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VOORWOORD 

’t Stad is van iedereen. Het stadsbestuur wil een kansenbeleid 

voor iedereen stimuleren om mee te bouwen aan een positieve 

toekomst voor alle Antwerpenaars, de stad en de volgende ge-

neraties. We willen deze kansen aan iedereen bieden, zonder 

onderscheid van geslacht, leeftijd, geaardheid, fysieke conditie 

of afkomst. Diversiteit is een troef van Antwerpen. In deze stad 

moeten mensen zichzelf kunnen zijn.

Als schepen van diversiteit  wil ik niet alleen garanderen dat di-

verse groepen kansen krijgen om drempels weg te werken. Ik wil 

daarbij ook samenwerken met de verschillende verenigingen en 

organisaties die op het terrein werken aan diversiteit, en hun on-

derlinge samenwerking bevorderen.

Deze gids toont aan dat veel holebi- en transgenderorganisaties 

in de stad actief zijn. Ze bieden ontspanning, informatie en een 

netwerk om op terug te vallen. Ook zorgen zij mee voor het weg-

werken van vooroordelen en uitsluitingmechanismen.

Met het Atlasgebouw in de Carnotstraat biedt ook de stad een 

trefpunt voor diversiteit. Verschillende stedelijke, provinciale en 

Vlaamse overheidsdiensten zitten er samen om te werken aan 

gelijke kansen en diversiteit.  Alle Antwerpenaars kunnen er te-

recht voor informatie en documentatie, alsook georganiseerde 

tentoonstellingen, cursussen, ontmoetingen of groepsbezoeken.

Het Roze Huis aan de Draakplaats biedt een zichtbare plek in de 

stad aan een dertigtal holebi- en transgenderverenigingen, meer 

dan 100 vrijwilligers, met talloze mooie, plezierige, zinvolle en 

grensverleggende activiteiten. Binnen deze organisaties kan men 

elke vraag stellen en kan men elk verhaal kwijt. 

Monica De Coninck
Schepen voor sociale zaken, diversiteit en loketten 
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Overkoepelende 

organisaties
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CONTACT
Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel vzw

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

tel. 03 288 00 84

info@hetrozehuis.be

www.hetrozehuis.be

Secretariaat:  elke werkdag van 8 tot 17.30 uur

HolebiBib:   dinsdag van 18 tot 20 uur en 

  zaterdag van 15 tot 17 uur

Onthaal:  donderdag van 19 tot 21 uur 

Café Den Draak:  elke dag vanaf 12 uur
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HET ROZE HUIS  
ANTWERPSE REGENBOOGKOEPEL VZW 

Het Roze Huis in Antwerpen

Met een dertigtal aangesloten holebi- en trans-

genderverenigingen vervult Het Roze Huis een 

belangrijke rol binnen het Vlaamse holebi- en 

transgenderlandschap. Gedragen door vele 

vrijwilligers werkt de organisatie naar een 

aanvaarding van het holebi- of transgender-zijn; 

ook bij minderheden in onze samenleving, zoals 

allochtonen en ouderen.

Met o.a. een HolebiBib, een tijdschrift De Magneet 

en een Onthaalwerkgroep, wil Het Roze Huis er 

zijn voor elke holebi, transgender en sympathisant 

in de provincie Antwerpen. Het Roze Huis 

ondersteunt bovendien de initiatieven van de bij 

haar aangesloten verenigingen. Daarnaast wil ze 

ook een plaats bieden aan zij die zich gewoon, onder 

gelijkgezinden, eens fl ink willen amuseren.

Kortom, Het Roze Huis is er voor iedereen!

Zin om mee te werken?

Het Roze Huis Antwerpen is altijd op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers.
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CONTACT
Çavaria

Kammerstraat 22

9000 Gent

tel. 09 223 69 29

fax 09 223 58 21

info@cavaria.be 

www.cavaria.be 

Elke werkdag van 10 tot 12 uur

en van 13.30 tot 17 uur
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ÇAVARIA 

Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt 

verenigingen en individuen die opkomen voor een 

brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie 

en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en 

komt op voor de rechten van homo’s, lesbiennes, 

bi’s en transgenders in alle aspecten van het 

dagelijkse leven.

Çavaria doet dat door:

• politieke en maatschappelijke acties

• de holebi- en transgenderverenigingen en roze 

huizen

• vorming in onderwijs, welzijnswerk en 

bedrijven

• de telefoondienst Holebifoon waar iedereen 

met vragen en/of problemen rond holebi- en 

transseksualiteit terecht kan: 

- gratis nummer 0800 99 533

 - vragen@holebifoon.be

• toegankelijke media zoals het holebiblad ZiZo 

(www.zizo-magazine.be)
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CONTACT
WJNH

Kammerstraat 22

9000 Gent

tel. 09 269 28 17

info@weljongniethetero.be 

www.weljongniethetero.be 

Elke werkdag tijdens de kantooruren of op 

afspraak
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WEL JONG NIET HETERO
(WJNH) VZW

Deze landelijke jeugdvereniging is de grootste ho-

lebi- en transgenderjongerenorganisatie van het 

land. WJNH groepeert twintig lokale homo-, lesbi-

sche, bi- en transjongerengroepen in Vlaanderen en 

Brussel. Zo zijn de Antwerpse jongerengroepen Enig 

Verschil (Antwerpen), De Flamingo's en SWEEZO 

(Mechelen) 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 de adressen opvragen van de lokale holebi-

jongerengroepen en alle WJNH-initiatieven.
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CONTACT
Holebifoon

0800 99 533 (gratis nummer)

vragen@holebifoon.be

www.holebifoon.be

Maandag en donderdag van 18 tot 22 uur

Woensdag van 14 tot 22 uur
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HOLEBIFOON

Holebifoon biedt anoniem hulp aan iedereen die 

vragen heeft of informatie wenst rond holebi- en 

transseksualiteit. 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 aan de telefoon, per e-mail of chat. De 

Holebifoon is ook een meldpunt voor discriminaties 

op basis van seksuele oriëntatie.

Holebifoon is een initiatief van Çavaria.

organisaties
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Antwerpse 

organisaties
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CONTACT
AA - De Eerste

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

Wekelijkse vergaderingen op dinsdag 

van 20 tot 22.30 uur in Het Roze Huis

©
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AA - DE EERSTE

AA - De Eerste is een Antwerpse zelfhulp/praatgroep 

die holebi’s en transgenders wil helpen om uit hun 

verslaving te geraken en er ook uit te blijven. AA - De 

Eerste is aangesloten bij AA Vlaanderen. 
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CONTACT 
Active Company

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

tel. 0477 51 03 05

fax 03 248 37 85

info@activecompany.be

www.activecompany.be

Alle activiteiten staan op de website 

of in het ledenblad TimeOut
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ACTIVE COMPANY

Active Company is de Antwerpse sportvereniging 

voor holebi’s, transgenders en hun vrienden. 

Iedereen is welkom op de recreatieve trainingen 

van badminton, conditiegym, koor, tennis, 

volleybal, yoga en zwemmen. Ben je meer een 

fi etser of wandelaar? Maak dan zeker kennis met de 

maandelijkse fi etstochten, wandeltochten of nordic 

walking. We zoeken telkens de mooiste plekjes op in 

’t stad of daarbuiten.

Active Company telt ruim 400 leden. Er wordt 

veelvuldig deelgenomen aan tornooien, 

nationaal en internationaal én zowel binnen 

holebisportcompetitie als in reguliere competitie. 

Daarnaast organiseren wij tal van ActivExtra’s 

(paardrijden, tafeltennis, wandelweekends, enz.).

 

Active Company is aangesloten bij de sportraad 

van het district Antwerpen en internationaal laat 

ze haar stem horen binnen de European Gay and 

Lesbian Sports Federation (EGLSF). Dichter bij huis 

is Active Company ook een trouwe bondgenoot van 

Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel en 

Çavaria.
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CONTACT
Antar

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

tel. 0486 66 67 01

antar.vzw@gmail.com

www.antar.tk
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ANTAR

Antar is de Antwerpse cultuurvereniging voor hole-

bi’s en transgenders. Deze vereniging zorgt voor een 

betaalbare gids op gelegenheidstentoonstellingen, 

ontdekt de kleinste – maar vaak leukste – musea 

of slaagt erin de deur te forceren van zelden toe-

gankelijke musea zoals het Van Buuren-huis of het 

steenkappersatelier Salut.

Cultuur krijgt niet per sé een hoofdletter en is na-

tuurlijk meer dan musea: gastronomie, theater, 

fi lm, opera of stijlkegelen. Een keer per maand wor-

den de activiteiten besproken en nieuwe uitgeko-

zen. Iedereen is welkom.

Antar organiseert jaarlijks meerdere weekends in 

binnen- en buitenland: citytrips, wellnessweekends 

en gastronomische weekends. Voorbeelden van ac-

tiviteiten zijn: een citytrip naar Istanbul, München 

of Edinburgh, een wellnessweekend in Bad Ber-

trich, een gastronomisch weekend in Straatsburg, 

Rijsel of de Eifel. Deze weekends staan alleen voor 

leden open. Meer info vind je in de maandelijkse ac-

tiviteitenkalender en op de website.
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CONTACT
Antwerp Pride

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

info@antwerppride.com

www.antwerppride.com
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ANTWERP PRIDE

Antwerp Pride is een vzw met als doelstelling 

een jaarlijks evenement op touw te zetten om de 

Antwerpse gayscene in de kijker te zetten. Deze 

samenwerking van organisaties, ondernemers en gay 

horeca zorgt voor een gevarieerd aanbod waarmee 

ze Antwerpen trots uitdragen naar de buitenwereld.

Antwerp Pride vergadert ongeveer tweemaande-

lijks met haar leden. 
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CONTACT
Atthis

Geuzenstraat 27 

2000 Antwerpen 

tel. 03 216 37 37

atthis@atthis.be

www.atthis.be 

De ontmoetingsruimte is open elke vrijdag- en 

zaterdagavond vanaf 20.30 uur, uitsluitend voor 

vrouwelijk publiek
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ATTHIS

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).

Voor een onthaalgesprek maak je een afspraak via 

de tapster in Atthis of schriftelijk via het contact-

adres.

Atthis organiseert talrijke activiteiten zoals wan-

delingen, fi etstochten, thema-avonden, fuiven en 

weekends.  Daarnaast is er een cultuurgroep die 

ook activiteiten doet: musea bezoeken, allerhande 

speciale culturele tochten én af en toe een open 

cultuuractiviteit. Atthis heeft elke eerste vrijdag van 

de maand een dansavond. Alle activiteiten zijn uit-

sluitend naar vrouwen gericht tenzij anders aange-

geven. De open activiteiten en de opendeurdagen 

worden aangekondigd. 

Je kunt lid worden van Atthis en/of abonneren op 

het tweemaandelijks tijdschrift De Knalpot. Lid-

maatschap is geen verplichting.
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CONTACT
Bonus

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

bonusplusminus@hotmail.com 
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BONUS 

Bonus is een vereniging voor holebi’s en transgen-

ders die jong van hart en open van geest zijn. Ge-

regeld organiseert Bonus allerlei leuke activiteiten: 

een weekendje Ardennen, kajakken, toneel, fi lm, 

pretpark en Nacht van de Holebireclame. 

Je kan gezellig bijpraten in het tweewekelijkse 

praatcafé op de eerste en derde donderdag van de 

maand (vanaf 21.15 uur in Café Den Draak). 

Daarnaast neemt Bonus regelmatig in groep deel 

aan activiteiten van andere holebiverenigingen en 

heeft ze een eigen elektronische nieuwsbrief.
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CONTACT
Boysproject

Appelmansstraat 12 bus 1

2018 Antwerpen

tel. 03 293 95 90

info@boysproject.be

www.boysproject.be

info@info4escorts.be

www.info4escorts.be
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BOYSPROJECT

Boysproject richt zich op jongens en mannen die 

geld verdienen met sekswerk, een kwetsbare doel-

groep. Het project biedt onder andere informatie 

en advies aan, zoekt contact met de doelgroep in 

eigen milieu, doet aan gezondheidspreventie, voor-

ziet maandelijks gratis en anonieme SOA-detectie, 

biedt ontspanning, individuele begeleidingen en 

groepsactiviteiten aan.
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CONTACT
Dubbelzinnig 

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

info@dubbel-zinnig.be 

www.dubbel-zinnig.be 

Elke eerste donderdagavond van de maand 

om 20 uur in het Roze Huis 
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DUBBELZINNIG 

Dubbelzinnig is een praatgroep voor biseksuelen. 

De eerste donderdagavond van de maand komt Dub-

belzinnig samen in Het Roze Huis om te praten over 

ervaringen en gevoelens die biseksuelen bezighou-

den. Naast deze maandelijkse praatavonden trekt 

Dubbelzinnig er wel eens op uit voor een fi lmavond, 

fuif of etentje.

Dubbelzinnig is geen therapiegroep voor mensen 

met zwaardere problemen en geen contact- of rela-

tiebureau. Biseksuelen die wat aan deze praatgroep 

hebben of het gewoon fi jn vinden andere biseksue-

len te leren kennen, zijn van harte welkom. 
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CONTACT
Enig Verschil

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

info@enigverschil.be 

www.enigverschil.be

Elke woensdag in KAVKA, Oudaan 14, 

2000 Antwerpen:

• EV-café: elke woensdag van 20 tot 23 uur 

 (tot 24 uur tijdens de schoolvakanties)

• activiteiten: elke eerste woensdag van de 

maand van 18.45 tot 21 uur

• onthaal: elke woensdag tijdens het EV-café of 

op afspraak via onthaal@enigverschil.be
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ENIG VERSCHIL

Enig Verschil is dé Antwerpse jongerengroep voor 

en door homo-, lesbische, bi- en transjongeren tot 

30 jaar. 

Elke woensdag staat er iemand van het onthaalteam 

klaar om te luisteren naar jouw verhaal en vragen. 

Je kan ook op voorhand een gesprek aanvragen (in 

het EV-café of op een andere locatie) via de website 

of via e-mail. In het EV-café kan je gezellig bijpraten 

en vooral veel nieuwe mensen leren kennen.

Maandelijks biedt Enig Verschil een ontspannende 

of informatieve activiteit aan. Jaarlijks is er een fun-

weekend in de lente.

Enig Verschil is lid van Wel Jong Niet Hetero, Çavaria 

en Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel.
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CONTACT
De Flamingo’s

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

defl amingos@hotmail.com

www.clubfl amingo.be 
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DE FLAMINGO’S 

Op 19 juli 2005 werd de eerste holebistudentenclub 

van Antwerpen geboren. De Flamingo’s bewijzen 

dat holebi’s en transgenders niet hoeven onder te 

doen voor hetero’s op het vlak van studentenleven 

en dat er ook voor holebi’s en transgenders een 

plaats is in het studentenclubleven.

De doelgroep is de Antwerpse holebistudent. Na-

tuurlijk zijn heterosympathisanten ook welkom. Het 

unieke doel van de Flamingo’s is om de Antwerpse 

holebi en transgender de kans te geven om plezier 

te beleven met gelijkgezinden of andersgezinden 

die dit accepteren, ongeacht religie of kleur.

De activiteiten zijn niet anders als die van de ande-

re studentenclubs: van een gezellige doop tot een 

prachtig galabal, maar dan wel met een roos kantje. 

En met de TD’s maken De Flamingo’s het uitgaans-

leven voor de holebi en transgender een stuk goed-

koper. Voor een actuele kalender en de roddels die 

de ronde doen in het holebistudentenleven breng je 

best een bezoekje aan de vernieuwde website.

De Flamingo’s zijn een lokale afdeling van Wel Jong 

Niet Hetero.
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CONTACT
Nico Volckeryck

voorzitter GBA

tel. 0496 25 97 45

nico.volckeryck@telenet.be

Johan Van Bosch

secretaris GBA

tel. 0477 40 24 20

johan.vanbosch@telenet.be
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GAY BUSINESS ANTWERP

Gay Business Antwerp, afgekort GBA, richt zich tot 

Antwerpse gay-related-bedrijven, holebi-zelfstandi-

ge ondernemers, -vrije beroepen, -instellingen en 

-leidinggevenden. Heel wat zelfstandige onderne-

mers, vrije beroepers en KMO-bedrijfsleiders zijn 

immers holebi of transgender.

De belangrijkste praktische doelstelling van GBA is, 

naast netwerking in de ‘roze’ gemeenschap, het 

stimuleren van emanciperende evenementen en ac-

tiviteiten die ook zorgen voor een bruisende leven-

digheid in Antwerpen. Deze activiteiten hebben als 

extra effect dat de werkgelegenheid en economie 

van Gay Antwerpen er door wordt gestimuleerd.

GBA organiseert 4 netwerkmomenten per jaar. Jaar-

lijks organiseren ze ook nog een academische zit-

ting, speciaal rond holebi-ondernemerschap, gay-

marketing, …

Tot op heden wordt er niet gewerkt met leden, 

maar alle holebi’s en transgenders uit de doelgroep 

(zelfstandige ondernemers en leidinggevenden) zijn 

welkom. GBA heeft een database uitgebouwd. Ie-

dereen die in deze database staat, wordt per mail 

voor de volgende evenementen uitgenodigd. Alle 

evenementen zijn gratis voor de deelnemers.
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CONTACT
Leon Cools

Kleinebeerstraat 29

2018 Antwerpen

tel. 03 272 36 68 | 0498 23 51 21

leon.c@skynet.be
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HOMOMANNEN 40+

Homomannen 40+ wil graag voor homomannen 

(in de eerste plaats) een mogelijkheid bieden om 

mekaar te ontmoeten. Door allerlei factoren (luid-

ruchtige bars, gerichtheid naar jong&sexy in het 

uitgangsmilieu, overlijden van vrienden, ...) gaan 

oudere holebi’s en transgenders dikwijls wat min-

der uit. De 40+ groep wil daar iets aan doen.

In de westerse maatschappij en bij uitstek in het 

holebi-wereldje is het niet sexy of cool om oud te 

zijn. Oudere holebi’s en transgenders zouden best 

wat meer fi erheid en eigenwaarde mogen ontwik-

kelen. Het is ook goed dat holebi-jongeren kunnen 

ervaren dat het leven in alle fasen mooi en waarde-

vol kan zijn. Ouderen hebben misschien wat wilde 

haren verloren, maar ze zijn gegroeid in tederheid 

en verbondenheid. 

Homomannen 40+ komt elke maand minstens één 

keer samen. Er komen dikwijls nieuwe gezichten en 

soms vinden mensen zelfs een partner. Er worden 

uitstappen gemaakt , tentoonstellingen bezocht en 

fi lms bekeken. Maar er is vooral ruimte voor simpel-

weg samenzijn, gezelschapsspelletjes doen, praten, 

kaarten enz.
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CONTACT
’t Kwadraat

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

info@tkwadraat.be

www.tkwadraat.be

©
 K

ri
s 

G
ie

le
n



 Antwerpen Anders    43 

’T KWADRAAT

‘t Kwadraat is gericht op holebi’s en transgenders 

met kinderen en/of een kinderwens. Het hele jaar 

door organiseert ‘t Kwadraat verschillende bijeen-

komsten waar holebi(wens)ouders elkaar kunnen 

ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

’t Kwadraat organiseert infoavonden voor (wens)

ouders in een ontmoetingsruimte van Het Roze Huis 

in Antwerpen. Daarnaast kunnen holebigezinnen el-

kaar ontmoeten op ontspannende activiteiten die 

gericht zijn op het hele gezin.

 

Jaarlijks organiseert ‘t Kwadraat een groots evene-

ment: de Mamoesdag. Dit is dé trefdag voor alle ho-

lebi -en transgender(wens)ouders uit Vlaanderen.
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CONTACT
LINQT

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

info@linqt.be

www.linqt.be 
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LINQT

LINQT brengt holebi’s en transgenders samen op 

het internet om hun onderling sociaal contact te 

bevorderen en hen te informeren over holebi- en 

transgender-gerelateerde thema’s, de zogenaamde 

‘coming-in’. Het is een open en gratis platform voor 

mensen van alle regio’s, leeftijden en culturen.

LINQT brengt samen, sensibiliseert en informeert.

Neem een kijkje op www.linqt.be en ontdek de 

online holebi- en transgenderwereld.
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CONTACT
Mangho

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

mangho-a@hotmail.com

www.mangho.be

tel. 0496 16 63 66 (François): voor de ouderen

tel. 0496 59 92 96 (Jan): voor de jongeren

Maandelijkse praatavonden
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MANGHO

Werkgroep rond (ex-)getrouwde homo’s.

Individuele opvang: 

• hoe in het reine komen met je homogevoelens 

• hoe vertel ik het aan mijn vrouw, mijn 

kinderen, mijn vrienden 

• relaties 

• getrouwde homo’s en de homowereld 

• gezondheidsrisico’s
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CONTACT:
Oekandana?

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

tel. 0476 73 28 45 (Hilde)

oekandana.praatgroep@gmail.com
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OEKANDANA?

Je partner of ex-partner kwam uit de kast. Velen 

hebben hier jaren over gedaan en je werd hiermee 

plotseling geconfronteerd. Voor jou begint dan pas 

het verwerkingsproces.

De reactie van de onmiddellijke omgeving is dikwijls 

“Oekandana? Jullie hadden het toch goed samen.” 

Dit is de oorsprong van de naam.

Oekandana? is een zelfhulpgroep die je helpt om sa-

men met je partner of ex-partner en de kinderen in 

het reine te komen.

De zelfhulpgroep richt zich tot alle (ex-) partners van 

holebi’s en transgenders die behoefte hebben om 

over hun ervaringen te praten, zowel mannen als 

vrouwen.
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CONTACT
Pimpernel40plus

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

tel. Leentje: 03 218 97 59 | 0495 87 29 35

tel. Jos: 03 828 27 14

tel. Neeltje: 03 685 26 57 | 0478 27 91 44

pimpernel40plus@telenet.be

sites.google.com/site/pimpernel40plus/activiteiten

Elke eerste zondag van de maand 

om 14 uur in Het Roze Huis
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PIMPERNEL40PLUS

Pimpernel40Plus is een jonge vereniging voor min-

der jonge lesbische vrouwen. 

Elke eerste zondag van de maand kan je bij deze 

vereniging terecht vanaf 14 uur in Het Roze Huis. 

Er worden allerhande thema-namiddagen georga-

niseerd: lezingen, open voordrachten, culturele en 

sportieve wandelingen, quiz, welness-onderwerpen 

of gewoon een gezellige babbel op het terras in de 

zomer.

Een persoonlijk gesprek kan altijd, maak liefst een 

afspraak met een van de medewerksters.

Je kan lid worden van Pimpernel40Plus na betaling 

van 10 euro op het rekeningnummer 973-0017911-

97. Dan ontvang je een Çavariapas-Pimpernel40Plus. 

Deze pas geeft je vermindering bij deelname aan de 

activiteiten.

Pimpernel40Plus is lid van Çavaria en Het Roze Huis 

- Antwerpse Regenboogkoepel.
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CONTACT
redactie@pinkwave.be

www.pinkwave.be

Iedere donderdag van 20.30 tot 22 uur
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PINKWAVE

Welkom bij Pinkwave, het janettenprogramma van 

Radio Centraal. 

‘Janetten’ als in homo, lesbisch, bi, trans, M/V, 

niks, groen, oud, geel, ambetant, jong, fuchsia, 

kritisch, maar vooral (d)wars en anders. Geen main-

stream onderwerpen dus, en ook geen mainstream 

muziek. Pinkwave gaat niets uit de weg! Het janet-

tenprogramma van Antwerpen op de enige echte 

vrije radio: Radio Centraal.

Iedere donderdag van 20.30 tot 22 uur te beluiste-

ren in Stereo en FM op de 106.7 (als je in de stad 

bent) en voor de rest van de wereld via de Stream 

van Radio Centraal: streaming.radiocentraal.org

Op zaterdag wordt de voorgaande uitzending 

gepubliceerd op de website en podcast: 

www.pinkwave.be
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CONTACT
Shouf Shouf

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

info@shouf-shouf.be

www.shouf-shouf.be 

Elke laatste vrijdag van de maand 

(behalve in augustus en december) 

in Het Roze Huis 
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SHOUF SHOUF

Shouf Shouf is de Antwerpse multiculturele holebi- 

en transgenderorganisatie. Bij Shouf Shouf kan je 

terecht voor een gezellige babbel, een ontspannen-

de activiteit of een verrijkende soirée. Shouf Shouf 

probeert alle verschillende culturen dichter bij el-

kaar te brengen, om zo het multiculturele verhaal 

in Antwerpen te verspreiden. Iedereen is welkom en 

je kan zijn wie je bent.

Elke laatste vrijdag van de maand (behalve in au-

gustus en december) komt Shouf Shouf samen op 

de zolderverdieping van het Roze Huis. Tijdens de 

zomermaanden juni en juli zijn er de jaarlijkse bui-

tenactiviteiten: Shouf Shouf Picknick en sportactivi-

teit Shouf Shouf Beach. 

Alle info en een activiteitenkalender vind je op de 

website en Facebook-pagina.
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CONTACT
Vlaamse Genderkring

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

info@vlaamsegenderkring.be

brittspelters@skynet.be 

www.vlaamsegenderkring.be 
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VLAAMSE GENDERKRING

Genderdysforie, travestie, transgenderisme en 

transseksualiteit zijn vandaag niet alleen een taboe 

in onze maatschappij - vanwege een grote onwe-

tendheid over dit onderwerp - het zorgt nog 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 ver-

eniging is gericht op mensen met genderdysforie, 

maar ook op hun omgeving. 

De volgende zaken komen op de website aan bod: 

• informatie over 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 Genderkring 
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CONTACT
VREAK

p/a Het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen

wim.morbee@gmail.com

www.vreak.be 
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VREAK HOLEBITHEATER

VREAK Holebitheater is een liefhebberstoneelver-

eniging die in 2002 is ontstaan op initiatief van 

een aantal holebi’s en breeddenkende hetero’s. De 

groep wil door middel van toneelstukken de eman-

cipatie van de holebi en transgender bevorderen en 

een brug slaan tussen hetero’s en de holebiwereld. 

VREAK wil niemand uitsluiten. Iedereen, ongeacht 

zijn seksuele geaardheid, is welkom. Integratie kan 

je immers niet bereiken door je af te sluiten.

In 2011 stond de thriller ‘VIRUS’ op de planken. 

Voor komend theaterseizoen zijn er twee producties 

gepland, waaronder ‘HUUR’. Je leest er alles over 

op www.vreak.be.
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CONTACT
Wish

p/a het Roze Huis

Draakplaats 1

2018 Antwerpen 

wishintsol@gmail.com 

www.starttowish.be 
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WISH VZW
WERKGROEP INTERNATIONALE 

SOLIDARITEIT MET HOLEBI’S

WISH vzw is een onafhankelijke Vlaamse vzw die lid 

is van Het Roze Huis Antwerpen, Çavaria en ILGA. De 

werkgroep werkt samen met beide Belgische en de 

Nederlandse afdeling van Amnesty International, 

met ACAT en met andere mensenrechtengroeperin-

gen over specifi eke campagnes.

Op tal van plaatsen in de wereld worden homo’s, 

lesbiennes, bi's en transseksuelen gediscrimineerd, 

vervolgd, opgesloten of gefolterd op grond van hun 

seksuele geaardheid. De Vlaamse Werkgroep Interna-

tionale Solidariteit met Holebi’s (WISH) is een men-

senrechtenorganisatie die hoofdzakelijk werkt aan 

(aandacht en solidariteit voor) de decriminalisering 

van homoseksualiteit. WISH organiseert briefschrijf-

acties, politiek lobbywerk en sensibiliseringscampag-

nes met holebi- en transactivisten uit het zuiden. 

‘Holebirechten zijn mensenrechten’ en dat vertaalt 

zich ook in aandacht voor de positie en de rechten van 

holebi- en trans-asielzoek(st)ers. WISH heeft duurza-

me contacten met diverse organisaties in meer dan 40 

landen dankzij een ruim netwerk van geëngageerde 

vrijwilligers.
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CONTACT
World Outgames Antwerpen 2013

Brouwersvliet 19-21

2000 Antwerpen

tel. 03 337 87 50

info@woga2013.org

www.world.outgames.org
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WORLD OUTGAMES 
ANTWERPEN 2013

De World Outgames zijn een 4-jaarlijks internationaal 

evenement georganiseerd voor en door de LGBT-ge-

meenschap en sympathisanten. Holebi’s, transgenders 

& vrienden van over heel de wereld ontmoeten elkaar 

gedurende 2 weken rond gezamenlijke interesses.

De boodschap van deze organisatie is er één van ver-

draagzaamheid en gelijke rechten onafhankelijk van 

geaardheid, geslacht, enz. 

Antwerpen slaagde erin, na een succesvolle Euro-

games 2007, om ook het wereldwijde evenement in 

2013 naar de stad te halen.

World Outgames Antwerpen 2013 (WOGA 2013) omvat:

• sportwedstrijden in 35 sporttakken, aangepast aan 

leeftijd en niveau

• een gevarieerd cultureel aanbod (theater, concerten, 

exposities, parties, enz.) 

• een groot meerdaags mensenrechtencongres met top-

sprekers

Via dit mensenrechtencongres biedt WOGA een plat-

vorm voor discussies rond holebi- en transgendercon-

dities in de internationale leefomgeving.

Het hele WOGA-project wordt afgetrapt en uitgewuifd 

met een grote openings- en sluitingsceremonie. De 

centrale slogan is Love United.
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Welzijn en 

gezondheid
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CONTACT
Helpcenter - ITG

Sint-Andriesstraat 7

2000 Antwerpen

tel. 03 216 02 88

helpcenter@itg.be

www.helpcenteritg.be 

Vrije raadpleging: maandag van 17 tot 19 uur en  

 vrijdag van 16 tot 18 uur

Raadpleging na afspraak is mogelijk op:

maandag van 12 tot 16 uur

dinsdag van 14 tot 18 uur

woensdag van 14 tot 18 uur

donderdag van 10 tot 14 uur

vrijdag van 15 tot 15.30 uur
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HELPCENTER - ITG

Helpcenter biedt laagdrempelige raadplegingen 

aan rond seksuele gezondheidszorg. Het heeft een 

multidisciplinaire ploeg. Mensen die seksuele

contacten hebben met verschillende partners of 

die afkomstig zijn uit een land waar hiv en andere 

soa’s veel voorkomen, kunnen terecht in Helpcen-

ter. Helpcenter is een deelwerking van het Instituut 

voor Tropische Geneeskunde (ITG).

Je kan in Helpcenter terecht voor:

• hiv-test. Het onderzoek kan anoniem gebeuren.

• vragen, problemen of klachten rond andere 

soa’s (gonorroe, chlamydia, syfi lis, hepatitis 

B en C,...). Ze kunnen hierop testen en indien 

nodig behandelen.

• een seksuoloog geeft advies en begeleiding 

rond seksuele problemen, vooral in verband 

met risicogedrag.

Als de stap naar een huisarts te moeilijk is door een 

fi nanciële drempel, taboe of vrees voor gebrek aan pri-

vacy, dan kan Helpcenter een oplossing zijn. Het is niet 

de bedoeling dat Helpcenter de huisarts vervangt. Je 

kan enkel in Helpcenter terecht voor problemen die te 

maken hebben met hiv of seksuele gezondheid. Voor 

andere gezondheidsproblemen kan u er niet terecht.
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CONTACT
Pieter Damen

preventiewerker Homomannen Antwerpen-Brussel

pieter.damen@sensoa.be 

Kipdorpvest 48a

2000 Antwerpen

tel. 03 238 68 68

fax 03 248 42 90

info@sensoa.be

www.mannenseks.be (de gay site van Sensoa)

www.sensoa.be (de algemene site van Sensoa)

www.allesoverseks.be (de jongerensite van Sensoa)

De kantoren zijn open op werkdagen 

van 9 tot 12.30 uur en van 

maandag tot donderdag van 13.30 tot 17 uur
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SENSOA

Sensoa is het Vlaamse expertisecentrum voor seksu-

ele gezondheid. Sensoa werkt aan de promotie van 

relationele en seksuele vorming, de preventie van 

soa’s en hiv, ongeplande zwangerschap en seksueel 

geweld en de integratie van mensen met hiv. Het cen-

trum richt zich naar homomannen, jongeren, het bre-

de publiek, mensen met hiv en kwetsbare migranten.

 

Sensoa Positief
Ben je seropositief en heb je nood aan een gesprek met 

iemand die hetzelfde als jij heeft doorgemaakt? Heb je 

behoefte aan begeleiding van een lotgenoot of buddy? 

Voel je je gediscrimineerd of heb je vragen over arbeid, 

verzekeringen of het leven met hiv?

Bel op 078 151 100, van maandag tot donderdag van 13 

tot 16 uur of neem contact op via positief@sensoa.be.

 

Team Mannenseks
Team Mannenseks van Sensoa werkt aan de preventie 

van soa’s en hiv naar homomannen. Het team ontwik-

kelt affi ches en materialen die het uitdeelt op feestjes, 

cafés en evenementen, samen met condooms. Team 

Mannenseks kan rekenen op vrijwilligers die graag de 

handen uit de mouwen steken in een toffe sfeer. Heb 

je zin om vrijwilliger te worden? Mail dan naar safe-

sexzone@sensoa.be en je krijgt een uitnodiging voor 

een eerste gesprek. 
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Activiteitensubsidies voor 

gezondheidspromotie 

Vindt jouw vereniging gezondheid belangrijk? 

Wil je een activiteit organiseren om een gezonde le-

vensstijl te promoten?

Dan kan je een subsidie aanvragen om deze activiteit 

fi nancieel mogelijk te maken.

Welk bedrag kan je aanvragen?

Je kan maximaal 750 euro aanvragen.

Over welke activiteiten gaat het?

Activiteiten die informeren, sensibiliseren en mensen 

aansporen om gezonder te gaan leven.

Welke thema’s kunnen aan bod komen?

Gezonde voeding, bewegen, stoppen met roken, 

seksuele gezondheid, geestelijke gezondheid, gezond 

wonen, infectieziekten voorkomen, kankerpreventie, 

enz.

De stad en OCMW Antwerpen steunen jouw vereniging 

met een subsidie

Enkele voorbeelden:

- Het holebitheater Vreak kreeg een toelage voor 

de opvoering van hun  toneelstuk “Virus” in 2011. 
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Eén van de boodschappen in dit stuk is dat van 

de blijvende aandacht voor aidspreventie, zowel 

in de homo- als  in de heterowereld. Het is een 

verhaal van respect voor elkaar. 

- Ghapro ontwierp een strip, sex@thecity, voor 

sekswerkers. Op een aantrekkelijke en voor ieder-

een begrijpbare manier verhaalt de strip over de 

beroepsgebonden gezondheidsrisico’s en hoe te 

handelen om de risico’s te beperken. (zie bijlage)

Wie kan een activiteitensubsidie aanvragen?

Jouw vereniging kan een subsidie aanvragen als ze:

• een feitelijke vereniging of een vzw is

• haar werkingsgebied heeft in de stad 

Antwerpen

Hoe vraag je de activiteitensubsidie aan?

Je vindt een aanvraagformulier op www.antwerpen.be  

(zoek op ’gezondheidspromotie’). 

Daar vind je ook het reglement, de fi nanciële richt-

lijnen en een formulier om na de activiteit het ver-

slag in te dienen.

Je kan alle documenten ook opvragen bij 

Preventief Gezondheidsbeleid:

tel. 03 338 65 99

gezondheid@antwerpen.be

Zij geven je bijkomende info en advies.
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Ondersteuning en beleid

Stad Antwerpen wil gelijke kansen voor iedereen 

stimuleren zonder onderscheid van geslacht, leef-

tijd, geaardheid, fysieke conditie of afkomst. 

Daarom werkt de stad een holebibeleid uit in nau-

we samenwerking met Het Roze Huis – Antwerpse 

Regenboogkoepel.

Verenigingen en netwerken rond holebi- en gen-

derthema’s, kunnen terecht bij de stad voor bege-

leiding, advies, vorming en informatie. Ook kan de 

burger er terecht met vragen rond holebi’s in de 

stad.

CONTACT
Servicepunt verenigingen

tel. 03 338 71 02

joris.nees@stad.antwerpen.be
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Holebivriendelijk Antwerpen 

voor toeristen

Antwerpen, stad van de meesterschilder Pieter Paul Ru-

bens, tweede grootste havenstad in Europa, feeërieke 

stad aan de Schelde, wereldcentrum voor de diamant en 

kloppend hart van de internationale modescène. Niet al-

leen het rijke culturele artistieke leven in Antwerpen is 

aantrekkelijk, je vindt er zeker ook je gading in de honder-

den 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, … 

Heel holebi- en transgendervriendelijk Antwerpen heeft 

Antwerpen Toerisme & Congres 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 Antwerpen Toerisme & Congres die je hierover graag 

inlichten!

Antwerpen Toerisme & Congres
Grote Markt 15

2000 Antwerpen

tel. 03 232 01 02

www.antwerpen.be/visit

Visit@stad.antwerpen.be
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Deze gids kwam tot stand met hulp van het Roze Huis – Antwerpse 

Regenboogkoepel en haar verenigingen. We bedanken hen voor 

het verstrekken van de gegevens.

De gegevens in dit boekje werden geactualiseerd voor de editie 

2011-2012. De informatie is een momentopname.  Wijzigingen 

van deze gids vind je terug via de website van Het Roze Huis- 

Antwerpse Regenboogkoepel, www.hetrozehuis.be en de web-

sites van de verenigingen.
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