-gray-speelt-ik-weet-het-nog-heel-goed/


 

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

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

 
 

Donderdag 13 december; 19.45 uur 

Sporten met ‘IJssel Dykes’ 
Wekelijkse sportavond voor vrouwen 

 

vrijdag 14 december; 21.00 uur 

Spelcafé: Roze Quiz 
Ludieke vragen met leuke prijzen 

 

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’ 

 
 

Face It Spelcafé: Roze Quiz Night 
Van oktober tot en met maart is iedere tweede vrijdag van de maand 
Spelcafé in Face It. Op vrijdag 14 december wordt een speciale roze quiz 
georganiseerd met allerlei ludieke vragen rondom homoseksualiteit. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven op de lijst in COC-café Face It, maar 
ook via dit mail-adres. Het spelcafé start om 21.00 uur (entree vanaf 20.45 
uur). Deelname en toegang is vrij. 
 

Q-Fest Winter ’12- ’13: Roze Films in het Filmhuis 
Distributeur Artifilm organiseert het Q-Fest Winter ’12/’13, waarin tien gay & 
lesbian-topfilms te zien zijn in zestien verschillende steden in Nederland. In 
filmhuis De Keizer wordt vanaf 7 december elke vrijdagavond om 21.45 uur 
een nieuwe film vertoond, voor negen weken lang tot en met 1 februari 2013. 
7 december: Notre Paradis (Frankrijk 2012) 
14 december: Unconditional (Groot-Brittannië 2012) 
21 december: Bad Boys Street (VS 2012) 
28 december: Evet, Ich Will!(Duitsland 2009) 
4 januari 2013: Romeos (Duitsland 2011) 
11 januari 2013: The One (VS 2011) 
18 januari 2013: Between Love & Goodbye (VS 2009) 
25 januari 2013: Mary Marie (VS 2010) 
(COC-leden opgelet: op vertoon van je COC-lidmaatschapskaart krijg je € 2,- korting 
op de films die draaien in filmhuis de Keizer in het kader van Q-Fest Winter 12-13!) 
 

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 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… 
Vrijdag 28 december: 20.00 uur: Film met homoseksueel thema 
 

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. 
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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 

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

 

 

Roze Loper voor woonzorgcentrum Humanitas 
Wethouder Margriet de Jager van de gemeente Deventer heeft op woensdag 
5 december De Roze Loper uitgereikt aan Gea Sijpkes, bestuurder van 
woonzorgcentrum Humanitas in Deventer. Humanitas is binnen de gemeente 
Deventer het eerste woonzorgcentrum dat over dit certificaat beschikt. Het 
officiële deel van de bijeenkomst startte met een woord van welkom door 
Gea Sijpkes. Henk van Rossum vertelde namens de werkgroep 50Plus van 
COC Deventer iets over de Roze Loper. Margriet de Jager reikte daarna de 
Roze Loper uit. 
 
Ga naar de website voor de volgende Nieuwsitems: 

Tweede Mannenavond was een Heerlijk Avondje 
Jubileumfeest en optreden Dolly Bellefleur zeer geslaagd 
COC Deventer 9e bij het Nationaal COC-songfestival 
 

40 jaar COC Deventer: Terug in de Tijd: Special 
 

 

 
Optreden tijdens Sodom 

and Soul in 1985 

 

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. 

Special: 40 jaar Themafeesten 
Een fenomeen dat in al die jaren COC in Deventer 
niets aan kracht heeft ingeboet is de regelmatige 
duik in de verkleedkist. Travestie-avonden en 
Dragshows hebben altijd een belangrijk aandeel 
geleverd aan de programmering. Aan de jaarlijkse 
parodie-show rondom het Eurovisie Songfestival 
werd al een apart hoofdstuk gewijd in deze serie. 
Deze keer een overzicht van andere themafeesten, 
waarbij het COC-café soms een complete 
metamorfose onderging.  
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 
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