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Sportkalender Gay Volley Mechelen 
 

 Tot en met donderdag 21 juni: trai-
ningen van 21 uur tot 23 uur in de 
sportzaal in het Paardenstraatje in 
centrum Mechelen.  

           3 euro. 
 
 Zondag 24 juni : in Luik homovolley-

baltornooi  

 Van donderdag 28 juni tot en met 
donderdag 26 juli: beachvolleybal, 
vernieuwde terrein IHAM (achter 
het station), van 19.30 uur tot 21.30 
uur. 3 euro. 

 Vanaf donderdag 2 augustus: her-
vatting van de trainingen in de sport-
zaal in het Paardenstraatje in cen-
trum Mechelen.  

           3 euro. 
 
 Zaterdag 28 juli: beachvolleybaltoer-

nooi Onder den Toren, Grote Markt 
Mechelen. Van 10 tot 19 uur. Gratis. 

 Zaterdag 8 september: deelname aan volleybaltoernooi Brussels Gay Sports (BGS).  
           Inschrijvingen voor 30 juni: 24 euro in plaats van 30 euro. 
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In april werden op het LGTB-filmfestival van Tribeca een aantal films getoond die best de 
moeite waard zijn. Een overzicht. 
 
We starten met niet de minste: “Disobedience” van Sebastian Lelio. De man achter de 

Oscarwinnende film “Una mujer fantastica”  vertelt het verhaal van Ronit die terug keert naar 
haar roots. Esti,  Dovid en Ronit bezoeken vreemde plaatsen en beleven passionele momen-
ten in het grijze Londen. 
 
Een tweede tip is “The miseducation of Cameron Post”. Desiree Akhavan vertelt het verhaal 
van een meisje dat een therapie moet volgen om te genezen van haar anders zijn nadat ze 
tijdens de promnight werd betrapt met een ander meisje. 
 
“Duck Butter” is een film waarin Miguel Artete twee vrouwen op het voorplan laat treden die 
zich wagen aan een experiment: elk uur de liefde bedrijven gedurende 24 uren. 
 
“Call her Ganda” is een documentaire over de moord op een Fillipijnse transgender. Een Ame-
rikaanse marinier wordt door de lokale bevolking aangewezen als de dader . PJ Raval brengt 
ons een beeld van de transfobie in het licht van de koloniale spanningen tussen de USA en de  
Fillipijnen. 
 
Tot slot de documentaire “Studio 54”. Matt Tyrnauer brengt ons het verhaal van de iconische 
club die slechts vier jaar heeft bestaan in de jaren ‘70 en waar nu nog over wordt gepraat.  
De opkomst van de club, de tijdsgeest waarin ze kon groeien om er plots mee te stoppen.  
Het passeert allemaal de revue. Een bijkomende reden om te kijken? Het mooie, bekende 
volk... 

Studio 54 in volle glorie 
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Escape room Mechelen op 23 september, 15 uur 

Hallowqueen met karaoke op 27 oktober 

Pannenkoeken op 1 november 

Bezoek aan Hof Van Busleyden, september 

Gezelschasspelenavond, oktober 

Ouders van holebi’s komen samen, november 

Sensoa-dag, december 
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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 transgender zijn? 
Je kan steeds bij ons terecht.  
 
Bijvoorbeeld voor een gesprek 'onder vier ogen' met onze onthaalmedewerker.  
Je kan dit 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 een oplossing. Dat kan het geven van info zijn, 
het je in contact brengen met gelijkgestemden…. 
 
Elk onthaal gebeurt in een vertrouwelijke sfeer, met respect voor de privacy. 

 

 

. 

MELDPUNT DISCRIMINATIE 

Ben je in je buurt of op reis lastiggevallen? Word je gepest? Op reis nare ervaringen  
meegemaakt?  
Je kan daarvoor terecht op: www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/klachten_en_aangiften/
discriminatie en unia.be/nl/discriminatie-melden. 
 
Wil je melden? unia.be/nl/discriminatie-melden. 
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HLWM kan je contacteren via e-mail: info@hlwm.be  
 
We versturen regelmatig een mail naar onze leden. 
Deze mailinglist is niet openbaar, je privacy wordt gewaarborgd. 
 
Om je in te schrijven op de mailinglist 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. 
Om je uit te schrijven stuur je een berichtje naar: list+unsubscribe@hlwm.be 
Commerciële boodschappen worden niet verzonden.  
Als we uitzonderlijk een activiteit aankondigen die we zelf niet organiseren, zal 
dat duidelijk vermeld staan. 
 
Je kan ook schrijven naar HLWM: De Schakel, Steenweg 32 te 2800 Mechelen. 
 
Er is ook een Facebook-pagina. 

LIDMAATSCHAP 

2018 

 

10 euro per 

persoon 
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