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[GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN] 
’t Stad is van iedereen. Het stadsbestuur wil een kansenbeleid voor iedereen stimuleren om mee te 
bouwen aan een positieve toekomst voor zichzelf, andere Antwerpenaars, de stad en de volgende 
generaties. Deze kansen moeten aan iedereen geboden worden, zonder onderscheid van geslacht, 
leeftijd, geaardheid, fysieke conditie of afkomst. Diversiteit is een troef die de stad wil uitspelen.

Als schepen van diversiteit wil ik niet alleen garanderen dat diverse groepen kansen krijgen om 
drempels weg te werken. Ik wil daarin ook samenwerken met de verschillende verenigingen en 
organisaties die op het terrein werken aan diversiteit, en hun onderlinge samenwerking bevorderen.
Met deze gids wordt nogmaals aangetoond dat veel holebiorganisaties in de stad actief zijn. Ze 
bieden ontspanning, informatie en een netwerk om op terug te vallen. Ook zorgen zij er mee voor dat 
vooroordelen en uitsluitingmechanismen worden weggewerkt.

Met het Atlasgebouw in de Carnotstraat biedt de stad een trefpunt voor diversiteit. Verschillende 
stedelijke, provinciale en Vlaamse overheidsdiensten zitten er samen om te werken aan gelijke 
kansen en diversiteit. Alle Antwerpenaren kunnen er terecht voor informatie en documentatie alsook 
georganiseerde tentoonstellingen, cursussen, ontmoetingen of groepsbezoeken. Want gelijke kansen 
zijn er voor iedereen.

Monica De Coninck
schepen voor sociale zaken, diversiteit en loketten �



Deze zevende uitgave van de brochure Antwerpen Anders 
is een actueel overzicht van de niet-commerciële 
verenigingen die zich in de Antwerpse regio richten tot 
homo’s, lesbiennes en biseksuelen en hun omgeving. 

De brochure is samengesteld op basis van een actieve 
rondvraag bij de betrokken verenigingen, aangevuld 
met wijzigingen van Het Roze Huis – Antwerpse 
Regenboogkoepel (HRH-ARK).

De verenigingen staan alfabetisch gerangschikt, 
met uitzondering van de overkoepelende organisaties, 
die als eerste vermeld staan. 
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De stad Antwerpen wil gelijke kansen voor iedereen stimuleren zonder onderscheid van geslacht, 
leeftijd, geaardheid, fysieke conditie of afkomst.

De afdeling samenleven in diversiteit stippelt een beleid naar Antwerpse (holebi)verenigingen uit 
en ontwikkelt in samenwerking met Het Roze Huis – Antwerpse Regenboogkoepel (HRH-ARK) een 
holebibeleid naar de burgers toe.

Voor het stadspersoneel werkt de diversiteitsdienst aan brede diversiteit in alle beleidsdomeinen van 
de stad. De dienst ondersteunt andere diensten, ontwikkelt een visie rond holebi’s en fungeert als 
kenniscentrum binnen de stad.

[SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT- DIVERSITEITSDIENST] 

CONTACTPERSOON
Esther Hiel

CONTACTADRES
Samenleven in Diversiteit
Atlas
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
tel. 03 227 71 82 | fax 03 227 71 71
emancipatie@stad.antwerpen.be
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[OVERZICHT OVERKOEPELENDE ORGANISATIES ] 
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Het Roze Huis – Antwerpse Regenboogkoepel is
 een bruisend huis voor holebi’s en sympathisanten. 
 een koepel van een 30-tal verenigingen uit de hele provincie. 

In het huis vind je op het gelijkvloers Café Den Draak : de centrale info- en ontmoetingsplaats. Op 
de eerste en tweede verdieping zijn er vergader- en activiteitenruimtes. Vrijwilligers dragen de hele 
organisatie. Nieuwe vrijwillig(st)ers zijn altijd welkom. De HolebiBib bevat meer dan 1250 titels. Vier 
keer per jaar verschijnt De Magneet, het tijdschrift met info uit Antwerpen en de hele wereld. Het 
Roze Huis – Antwerpse Regenboogkoepel is lid van de Holebifederatie (Vlaamse koepel) en van  
ILGA-Europe (Europese koepelvereniging). 

[HET ROZE HUIS - ANTWERPSE REGENBOOGKOEPEL VZW] 

CONTACTPERSOON
Secretariaat

CONTACTADRES
Het Roze Huis - Antwerpse 
Regenboogkoepel vzw 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
tel. 03 288 00 84 op weekdagen 
van 10 tot 17 uur en zaterdag 
van 15 tot 17 uur 
secretariaat@hetrozehuis.be 
www.hetrozehuis.be 

OPENINGSUREN 
Secretariaat 
weekdagen van 10 tot 17 uur 
HolebiBib 
dinsdag van 18 tot 20 uur 
Onthaal 
donderdag van 19 tot 21 uur 
Café 
vanaf 12 uur (15 uur in winter), 
gesloten op maandag



[HOLEBIFEDERATIE] 

De Holebifederatie is de koepelvereniging van holebigroepen uit Vlaanderen en Brussel.
De Holebifederatie verdedigt de belangen van en werkt aan de emancipatie van homo’s, lesbiennes en 
biseksuelen met
 politieke en maatschappelijke acties;
 de holebiverenigingen en roze huizen;  
 vorming in onderwijs, welzijnswerk en bedrijven;
 de telefoondienst Holebifoon waar iedereen met vragen en/of problemen rond holebiseksualiteit terecht kan. 

Holebifoon is te bereiken op het gratis nummer: 0800-99 533;
 het discriminatiemeldpunt;
 toegankelijke media zoals het holebiblad ZiZo (www.zizo-magazine.be), de homo- en lesbiennepagina’s op 

VRT-teletekst (pag. 738 en 739) en VT4/VijfTV (pg. 280).  

CONTACTADRES
Kammerstraat 22, 9000 Gent 
tel. 09 223 69 29 | fax 09 223 58 21 
info@holebifederatie.be
www.holebifederatie.be
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Deze landelijke jeugdvereniging is de grootste holebi-jongerenorganisatie van ons land.  
WJNH groepeert twintig lokale homo-, lesbische en bi-jongerengroepen in heel Vlaanderen en 
Brussel. Zo zijn de Antwerpse jongerengroepen Enig Verschil (Antwerpen), SWATT, (Mechelen), Detail 
(Herentals) en Ja&dan (Herentals) lid (of aspirant – lid) van WJNH. 
WJNH organiseert op landelijk niveau ook holebikampen, activiteiten voor scholieren (min 19-jarigen), 
trefdagen en fuiven. Verder geeft de organisatie de zakboekjes ‘Jongen&Jongen’ en ‘Meisje&Meisje’ 
uit en heeft ze een uitgebreide website. WJNH geniet de steun van de Vlaamse overheid. 
Je kan er terecht voor de adressen van de lokale holebi-jongerengroepen en alle WJNH-initiatieven. 

[WEL JONG NIET HETERO (WJNH) VZW] 

CONTACTADRES
Kammerstraat 22, 9000 Gent 
tel. 09 269 28 17 
info@weljongniethetero.be 
www.weljongniethetero.be
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[HOLEBIFOON] 

Holebifoon biedt anoniem hulp aan iedereen die vragen heeft of informatie wenst rond 
holebiseksualiteit.  
De vrijwillige medewerk(st)ers van de Holebifoon maken tijd voor je vrij, bieden een luisterend oor 
en staan open voor ieders persoonlijke overtuiging. Stel je vraag of begin een gesprek per telefoon, 
e-mail of chat.
Holebifoon is een initiatief van de Holebifederatie.

CONTACT HOLEBIFOON 
Gratis nummer 0800-99 533
vragen@holebifoon.be
www.holebifoon.be

OPENINGSUREN
op maandag en donderdag van 18 tot 22 uur
op woensdag van 14 tot 22 uur
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[ANTWERPSE ORGANISATIES] 



[AA - DE EERSTE] 

AA - De Eerste is een Antwerpse zelfhulp/praatgroep die holebi’s wil helpen om uit hun verslaving te geraken en 
er ook uit te blijven. De AA-methode zal er toegepast worden. Alle soorten verslavingen kunnen aan bod komen. 
In Waregem en Denderleeuw zijn al geruime tijd dergelijke AA-groepen actief en sinds 2005 nu ook in Gent. 
AA - De Eerste is aangesloten bij AA Vlaanderen. 

CONTACTPERSONEN
tel. 03 232 43 91 (Paul)
tel. 03 226 87 15 (Nick)

CONTACTADRES
p/a Draakplaats 1
2018 Antwerpen

OPENINGSUREN 
Wekelijkse vergaderingen op 
dinsdag: 20 tot 22.30 uur in 
het Roze Huis, 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen.
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Active Company is de Antwerpse sportvereniging voor holebi’s en hun vrienden. Iedereen is welkom 
op de wekelijkse recreatieve trainingen van badminton, conditiegym, koorzang, voetbal, volleybal, 
worstelen, yoga, zwemmen en op de maandelijkse fiets- en wandeltochten. 
Active Company heeft iets minder dan vierhonderd leden waarvan een vierde vrouwen. Naast de 
wekelijkse activiteiten, organiseren zij ook eenmalige evenementen zoals tornooien, fuiven of 
wandelweekends en nemen de leden deel aan tornooien in binnen- en buitenland, georganiseerd door 
andere holebi-sportverenigingen. 
Active Company is aangesloten bij de sportraad van het district Antwerpen, de Vlaamse 
Zwemfederatie, de European Gay and Lesbian Sports Federation (EGLSF) en is lid van  
Het Roze Huis – Antwerpse Regenboogkoepel en de Holebifederatie. 

[ACTIVE COMPANY VZW] 

CONTACTPERSOON
Vera Van Dijck (voorzitster)

CONTACTADRES
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
tel. 0477 510 305
fax 03 248 37 85 
info@activecompany.be 
www.activecompany.be 
 

OPENINGSUREN 
Alle activiteiten staan  
op onze website of in het 
tweemaandelijks tijdschrift 
TimeOut. 
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[ANTAR] 

Sinds meer dan twintig jaar organiseert Antar een regenboog aan culturele activiteiten. Een citytrip 
naar Istanbul, Rome of Wenen, een film of een gastronomisch weekend. We duiken in de Antwerpse 
ruien, maken vrienden bij het stijlkegelen of een wild weekend in de Ardennen. Wat vind je van film 
met taart/taart met film, theater Zonder Blozen, the Odd Couple of Poezekes? Onze gidsen nemen je 
bij de hand in musea zoals Wiertz, Charlier of Plantin Moretus. 
Met ons ga je naar het Caravan Stage Tall Ship Theatre, Siberië of de Homo Bonus… 

Deze brede mix aan activiteiten is er voor en door onze holebileden van alle leeftijden. 
Wil je kennismaken? Doe je mee ? 
Mail of bel voor de kalender van de komende maand. 

CONTACTADRES
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
tel. 0484 96 22 73 
antar.vzw@gmail.com
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Atthis bestaat al meer dan 25 jaar en wil tegemoet komen aan de noden en wensen van lesbiennes. 
Om dit doel te bereiken biedt Atthis lesbische vrouwen een gezellige ontmoetingsruimte aan 
(videotheek, leesstand en vrouwenlectuur). Atthis organiseert ook talrijke activiteiten zoals 
o.a. wandelingen, fietstochten, thema-avonden, fuiven, weekends en activiteiten die vanuit de 
Cultuurgroep starten (museabezoeken, allerhande speciale culturele tochten én af en toe een open 
cultuuractiviteit). Atthis heeft dansavonden altijd op de eerste vrijdag van de maand. Alle andere 
activiteiten zijn uitsluitend naar vrouwen gericht tenzij anders aangegeven. De open activiteiten en de 
”Open Deur Dagen” worden aangekondigd. Een persoonlijk gesprek kan na eenvoudige afspraak via de 
tapster in Atthis, of schriftelijk t.a.v. onderstaand adres. Je kan lid worden van Atthis en/of abonneren 
op het tweemaandelijks tijdschrift ”De Knalpot”. Lidmaatschap is geen verplichting. Jong en actief is 
ook de WatthisJong (doelgroep 25 – 35-jarigen) met een vaste thema-avond elke derde zaterdag van 
de maand. 

[ATTHIS] 

CONTACTADRES
Geuzenstraat 27,
2000 Antwerpen-Zuid 
tel. 03 216 37 37 
atthis@atthis.be  
www.atthis.be

WatthisJong - directe 
informatie 
tel. 0478 42 00 27 
watthisjong@atthis.be 
www.atthis.be  

OPENINGSUREN 
De ontmoetingsruimte is open 
elke vrijdag- en zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur, uitsluitend 
voor vrouwelijk publiek. 



[BOEKHANDEL ‘T VERSCHIL] 

Boekhandel ‘t Verschil is een boekhandel met een specifiek holebi-aanbod. 
Je vindt er een uitgebreide collectie literatuur, non-fictie, fotoboeken en films over homoseksualiteit, 
biseksualiteit, transseksualiteit... 
Je kan er ook gezellig koffie drinken en een stukje taart eten. 
Bovendien vind je er een brede waaier aan gratis informatie: tijdschriften, folders en info van de verschillende 
holebiverenigingen. 
Om de twee maanden wisselen de kunstwerken die de winkel sieren. 

CONTACTPERSOON
Bart De Smedt 

CONTACTADRES
Minderbroedersrui 33, 
2000 Antwerpen 
tel. 03 226 08 04 
fax 03 226 08 04 
info@verschil.be 
www.verschil.be

OPENINGSUREN
Van woensdag tot en met zondag, 
telkens van 12 tot 18 uur.
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Bonus is een vereniging voor holebi’s die jong van hart en open van geest zijn. 
Geregeld organiseert Bonus allerlei leuke activiteiten:een weekendje Ardennen, kajakken, toneel, film, 
pretpark, Nacht van de Holebireclame,... (minstens éénmaal per maand), alsook een tweewekelijks 
praatcafé waar je gezellig kunt bijpraten. 
Daarnaast nemen we regelmatig in groep deel aan activiteiten van andere holebiverenigingen en 
hebben we een eigen elektronische nieuwsbrief. 

[BONUS] 

CONTACTADRES
p/a Het Roze Huis 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
bonusplusminus@hotmail.com
http://bonus.gc.nu 

 

OPENINGSUREN 
Bonus is altijd bereikbaar via post en e-mail, 
alsook tijdens het tweewekelijks praatcafé. 
Dit praatcafé vindt elke eerste en derde 
donderdag van de maand plaats in Café Den 
Draak in het Roze Huis, Draakplaats 1  
vanaf 21 uur. 
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[HOMO 40+ / DE ROZE RIMPEL] 

De Roze Rimpel is een groep voor mannelijke homosenioren. De doelstellingen zijn het zelfbeeld 
verbeteren en de zichtbaarheid verhogen van homosenioren enerzijds en anderzijds de overheid 
aansporen tot een beleid voor deze vaak vergeten groep.

CONTACTADRES
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
derozerimpel@yahoo.com 
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Dubbelzinnig is een praatgroep voor biseksuelen. Dubbelzinnig komt samen om te praten over 
ervaringen en gevoelens die biseksuelen bezighouden. Naast maandelijkse praatavonden hopen ze er 
ook eens op uit te trekken voor een filmavondje, fuif of etentje. 
Dubbelzinnig wil er toch wel even de nadruk op leggen dat deze groep geen therapiegroep is voor 
mensen met zwaardere problemen en dat het ook geen contact- of relatiebureau is. Zij vinden het niet 
fijn hiervoor gecontacteerd te worden. Maar de biseksuelen die wat aan deze praatgroep hebben of 
het gewoon fijn vinden andere biseksuelen te leren kennen, zijn van harte welkom. 

[DUBBELZINNIG] 

CONTACTADRES
Dubbelzinnig 
p/a Het Roze Huis 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen. 
info@dubbel-zinnig.be 
www.dubbel-zinnig.be 

OPENINGSUREN 
Elke eerste donderdagavond van de maand  
om 20 uur in het Roze Huis . 



[ENIG VERSCHIL (HOMO, LESBISCHE EN BI-JONGEREN) ] 

Een jongen en een meisje hand in hand zien lopen op de Meir is zo normaal. Maar wat als een jongen en een 
jongen knuffelen op een bankje op de Groenplaats? Of 2 meisjes die romantisch aan de Schelde zitten? En wat als 
je verliefd wordt op een meisje en een jongen? Enig Verschil is de Antwerpse jongerengroep voor en door homo-, 
lesbische en bi-jongeren tot 26 jaar. Enig Verschil organiseert zowel ernstige activitieten (bijvoorbeeld “hoe vertel 
ik hét mijn ouders?”, “veilig vrijen” of “praten over coming-out”) als meer ludieke (bowling, een survival of een 
funweekend). 
Op het onthaal kan je je verhaal kwijt en krijg je bergen informatie! Je kan ook een onthaal krijgen op afspraak, 
eender wanneer het jou past. In het praatcafé kan je gezellig bijpraten en heel wat vrienden en vriendinnen 
maken. Enig Verschil is lid van Wel Jong Niet Hetero, de Holebifederatie en Het Roze Huis – Antwerpse 
Regenboogkoepel. 

CONTACTADRES
Postbus 144, 2000 Antwerpen 1 
onthaal GSM: 0496 99 70 98 
info@enigverschil.be - onthaal@enigverschil.be 
www.enigverschil.be 
Info in een neutrale en gesloten omslag. 

OPENINGSUREN
Elke woensdag in KAVKA, Oudaan 17  
(onthaal elke eerste woensdag van 18 tot 20.30 uur,  
of op afspraak / praatcafé van 20.30 – 23 uur /  
24 uur tijdens de schoolvakanties) 
Activiteiten: 18.45 - 21 uur in ‘KAVKA’, Oudaan 17. 
Wijziging van locatie wordt aangekondigd in het café 
en op de site. 23
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Op 19 juli 2005 werd de eerste holebistudentenclub van Antwerpen geboren. De Flamingo’s bewijzen 
dat holebi’s niet hoeven onder te doen voor hetero’s op het vlak van studentenleven en dat er ook 
voor holebi’s een plaats is in het studentenclubleven. 
De doelgroep is de Antwerpse holebistudenten. Natuurlijk zijn heterosympathisanten ook welkom. 
Ons unieke doel is om de Antwerpse holebi de kans te geven om plezier te beleven met gelijkgezinden 
of andersgezinden die dit accepteren, ongeacht religie of kleur. 
Hun activiteiten zijn niet anders dan die van de andere studentenclubs, gaande van een gezellige 
doop tot een prachtig galabal, maar dan wel met een roos kantje. En met hun TD’s maken ze het 
uitgaansleven voor de holebi een stuk goedkoper. 
Voor de actuele kalender en de roddels die de ronde doen in het holebistudentenleven breng je best 
een bezoekje aan de vernieuwde website. 

[DE FLAMINGO’S] 

CONTACTPERSOON
Nicolas Jonckheere 

 

CONTACTADRES 
p/a Het Roze Huis 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
tel. 0498 38 98 14 
deflamingos@hotmail.com 
www.clubflamingo.be
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[HAGAR VZW] 

Hagar werd in 1985 opgericht op initiatief van medewerkers van de Federatie Werkgroepen 
Homoseksualiteit. Aanvankelijk fungeerde Hagar als een actiegroep, die onder meer informatieve 
acties naar jongeren organiseerde zoals het verspreiden van pamfletten aan middelbare scholen 
en aan hogescholen. Vrij snel evolueerde Hagar naar een vereniging met een ruimere doelgroep en 
met een breder opzet. Hagar heeft zich sterk ingezet bij de opbouw van de Federatie Werkgroepen 
Homoseksualiteit tot een volwaardige koepelorganisatie. De activiteiten kregen een gevarieerder 
karakter. Daarnaast werden ook informatieve en socio-culturele activiteiten georganiseerd. 
In 1992 nam Hagar het initiatief om via een lokaal Antwerps Overleg de samenwerking tussen de 
groepen in Antwerpen te stimuleren. Sinds 1999 focust Hagar op het thema politiek en holebirechten. 
Dit gebeurt vooral via de verspreiding van de nieuwsbrief De Roze Draad, met informatie over de 
politieke actualiteit in binnen- en buitenland. 

CONTACTADRES
p/a Het Roze Huis 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
tel. 03 237 66 25 (na 19 uur) 
info@derozedraad.be 
www.derozedraad.be - www.hagar.be
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HelpCenter ITG geeft medisch advies rond seksuele gezondheid, met de focus op voornamelijk soa / 
hiv counseling, opsporing en de behandeling ervan. Er is een specifiek aanbod aan gratis en anonieme 
hiv tests 2 keer 2 uur per week.

[HELPCENTER-ITG] 

CONTACTADRES
Van Schoonbekestraat 136, 2018 Antwerpen 
tel. 03 234 08 48 
cvanghyseghem@itg.be - icollier@itg.be 

OPENINGSUREN 
Maandag tot woensdag van 13.30 uur tot 
17.30 uur, donderdag van 13.30 tot 19.30 uur 
en vrijdag van 13.30 tot 19 uur 
Tests: dinsdag tussen 10 en 12 uur en 
vrijdag tussen 17 en 19 uur



[HOMMELES, WERKGROEP HOLEBILEERKRACHTEN] 

Hommeles is een pluralistische Vlaamse vereniging voor en door holebileerkrachten. Een getuigenis, een 
discussie, een spreker, een onthaalgesprek, enz. Hommeles werkt vooral vanuit persoonlijke ervaringen van 
de aanwezigen. Ze maken tijd, lichten problemen toe. Ze zoeken antwoorden voor specifieke vragen van 
onderwijsmensen. Ze stellen vragen bij ”evidente thema’s”. Ook jij kan bij hen je verhaal kwijt. Maar je mag ook 
gewoon luisteren naar de verhalen van de anderen. De afspraak is dat alles binnenskamers blijft. 
Hommeles is heel actief in de Cel Onderwijs van de Holebifederatie. Via deze weg zetelt Hommeles in de 
stuurgroep Holebi van het kabinet Onderwijs. Deze stuurgroep schreef een ”gemeenschappelijke verklaring over 
de gelijke behandeling van hetero- en holebiseksualiteit in het onderwijs” en ontwikkelt ook initiatieven voor een 
Week van de diversiteit in alle Vlaamse onderwijsinstellingen en organisaties. Iedereen is welkom! 

CONTACTPERSOON
Billion Dirk: tel. 03 295 09 80 
Claessens Erik: tel. 03 666 85 48

CONTACTADRES
p/a Het Roze Huis 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
hommeles@tiscalinet.be 
http://surf.to.hommeles

OPENINGSUREN
Elke derde donderdag van de 
maand om 20.30 uur in het Roze 
Huis, Draakplaats 1 te Antwerpen. 
Niet tijdens schoolvakanties. 
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Werkgroep rond (ex-)getrouwde homo’s 
Individuele opvang: 
 hoe in het reine komen met je homogevoelens 
 vertel ik ”het” aan mijn vrouw, mijn kinderen, mijn vrienden 
 relaties 
 getrouwde homo’s en de homowereld 
 gezondheidsrisico’s 

Maandelijkse praatavonden. 

[MANGHO] 

CONTACTPERSONEN
tel. 0496 16 63 66 (François)
tel. 0474 99 17 04 (Ivan) 

CONTACTADRES 
p/a Het Roze Huis 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
tel. 0496 166 366 of 0474 991 704 
mangho-a@hotmail.com 
www.mangho.be



29

[O RADIO] 

O radio richt zich met stadsnieuws, informatie en ‘happy music’ op een doelgroep van actieve mensen 
tussen 15 en 54 jaar. De uitzendingen van O radio zijn 24 uur per dag te beluisteren op 107.0 FM in 
Antwerpen-stad en de randgemeenten maar ook wereldwijd via de livestream op www.oradio.be. 
O radio richt zich als enige radio in Vlaanderen met informatie en een aantal specifieke programma’s 
op een holebidoelgroep, maar O radio is er vooral voor iedereen! 

CONTACTPERSOON
Walter De Vos

CONTACTADRES 
Londenstraat 7, 2000 Antwerpen 
tel. 03 727 10 70
gsm 0476 95 72 40 
info@oradio.be - redactie@oradio.be (voor informatie 
bestemd voor de redactie)
www.oradio.be
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Pink Wave is sinds april 1995 het wekelijkse holebiradioprogramma van Radio Centraal in Antwerpen 
en het heeft ondertussen zowat 550 uitzendingen op zijn actief. Het programma is te beluisteren op 
106.7 FM. Ook andere uitzendingen van Radio Centraal berichten zeer regelmatig over holebi’s. 
In het programma komt alles aan bod wat met het holebileven te maken heeft, waarbij de actualiteit 
(ook de politieke) primeert. Homo-organisaties krijgen de gelegenheid er zich voor te stellen. De 
media worden met argusogen gevolgd en krijgen commentaar op hun berichtgeving. Informatie 
over seks én de naakte feiten over aids gaan ze niet uit de weg. Pink Wave brengt verslag uit van 
interessante bijeenkomsten, studiedagen, colloquia, en zo meer. Ze volgen en verslagen acties ter 
verbetering van de positie van de holebi’s. Bovendien kunnen ze uitpakken met een reeks live- en 
marathonuitzendingen (rond Roze Zaterdag bijvoorbeeld) en thema-uitzendingen (onder meer over 
aids). 

[PINK WAVE] 

CONTACTPERSOON
Kurt Drossaert 

CONTACTADRES
Kurt Drossaert 
Noordland 7 A, 2040 Zandvliet 
GSM 0479 99 34 39 
red.pinkwave@radiocentraal.be 
www.radiocentraal.be/pinkwave 



[SENSOA] 

Het Aidsteam, de Aidstelefoon (stAG), het Buddysysteem (The Foundation), Hiv-Vereniging Vlaanderen en IPAC soa 
& aids-vzw werken voortaan samen als één organisatie : Sensoa. Als diensten- en expertisecentrum rond hiv en 
soa wil Sensoa het veilig seksueel genieten en de kwaliteit van leven met hiv bevorderen. Al wie op zoek is naar 
deskundige ondersteuning, belangenbehartiging, vorming, counseling, documentatie en informatie over soa, 
aids en veilig genieten kan bij Sensoa terecht. Wil je als persoon met hiv of aids praten met een lotgenoot over 
jezelf, je gevoelens, angsten, problemen of gewoon een losse babbel dan kan je terecht bij Sensoa Positief: 
078 151 100, van maandag tot donderdag, van 13 tot 16 uur. 
De shop van Sensoa biedt je een ruim gamma aan rond diverse thema’s van seksuele gezondheid bestaande uit 
folders, brochures, boeken, infopakketten en leermiddelen. Het aanbod raadplegen en bestellingen plaatsen kan 
via de website of je kan de shop bezoeken elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17uur. 

CONTACTPERSONEN
Chris Lambrechts en Dirk Pyck 

CONTACTADRES
Kipdorpvest 48A, 2000 Antwerpen 
tel. 03 238 68 68 
fax 03 248 42 90 
info@sensoa.be 
www.sensoa.be 

OPENINGSUREN
Elke werkdag van 8.30 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
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Shouf Shouf bekent kleur in Antwerpen. Het wil het multiculturele verhaal verspreiden. Shouf Shouf is 
jouw veilige thuisbasis. Samen met jou brengt Shouf Shouf verschillende culturen dichter bijeen. 

Shouf Shouf is een multiculturele holebi-organisatie. Jij staat voor ons centraal en daarom geven 
we jou de ruimte om te zijn wie je bent. Een gezellige babbel, activiteiten, soirées, onthaal, 
informatie......voor ieder wat wils.

[SHOUF SHOUF] 

CONTACTADRES 
p/a Het Roze Huis
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
shouf.shouf.antwerpen@gmail.com
www.geocities.com/shoufshouf-antwerpen
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[VIEUX ROSE] 

Vieux rose is een groep voor lesbiennes van middelbare leeftijd. Vieux rose wil de zichtbaarheid van 
lesbiennes 50+ verhogen. Als er over ‘ouderen’ gesproken wordt, moet men ook rekening houden 
met lesbische 50-plussers. Via hun ledenblad ‘VIEUX ROSEnblaadje’ biedt Vieux rose info over haar 
werking. Een persoonlijk gesprek kan altijd na afspraak. Vieux rose is lid van de Holebifederatie, Casa 
Rosa, van de vzw Het Roze Huis – Antwerpse Regenboogkoepel, ILGA, OOK-Vlaamse Ouderenraad en de 
Vrouwenraadwerkgroep Ouderen. 

CONTACTADRES 
Rootjesweg 65, 9200 Dendermonde 
tel. 052 22 38 58 (Marie-Jeanne) 
info@vieuxrose.be
www.vieuxrose.be

OPENINGSUREN
Elke eerste zondag van de maand van 14 tot 18 uur 
is er praatcafé in Het Roze Huis, Draakplaats 1, 
2018 Antwerpen.
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Genderdysforie, travestie, transgenderisme en transseksualiteit zijn vandaag niet alleen een taboe in 
onze maatschappij (vanwege een grote onwetendheid omtrent dit onderwerp). Het zorgt nog altijd in 
vele gevallen voor onnodige drama’s in het leven van de betrokkenen. 
De Vlaamse genderkring heeft als voornaamste doel de levenskwaliteit van genderdysfore mensen en 
hun omgeving drastisch te verhogen. Deze website is gericht aan mensen met genderdysforie, maar 
ook aan hun omgeving. 
 informatie omtrent genderdysforie in al zijn facetten  
 het in contact brengen van mensen met genderdysforie, hun partners en/of andere verwanten die 

op een positieve en opbouwende manier rond dit onderwerp willen werken 
 via een besloten forum op internet kunnen leden in alle discretie van gedachten wisselen 
 het promoten van de activiteiten van de Vlaamse Gender Kring 

[VLAAMSE GENDER KRING] 

CONTACTADRES
p/a Het Roze Huis 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
info@vlaamsegenderkring.be 
www.vlaamsegenderkring.be



[VREAK] 

VREAK staat voor Vlaams Recreatief en Andersgeaard Kunsttheater. Deze amateurtoneelkring bestaat sinds 2002 
en brengt zelfgeschreven stukken over holebithema’s. De groep bestaat niet enkel uit holebi’s, maar ook hetero’s 
zijn welkom. VREAK wil een zo groot en divers mogelijk publiek bereiken. 
VREAK bracht haar eerste productie in 2002 : ‘Dus…toch?’ over outing in het Fakkeltheater. Het jaar daarop 
volgde ‘Positief bekeken’ en in 2005 ‘Zonder Blozen’. 
VREAK is sinds 2005 lid van het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel. 

CONTACTPERSOON
Wim Morbée  

CONTACTADRES
Fortbaan 66, 2160 Wommelgem 
tel. 0498 53 33 44 
wim.morbee@gmail.com 
www.vreak.be
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De Werkgroep Ouders werkt onder de koepel van de Holebifederatie. De doelstelling van deze 
werkgroep is opvang en begeleiding van ouders die geconfronteerd worden met een homofiele zoon 
of lesbische dochter en voor wie het aanvaardingsproces moeilijk is. Door gesprekken met ouders 
die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben, zijn deze bijeenkomsten de eerste stap naar 
aanvaarding. 
Elke tweede vrijdag van de maand is iedereen welkom die zich in een gelijkaardige situatie bevindt. 
Omwille van de intimiteit en drempelvrees, vinden deze bijeenkomsten plaats in de woning van Anny 
en Mon Vergeyle. 
Op dit adres komt ook alle briefwisseling en informatie toe. 

[WERKGROEP OUDERS] 

CONTACTPERSONEN 
Anny en Mon Vergeyle 

CONTACTADRES
Ullenhofstraat 5  
bus 11, 2170 Merksem 
tel. 03 647 18 58 

BIJEENKOMSTEN  
Twee maal per jaar in 
maart en in september 
in Het Roze Huis

OPENINGSUREN
Telefonisch altijd 
bereikbaar. 
Persoonlijke contacten 
enkel na afspraak. 
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[WISH - WERKGROEP INTERNATIONALE SOLIDARITEIT MET HOLEBI’S] 

WISH is een onafhankelijke werkgroep die lid is van Het Roze Huis - Antwerpse Regen-boogkoepel en 
de Holebifederatie. De werkgroep werkt in de praktijk samen met de twee Belgische én Nederlandse 
afdelingen van Amnesty International. We staan ook open voor samenwerking met andere 
mensenrechtengroeperingen zoals Human Rights Watch en ACAT. Op tal van plaatsen in de wereld 
worden homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transseksuelen en travestieten gediscrimineerd, vervolgd, 
opgesloten of gefolterd op grond van hun seksuele geaardheid. De Vlaamse Werkgroep Internationale 
Solidariteit met Holebi’s (WISH) probeert hierop de aandacht te vestigen. Doelbewust organiseert 
WISH onder andere 
briefschrijfacties en debatten. Met onze vrijwillig(st)ers proberen we de Vlaamse holebi’s te 
sensibiliseren rond het thema ‘holebirechten = mensenrechten’. De werkgroep wil ook niet blind zijn 
voor de problemen van homoseksuele asielzoek(st)ers. 

CONTACTPERSONEN 
Joris Schryvers
Algemeen - jorismontf42@hotmail.com 
Denis Bouwen
Communicatie & Sensibilisering - 
denis.bouwen@telenet.be 
Peter Van Elslander
Asielzoekers - pevanel@skynet.be 

OPENINGSUREN
p/a Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
tel. 03 288 00 84 
wish@hetrozehuis.be 
www.hetrozehuis.be/wish
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[ANTWERPEN] 



[MEER INFO OVER ANTWERPEN] 

Antwerpen, stad van de meesterschilder Pieter Paul Rubens, tweede grootste havenstad in Europa, feeërieke stad 
aan de Schelde, wereldcentrum voor de diamant en kloppend hart van de internationale modescène. Niet alleen 
het rijke culturele artistieke leven in Antwerpen is aantrekkelijk, je vindt er zeker ook je gading in de honderden 
restaurants en cafés die allemaal uitpakken met een typische Belgische of internationale keuken. Om duimen 
en vingers bij af te likken! En als kers op de taart vindt elke inwoner én bezoeker in Antwerpen een uitgebreid en 
divers aanbod van holebivriendelijke cafés, restaurants, dancings, sauna’s, verenigingen, … 
Al deze zaken heeft Toerisme Antwerpen gebundeld op een gratis holebiplan. Wil je ook nog weten welke hotels 
een gay-arrangement aanbieden of welke evenementen er in de stad plaatsvinden, contacteer dan zeker de 
medewerkers bij Toerisme Antwerpen die je hierover graag inlichten!  Daarnaast werken Toerisme Antwerpen, 
de vzw Werk en Economie én de Antwerpse holebisector actief aan de uitbouw van een internationaal beleid om 
Antwerpen als gay-vriendelijke stad nog bekender te maken in binnen- en buitenland.   

Wil je meer weten, loop eens 
binnen op ons infokantoor of 
contacteer ons via e-mail of 
telefoon.  

CONTACTADRES
Toerisme Antwerpen
Grote Markt 13, 2000 Antwerpen
tel. +32 3 232 01 03
toerisme@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be

OPENINGSUREN 
Open 
maandag t.e.m. zaterdag 
van 9 tot 17.45 uur
zon- en feestdagen 
van 9 tot 16.45 uur.
Gesloten op 25/12 en 1/1. 
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www.antwerpen.be

03 22 11 333het roze huis
antwerpse regenboogkoepel


