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Misschien ben je toch nog niet zo een vreemde man 

SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT ONDER MANNEN 
 

Het boek van Herman Cools 'Lust en littekens' gaat over de zoektocht van gay mannen naar een eigen 
plek.  

Herman werkt al meer dan 25 jaar met mannen die op mannen vallen. 

‘Lust en littekens’ is een verhalenbundel over liefde en schaamte, lust 
en verslaving, woede en intimiteit.  

Via verhalen en dialoog komen volgende thema's aan bod:  

- seks als 'snelweg' naar thuiskomen,  

- verlangen naar wederkerigheid en lust, 

- verbinden van hart en seksuele energie, 

- de zoektocht naar een magische tweeling, 

- seksverslaving: steeds méér willen van wat niet werkt,  

- schaamte en seksverslaving als bewustzijnsvernauwingen...  

 

 

Een enige kans om meer te weten over mannenliefde in al haar facetten. 

GRATIS 

 

Dag tegen homofobie 

Ook in Mechelen zijn er acties. 

Op 15 mei hangt HLWM de regenboogvlaggen uit. 

Op 17 mei is het de internationale dag tegen de homofobie. 



 
 

 
 
 
 
 

 

STADSWEEKEND 

ROTTERDAM 

In het weekend van 25 mei 

gaat HLWM naar Rotterdam. 

Een bruisende stad  voor elk wat wils: musea, winkels, leuke cafés, bars, aparte architectuur, restaurants 

en veel heel veel water.  

 

PROGRAMMA 

Vrijdag 25 mei 

Inchecken in NH Hotel Atlanta, 

Aert van Nesstraat 4. 

Om 20.00 uur op naar Lola, De Withplein, tussen de 

Rotterdammers aan de dis. 

Wie wil, kan daarna mee om de hoek naar de gaybar 

KeerWeer, met mogelijk de volgende gaybar  

De Regenboog en de nachtclub De Unie.  

Allemaal binnen wandelafstand. 

Zaterdag 26 mei 

Om 10.00 uur klaar voor een stadswandeling. 

In de namiddag een boottocht doorheen de Rotterdamse  

haven, de grootste ter wereld. 

Rond 16.00 uur een winkelmoment, een terrasmoment, een 

rustmoment…. 

Om 19.00 uur een wandeling naar het Deliplein (Food Mar-

ket) waar we in de buurt gaan eten in NY (een plaats met  

geschiedenis). Met de watertaxi terug, de lichtjes van de  stad als extra.  

Zondag 27 mei  

Voor zij die willen: om 10.00 uur gaan we richting het museumpark. 

Afhankelijk van het aanbod in mei kunnen we kiezen uit volgende  

musea: Chabot, Sonneveld, Boymans-Van Beuningen en/of Kunsthal 

Rotterdam. 

 

Prijs: 200 euro  

Inbegrepen zijn twee overnachtingen met ontbijt, een taxibootrit, de zaterdagavondmaaltijd, de gids en 

de boottocht. Eten op vrijdagavond en zaterdagmiddag zijn niet inbegrepen.  
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Hotel in Art Deco dicht bij 

restaurants, taxiboot, gay-

bars, markthal en musea. 

In gaybar Regenboog 

Oude haven 

Vergeet niet te vermelden waarvoor je je inschrijft, met hoeveel. Wie eerst betaalt, gaat eerst mee. 

Betalen op BE95 860-1146616-58, zo nodig BIC SPAABE22 , met vermelding ‘Rotterdam’  

 Exclusief ! 

 Maximaal  

20 deelnemers 

        inschrijven         

        tot               

        3 april 



 

Sport je mee? 
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 WE  DOEN     SPORT     IS DAAR EEN BAL IN  DE ZAAL, OP HET VELD? 

Gay Volley Mechelen gaat internationaal 

Gay Volley Mechelen neemt de komende maanden deel aan enkele bui-
tenlandse toernooien. 
Düsseldorf (Duitsland) op 24 maart: Nikki, Kenneth, Bjorn, Björn, Jonathan, 
Andrea en Luc. 
Rome (Italië) van 27 tot 29 april: RoMan Caput Mundi 2018 Volleyball 
Tournament: Chai, Erik, Bjorn, Andrea, Nikki en twee spelers van Liège Gay 
Sports (LGS). 

 
Op zaterdag 14 april staat de vierde editie van ons eigen Paastoernooi op de agenda. Dat gaat 
door van 11.30 uur tot 19.30 uur in de sporthal van Walem. 
 
Zijn ook nog gepland: Onder den Toren (Mechelen) en Brussel (begin september). 
Hopelijk doen we het even goed als in 2017. Elke toernooideelname leverde ons toen een  
medaille op. 
 
Wil je eens komen kijken of zelfs meedoen, kom dan naar onze trainingen. Elke donderdag van 
21 uur tot 23 uur in de sporthal in het Paardenstraatje. Hartje Mechelen. 
Foto's van ons kan je vinden op de website van HLWM en op onze Facebook-pagina: Gay Volley 
Mechelen. 
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Zwemmen doe je niet alleen 
Ook nog nooit een bezoekje gebracht aan het nieuwe zwembad van  
Mechelen/Bonheiden op het Provinciaal Domein De Nekker? 
Wel dan krijg je nu de kans. Op zondag 25 maart gaan we met HLWM 
zwemmen in De Nekker. We blazen om 15 uur verzamelen aan de kassa. 
 

Kostprijs: als we met tien man zijn, nemen we een tienbeurtenkaart van 30 euro, of 3 euro per 
persoon. Als we niet aan tien man komen, kost een ticketje 3 euro voor  
inwoners uit Bonheiden en 4,5 euro voor alle anderen. 

18 maart om 15 uuur, Pink Devils-Hard Gaan, Provinciaal Domein De Nekker 
8 april om 15 uur, Pink Devils-Thor Smis, Provinciaal Domein De Nekker 
13 mei om 15 uur, Gemeente Edegem-Pink Devils, voetbalveld Edegem 
18 mei om 20 uur, Gemeente Boom-Pink Devils, voetbalveld De Schomme, Boom 

Pink Devils 

http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
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Mister Gay Belgium op 2 juni, zie ook videoscherm in de babbelkroeg 

BBQ op 18 augustus 

Geleid bezoek museum Busleyden, september 2018 

een overzicht van gay-activiteiten in 2018           HLWM PLANT 

Heb jij nog tips om samen te doen in 2018? Laat het ons gerust weten via in-

fo@hlwm.be. Jan en Antoine volgen cultuur op. Carl doet het met sport. 

Te betalen op het rekeningnummer van HLWM BE95 860-1146616-58 met vermelding 

lidgeld 2018. Bedankt. 

Heb je al je lidgeld 2018 betaald? 

10 euro per persoon, 

leden krijgen exclusieve voordelen  

en kortingen. 

   HLWM is goed bezig 

HLWM is een van de drie finalisten voor de Prijs van het Hart 2017 van  

Cavaria, de koepel boven 120 Vlaamse holebiverenigingen.  

Meer informatie kan je lezen op onze website: www.hlwm.be. 

Pink Pedals gaan er voor  

MTB op 17 maart in Putte. 

Wil je vertrekken vanuit Mechelen? Afspraakpunt is Korte Pennincstraat 55 
om 10.00 uur. 

Afspreken in Grasheide? Bij fietsen Wijnants, waar je MTB’s kan huren om 10.30 uur. 

Het is een tocht van 29 km, die start en aankomt aan de fietsenverhuurwinkel.  

Adres en info zie onderstaande info. 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/109529/mountainbikeroute/mtb-putte-blauwe-lus-putte . 

Meer info nodig? Info@hlwm.be ter attentie van Luc VE. 

http://www.hlwm.be
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/109529/mountainbikeroute/mtb-putte-blauwe-lus-putte


 

IN 2018  Niet te missen gay kortfilms op youtube 

 

Heb je een dagje vakantie, maar het weer is bar slecht en je hebt geen zin om te kuisen? Moet je in 
de wachtzaal van een ziekenhuis, dokter of tandarts een half uurtje tijd doden? Lig je samen met je 
partner in de zetel en er is weer geen bal op de tv? 

Dan hebben we een idee voor je. Neem je iPad of je smartphone, ga naar YouTube en tik ‘gay short 
movie’ in. Het resultaat: honderden kortfilms van een paar minuten tot een half uur over coming-
out, homofobie, verboden liefde, de eerste kus… Van Brazilië, Canada en de VS, over Europa, tot Ja-
pan. Voor ieder wat wils. Veel goed materiaal op YouTube. Je moet wel Engels, Duits of Frans ken-
nen, want ondertitels bestaan in het universum van YouTube niet. 

Mogen we zes suggesties doen? 

1/ ‘Pretty Boy’. Het tragische verhaal van een homotiener die door zijn homofobe vader verplicht 
wordt een hoer te bezoeken. Gelukkig is de dame in kwestie vol begrip. Erg ontroerend. 

2/ ‘Monster in the Closet’. Een faliekant aflopende ontmoeting tussen een oudere man en een  

homo-escort. 

3/ ‘Burning Blue’. De verboden liefde tussen twee Amerikaanse zeemachtofficieren en de homofobie 
in het leger. 

4/ ‘The Golden Pin’. De problematische liefde tussen twee zwembuddy’s: een echte Amerikaan en 
een Vietnamese Amerikaan. Waarbij traditie en moderniteit lijnrecht tegenover elkaar komen te 
staan. 

5/ ‘Perpetual/Mørke Rum’. Een Deense film met Engelse ondertitels. Een tiener zet zijn eerste stap-
pen in seksclubs en beleeft er een onbeantwoorde liefde. 

6/ ‘Shame or Indignation’. Een homokoppel in een Amerikaanse basketbalploeg is al drie jaar samen. 
Maar niemand van de ploeg mag weten dat de twee homo’s zijn. 

Dames, sorry, we beseffen dat we geen films over de liefde tussen vrouwen heb gegeven. Niet onze  
specialiteit. Scuza me. Maar, we dagen jullie uit, bezorg ons (info@hlwm.be) elk een paar titels van 
kortfilms over vrouwenliefde en wat uitleg en we publiceren jullie suggesties in onze volgende 
nieuwsbrief, ergens in juni. Doen! 
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 WE  DOEN     Cultuur         een beetje veel gay in boek, film, theater , tentoonstelling, op reis 
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THEATER   Muy Complicado 
 

Een wervelende tragikomische voorstelling waarin vijf spelers omgaan met het 

lijden van de mens als soort. De personages lijken weggelopen uit een film van 

Almodovar. 

Een wereld van vrouwen, travestieten, homo’s en gepassioneerde criminelen. 

Met felgekleurde pathos en drama boren ze  een emotionele plek aan die  groter 

is dan het leven zelf. 

In het Arsenaal te Mechelen op 6 maart (try-out), 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 maart  

telkens om 20.15 uur. 

mailto:info@hlwm.be
http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
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 WE  DOEN     Contacten       er is altijd iemand in de buurt 
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Heb je een vraag in verband met de wereld van homo’s of transgenders?  

Zit je in de rats met  je eigen homo- of transgenderzijn? 

Je kan steeds bij ons terecht.  

 

Bijvoorbeeld voor een gesprek 'onder vier ogen' met onze onthaalmedewerker.  

Je kan dat doen In de babbelkroeg. Er is elke vrijdagavond iemand van het onthaal-

team die oor heeft voor je vragen en die je zo nodig over de drempel heen helpt.  

 

Wil je meer afstand houden? Dat kan ook, mail ons naar 

info@hlwm.be . We beantwoorden je mailtje zo snel mogelijk.  

Afhankelijk van je nood zoeken we naar een oplossing. Kan zijn het doorgeven van 

info, het je in contact brengen met gelijkgestemden…. 

 

Elk onthaal gebeurt in een vertrouwelijke sfeer, met respect voor de privacy. 

 

 

 

HLWM kan je contacteren via e-mail: info@hlwm.be  

 

We versturen regelmatig naar onze leden een mail.  

Deze mailinglist is niet openbaar, privacy wordt gewaarborgd. 

 

Om je in te schrijven op de mailing list van HLWM stuur je een berichtje naar 
list+subscribe@hlwm.be. Zo wordt je automatisch op de hoogte gehouden van alle 
activiteiten van HLWM, via e-mail. 
 
Commerciële boodschappen worden niet verzonden.  
 
Wanneer we uitzonderlijk een activiteit aankondigen die we niet zelf organiseren, 
dan zal dat duidelijk vermeld staan. 
 
Om je uit te schrijven stuur je een berichtje naar: list+unsubscribe@hlwm.be 
 

Je kan ook schrijven naar HLWM: De Schakel, Steenweg 32 te 2800 Mechelen. 

 

Er is ook een Facebook-pagina. 

http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
javascript:window.location=%22mai%22+%22lto:%22+%22info%22+%22@%22+%22hlwm.be%22;self.close();
mailto:list+subscribe@hlwm.be
mailto:list+unsubscribe@hlwm.be

