
 

 

 
 
 

 

VRIJWILLIGERS 

Wil je mee activiteiten organiseren? Neem contact op via  

info@hlwm.be of spreek één van onze leden aan: Jimmy, Carl,  

Denis, Koen, Kenny, Dirk, Antoine of Jan. 

HOME      Delen in verdriet wordt strelen in verdriet als je op je huid de vingers van die ander vindt.    

Seth Gaaikema 

                  NIEUWSBRIEF 

ESCAPEROOM  
 
 
ZONDAG 23 september 2018 
om 15.00 uur 
 
 

 

Prijs: 15 euro per persoon. 
Afspraak ter plekke om 15.00, Gerechtstraat 10 te Mechelen. 
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JE INSCHRIJVING IS DEFINITIEF NA OVERSCHRIJVING OP HLWM-REKENING.BE95 860-1146616-58 

VERGEET NIET TE VERMELDEN: “ESCAPEROOM” EN HET AANTAL PERSONEN. 

 
 
 
Zaterdag 20 oktober 2018                                        
21.00 uur 

BABBELKROEG, Steenweg 32, Mechelen 

GEZELSCHAPS- 
SPELENAVOND 

september 2018 

http://www.hlwm.be/wordpress/


 

 SEPTEMBER 2018 

 eigen (mede)organisatie 

 

 leuk om weten, geen HLWM-organisatie 

 

 

 

 

 

Wat Waar Wanneer Info 

Babbelkroeg De Schakel, Steen-
weg 32, bovenste 
verdieping, 
Mechelen 

21 uur tot ..., elke  
vrijdag en laatste 
zaterdag van de 
maand 

info@hlwm.be 

Hof Van Busleyden Sint Jansstraat,  
Mechelen 

15.00 uur info@hlwm.be 

Escaperoom Gerechtsstraat 10 
te Mechelen  

15.00 uur info@hlwm.be 

KALENDER        WEET WAT JE TE DOEN STAAT 

Wat Waar Wanneer Info 

Pride Port of LOve Rotterdam 27 - 30 september www.rotterdam-
pride.com 
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ESCAPEROOM 

 

Er kunnen maximaal 12 mensen  
deelnemen. 
 
De groep wordt in tweeën gesplitst en elk 
opgesloten in een kamer, waaruit ze om ter 
vlugst moeten zien te ontsnappen. Dat  
ontsnappen kan niet zomaar door een deur 
of zo open te breken. Dat kan enkel door  
allerlei puzzels, raadsels... op te lossen. 

http://www.hlwm.be/wordpress/


 

 OKTOBER 2018 

 eigen (mede)organisatie 

 

 leuk om weten, geen HLWM-organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

Laat het beest in je los,  

zing en dans tot de laatste snik. 

Jimmy zal je leiden doorheen  

de nacht.  

 

 

Wat Waar Wanneer Info 

Babbelkroeg De Schakel, Steen-
weg 32, bovenste 
verdieping, 
Mechelen 

21 uur tot ..., elke  
vrijdag en laatste 
zaterdag van de 
maand 

info@hlwm.be 

Gezelschapsspelen-
avond 

Babbelkroeg, 
Steenweg 32,  
Mechelen 

20 oktober 2018, 
om 21.00 uur 

info@hlwm.be 

Hallowqueen met 
karaoke  

Babbelkroeg, 
Steenweg 32, 
Mechelen 

27 oktober 2018, 
om 21.00 uur 

info@hlwm.be 

HOME  WE  DOEN WE  STAAN 

VOOR 

WE  GEVEN 

INFO 

WE  

ONTHALEN 

WE   

HEBBEN OOIT 

 WE  DOEN     KALENDER        WEET WAT JE TE DOEN STAAT 

Wat Waar Wanneer Info 

Belgian Bear Pride  Brussel 10 tot 14 oktober www. 

belgiumbearpride.be 

Leather Pride Amsterdam 25 tot 28 oktober www.leatherpride.nl 

TOTAL ECLIPSE OF THE HEART 
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http://www.hlwm.be/wordpress/


 

 NOVEMBER 2018 

 eigen (mede)organisatie 

 

 leuk om weten, geen HLWM-organisatie 

 

 

Wat Waar Wanneer Info 

Babbelkroeg De Schakel, Steen-
weg 32, bovenste  
verdieping, 
Mechelen 

21 uur tot ..., elke  
vrijdag en laatste 
zaterdag van de 
maand 

info@hlwm.be 

Pannenkoeken De Schakel, Steen-
weg 32, Mechelen 

1 november om 
14.00 uur 

info@hlwm.be 

Plaats voor vrou-
wen met Upper  
Dare party 

De Schakel, Steen-
weg 32, Mechelen 

9 november 
Party om 19.00 uur 

info@hlwm.be 

Holebi-ouders De Schakel, Steen-
weg 32, Mechelen 

25 november  info@hlwm.be 

Wat Waar Wanneer Info 

Holebifilmfestival Vlaanderen 6 tot 30 

november 

www. 

holebifilmfestival.be 

HOME  WE  DOEN WE  STAAN 

VOOR 

WE  GEVEN 
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WE  

ONTHALEN 
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HEBBEN OOIT 

 WE  DOEN     KALENDER        WEET WAT JE TE DOEN STAAT 
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Wil je ook  een avondje de Babbelkroeg openhouden? 

Neem contact op met Dirk: info@hlwm.be 

 

Leden krijgen fles 

cava bij verjaardag 

in de babbelkroeg! 

http://www.hlwm.be/wordpress/
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Gay Volley Mechelen 
 

 

Vaste training  
elke donderdagavond van  
21 uur tot 23 uur, sporthal  
Sint-Romboutscollege,  
ingang via Paardenstraatje. 
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 WE  DOEN     SPORT     IS DAAR EEN BAL IN  DE ZAAL, OP HET VELD? 

 

Pink Devils 
 

 

Zin om te voetballen? Neem contact op met Koen of Carl via info@hlwm.be. 

 

 

Een fietstocht, een wandeltocht die de moeite 

loont om te doen?  

Laat het ons weten, mail naar info@hlwm.be. 

Wij verspreiden de boodschap. 

Ken je een leuke sportclub, sportactiviteit in het  

Mechelse?  

Laat het ons weten. Mail naar info@hlwm.be. 

Wij verspreiden de boodschap. 

http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
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 WE  DOEN     Cultuur         een beetje veel gay in boek, in film, in theater, in tentoonstelling, op reis 
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Vooral wie een klassieke secundaire opleiding 
genoten heeft, gaat snoepen van dit epos, want 
het rakelt je kennis op over de Ilias, de Odyssea 
en de Aeneïs. Naast schitterende uitweidingen 
over taal en etymologie, herbeleef je je school-
tijd met het naar boven halen van zaken waarvan 
ik vermoed dat je al lang vergeten bent dat je ze 
ooit gekend hebt, zoals de losse ablatief.  Anne-
lies Beck zegt daarover in Knack: 'Je houdt het 
niet voor mogelijk, maar Griekse etymologie en 
grammatica zijn spannend.' Vooral echter boeit 
het proza van Daniel Mendelsohn door zijn origi-
nele en onverwachte visie op deze meer dan 
tweeduizend jaar oude verzen. Wonderlijk hoe 
de psychologie van toen onverminderd vandaag 
blijft gelden.  
 
Dit is geen roman, maar een biografie waarin de 
auteur beschrijft hoe hij en zijn vader naar elkaar 
toegroeien. De vader zit in de exacte weten-
schappen, is professor wiskunde, terwijl de ho-
moseksuele zoon voor de richting filologie heeft 
gekozen, een richting waarmee de vader het dan 
weer moeilijk heeft om die als wetenschap te 
bestempelen. Maar beiden denken ze dat ze iets 
gemist hebben in hun leven. Pa had zijn oplei-
ding klassieke talen laten schieten omdat hij er 

als ß-wetenschapper meende niets mee te kunnen aanvangen, terwijl de zoon er nooit in ge-
slaagd was te snappen welke zin wiskunde in godsnaam zou hebben en wat voor concrete 
toepassing hij er had mogen van verwachten in het leven…  
 
Maar in deze situatie komt verandering als de tachtigjarige vader zich inschrijft aan een New 
Yorkse universiteit en cursus gaat volgen bij zijn bloedeigen zoon, hoogleraar in de klassieke 
literatuur. Het ligt in hun bedoeling samen de reis van Odysseus over te doen van de Turkse 
kusten naar Ithaca, en dit niet enkel letterlijk met de boot, maar ook symbolisch. Net zoals de 
Griekse held uit het epos zijn zoon, Telemachus, op het eind terugvindt, groeien vader en 
zoon Mendelsohn mettertijd naar elkaar. Ook het begrip van de vader voor de homoseksuali-
teit van zijn zoon. 
 

Daniel Mendelsohn  
Een odyssee. Een vader, een zoon, een epos  
De Bezige Bij, 2018, 272 blz. 

http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
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 WE  DOEN     Cultuur         een beetje veel gay in boek, in film, in theater, in tentoonstelling, op reis 

 
'Paris-Austerlitz' van de Spaanse schrijver Rafael Chirbes (1949-2015) schetst 
een homoseksuele relatie tegen de achtergrond van de aidscrisis in Parijs in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een jonge Spaanse schilder is op de 
vlucht voor zijn conservatieve, rijke familie. Hij belandt bij Michel, een arbei-
der met al wat jaren op de teller. Beide mannen worden verliefd, een moei-
lijke relatie, die zich voor een flink deel afspeelt in het Parijse nachtleven. 
Maar de relatie loopt spaak, Michel ontspoort en loopt aids op. De aidspro-
blematiek - die de liefde een 'dodelijke val' deed maken - loopt als een rode 
draad doorheen het boek. Besmetting met aids leidde vaak tot sociaal isole-
ment, zelfmoord, dood... 'Een wrede vertelling over liefde en dood van een 
adembenemende intensiteit', schrijft Jan Dertaelen in De Tijd. 
 

Rafael Chirbes  
Paris-Austerlitz  
Uitgeverij Atlas Contact, 2018, 160 blz. 

 
Een vergeten schrijver die weer tot leven wordt gewekt. Ge-
storven in de anonimiteit in 2010 wordt Willem Bijsterbosch 
als eerste in de regenboogreeks voorgesteld. Hij geeft  in zijn 
novellen een broeierige jongens-onder-elkaarsfeer weer. Hij 
schrijft zowel een ruw romantisch liefdesverhaal als een thril-
ler, een klucht of een sprookje met jongens als hoofdperso-
nen die passen in de cliché fantasie van de homo-erotiek: 
knechten, wachters, soldaten, arbeiders, boeven… Ze wor-
den verliefd en gaan ongecompliceerd om met seks. Maar de 
sensualiteit, de erotische spanning zit’m niet in frontale vrij-
partijen, wel in de gedetailleerde beschrijvingen van plekken, 
van handelingen, van lijven, en de omzichtige woordkeuze 
die daarbij hoort.  Er straalt vaak een levenslustige energie 
vanaf, lichtjes brutaal maar evengoed ook een melancholie. 
Het gevoel dat alles voorbijgaat of al is. 
Geweld, ziekte en dood zijn nooit ver weg. 
De moeite waard om te ontdekken. 

Willem Bijsterbosch 
Verzameld werk 
Uitgeverij De Kleine Uil, 2018, 640 blz. 

http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
https://www.bing.com/images/search?q=rafael+chirbes+paris-austerlitz&id=D8C3DF25230ED4FDFD6FCC743ECE6D6EA7CD9766&FORM=IQFRBA
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 WE  DOEN     Cultuur         een beetje veel gay in boek, in film, in theater, in tentoonstelling, op reis 

Rodrigues explo-
reert de homospiri-
tuele en homo-
erotische beleving 
van een weten-
schapper die een 
surrealistische tocht 
maakt door een me-
taforische  wildernis 
die leidt tot een reli-
gieuze openbaring. 
Voor liefhebbers... 

De hypocrisie van 
de maatschappij 
ten aanzien van 
homo’s wordt aan 
de kaak gesteld. 
De hoofdpersoon 
is een man die op 
zoek is naar zijn 
seksuele identiteit  
en die ook het 
verlangen heeft 
om voor een kind 
te willen zorgen. 

Lara, een 15-jarig transgender meisje, studeert aan een presti-

gieuze dansacademie in België. De combinatie van de harde bal-

lerinatraining en haar geslachtsoperaties maken het haar niet 

gemakkelijk. Zal ze haar droom kunnen realiseren? 

Van de Belgische regisseur Lukas Dhont. 

Theo and Hugo zijn twee jonge 

homo’s die elkaar ontmoeten op 

een orgie in een sexclub te Parijs. 

Ze voelen wat voor elkaar en be-

sluiten om samen op pad te gaan. 

Onderweg realiseren ze zich dat 

ze geen veilige seks hebben ge-

had. Ze gaan naar een hospitaal 

waar een van hen het verdict ver-

neemt dat zijn leven zal verande-

ren. De film volgt hen in reële, 

nachtelijke tijd van 4.27 uur tot  

5.59 uur. 

Biografie van dichteres 

Emily Dickinson vanaf 

haar jonge schooljaren 

tot haar latere jaren 

waar ze zich verbitterd 

terugtrok wegens ge-

brek aan erkenning. 

Terence Davies weet 

op een discrete manier 

de sensualiteit en spiri-

tualiteit van deze lesbi-

sche tot leven te brengen. 

Met Cynthia Nixon. 

NIEUW 

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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Je kan HLWM 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 
en om lid te worden ga je naar 
https://www.hlwm.be/wordpress/contact/ 
 
Via de mailing list wordt je automatisch op de hoogte gehouden van alle activi-
teiten van HLWM. 
Als je lid wordt of bent, hoef je je uiteraard niet in te schrijven voor de mailing 
list, je krijgt dan automatisch alle info! 
In elke e-mail die we sturen, is er ook een link om uit te schrijven van de mailing. 

Commerciële boodschappen worden niet verzonden. 
Als we een activiteit aankondigen die we zelf niet organiseren, wordt dat duide-
lijk vermeld. 
 
Je kan ook schrijven naar HLWM: De Schakel, Steenweg 32 te 2800 Mechelen. 
Er is ook een Facebook-pagina: https://www.facebook.com/
holebiwerkingmechelen  

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. 

http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
mailto:info@hlwm.be
https://www.hlwm.be/wordpress/contact/
https://www.facebook.com/holebiwerkingmechelen
https://www.facebook.com/holebiwerkingmechelen
javascript:window.location=%22mai%22+%22lto:%22+%22info%22+%22@%22+%22hlwm.be%22;self.close();
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 WE  DOEN     Lidmaatschap      
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Word lid van HLWM  voor 10 euro per jaar. 

Je krijgt: korting bij bepaalde HLWM-activiteiten. 
Bij je verjaardag staat een fles cava in de babbel-
kroeg voor je klaar. 
Je steunt de homogemeenschap van Mechelen. 

     2019: 35 jaar HLWM 

http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/
http://www.hlwm.be/wordpress/

