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NIEUWS

-De kraakbeweging in Hasselt bestaat 5 jaar! Het 
eerste kraakpand, De Zeven Dwergen, werd in fe-
bruari 2004 gekraakt en enkele panden en ontrui-
mingen later zijn de krakers nu actief in Runkst 
(zie agenda). Het Riot Grrrl Collectief, de femi-
nistische actiegroep die deze nieuwsbrief fabri-
ceert, mag net zoals de Hasseltse kraakbeweging 5 
kaarsjes uitblazen! In maart 2004 was onze eerste 
bijeenkomst. Enkele maanden later organiseerden 
we onze eerste activiteit: Riot Not Diet. 

-In Brussel is er onlangs een nieuwe queer groep 
opgericht met de grappige naam Queer Pink Ponk. 

-La Chauve Souris (www.chauvesouris.collectifs.
net) is een vers kraakpand in Luik dat bezet wordt 
door een aantal heksen en queers. Ze hebben er 
al queer en feministische cafés georganiseerd. 
Over queer cafés gespreken: op 14 maart was er 
nog eens een Queer Kafee (“queer masquée”) in 
Gent (www.queerilla.be). En diezelfde avond werd 
er in Antwerpen door het feministisch café een 
debat georganiseerd tussen Ida Dequeecker en Anja 
Meulenbelt, twee feministes van het eerste uur, 
die met elkaar in gesprek gingen over 40 jaar 
lef, lust en links engagement (www.feminisme.
be/fcpoppesnor). Binnenkort viert Poppesnor ook 
hun 5-jarig bestaan. 

-In reAxie nr.3 stond een oproep voor bijdragen 
voor een boekje over seksualiteit. Dat boekje is 
nu uit, onder de naam “Een aanzet tot een bevrijde 
seksualiteit”, en je kan het bestellen door te 
mailen naar mujereslibres@no-log.org. 

DE AANRADERS VOOR DEZE LENTE 

Essential Dykes To Watch Out For: door Alison Bechdel 
Dik stripboek met een grote selectie uit de Dykes 
To Watch Out For strips van de voorbije 20 jaar. 
De stripverhaaltjes zijn een soort van vervolgreeks 
over de levens en liefdes van enkele Amerikaanse 
“dyke”stripfiguurtjes en ze geven een goed en grap-
pig beeld op de politieke situatie van hun tijd (aan 
de hand van krantenkoppen, betogingen en commentaar 
van de personages). Daarnaast bieden de strips een 
boeiende kijk op de evolutie van feministisch en queer 
activisme in de laatste decennia (zoals de vercommer-
cialisering van de gay pride, de moeilijkheden waarmee 
kleine feministische boekenwinkels te maken hebben en 
het denken over trans-gender). Alison Bechdel heeft  
onlangs ook een autobiografische “tragicomic” uitge-
bracht: Fun Home, eveneens zeer de moeite waard. Je kan 
haar strips ook zien op www.dykestowatchoutfor.com. 

www.grassrootsfeminism.net 
Nieuwe internationale website met een archief, blog en 
online community over (grassroots) feminisme! Je kan 
er zelf ook informatie over projecten, interviews en 
digitale archieven toevoegen. Nu staat er o.a. al veel 
op over ladyfests, (maga)zines en DIY media... 

LA VACHE QUI (VRAIMENT) RIT: 

Ingrediënten:

4 middelgrote uien (gepeld)
zout + peper
500 g courgettes (geschild en in kleine stukken ge-
sneden)
sojamelk
broodkruim
peterselie (fijngesneden)
plantaardige bakboter of olie
250 g champignons (in schijfjes gesneden)
groentebouillon

Bereiding:

Smelt de plantaardige boter of laat de olie warm wor-
den. Voeg de courgettes en de champignons toe. Kruid 
ze met peper en zout en laat 15 minuten zachtjes 
gaarstoven.
Pocheer de gepelde uien 20 minuten in licht gezouten 
water. Dompel ze daarna even in koud water. Hol ze 
voorzichtig uit met een kleine lepel.
Mix de courgettes en champignons. Voeg de peterselie 
toe, daarna broodkruim en sojamelk tot je een smeuïg 
mengsel krijgt. Vul de uien ermee.
Schik de uien in een vuurvaste ovenschotel. Giet er 
de bouillon over tot de uien half onder staan.
Zet in een voorverwarmde oven van 220°C gedurende 
ongeveer 20 minuten.
(Dien eventueel op met een tomatensaus.)

Kim



AGENDA

Snorrenbal: FC Poppesnor bestaat 5 jaar!
za 25 april
Klooster, Provinciestraat 112, Antwerpen 
www.feminisme.be/fcpoppesnor

Zine fest Mülheim
za 25 - zo 26 april
Autonomes Zentrum Mülheim, Auerstr.51, Mülheim 
a.d.Ruhr, Duitsland 
www.zinefestmh.wordpress.com

Ladyfest Liège
za 23 - zo 24 mei
La Zone, Quai de l’Ourthe 42, Luik
www.myspace.com/ladyfestliege
www.lazone.be

Elles tournent: filmfestival
(je kan jouw film nog insturen!)
17 - 20 sept
Botanique, Rue Royale 236, Brussel
www.ellestournent.be

Sophia colloquium: 
Genderstudies: een genre apart? 
23 - 24 okt
Amazone, Middaglijnstraat 10, Brussel 
www.sophia.be

De Madam
filmavonden (elke eerste vrijdag van de maand), 
café, juridisch advies, tentoonstellingen en 
andere activiteiten
Het Nieuwe Huis, Kuringersteenweg 179, Hasselt
www.demadam.be

Sallon De Eindtijd: café met activiteiten
sommige vrijdagen
Helipoststraat 43A, Hasselt

ZINE/DIY GATHERING 

zaterdag 31 januari - zondag 1 februari 2009 
in Espace Ladda (ex-Use-it) in Gent

Het was de bedoeling van deze bijeenkomst om mensen 
samen te brengen die met DIY (do it yourself), zi-
nes (zelfgemaakte en zelf uitgebrachte magazines of 
boekjes), activisme, queer, feminisme en allerlei 
creatieve dingen bezig zijn. Er waren workshops over 
menstruatie (met uitleg over wat er schadelijk is aan 
wegwerpmaandverband en tampons en voorbeelden van 
ecologische alternatieven hiervoor), over contracep-
tie (zoals vb kruidenanticonceptie en je menstruatie-
cyclus bijhouden), over queer (over gender/geslacht, 
seksualiteit en queer theory) en over zines (met een 
aanzet tot het maken van een gezamenlijk zine). Het 
was een leuke samenwerking met Ben van Queerilla en 
verschillende mensen van FAB, en met Espace Ladda, 
een tijdelijk zaaltje van Ladda vzw, een organisatie 
die werkt rond jongerencultuur. Het zine waar we tij-
dens de gathering aan begonnen zijn zou binnenkort 
af moeten zijn. 

meer info: 

www.espaceladda.be 
www.queerilla.be
www.rgcollectief.110mb.com/agenda.html 

NN

LADYFEST LUIK: OPROEP 

Hi everybody.

... Interested in participating in the Ladyfest in 
Liege the 23rd and 24th of may at La Zone? The Ladyfest 
in Liege is a non-profit, DIY festival organised mainly 
by women (although motivated men are also welcome) to 
promote feminin creativity through sharing and exchang-
ing ideas. The first Ladyfest took place in Olympia, 
Washington in 2000, and since then the concept has 
spread to over 50 cities around the world.

We approach themes such as creativity, diversity, 
promoting equality between genders and the struggle 
against heteronormality. It is also an opportunity to 
join forces, to create discussions and collaborations 
between women and associated networks on a national and 
international level. The Ladyfests support and promote 
the idea of creating alternative, friendly and open 
places and events.

We hope to initiate awareness, to encourage more women 
to express themselves in a creative fashion, to impli-
cate themselves in their communities and to make their 
work more visible. We hope to promote and encourage 
activism against indifference.

Certain events and activities have been proposed and 
will be provided by different participants, such as 
workshops about prevention, sticker and stencil work-
shops, clothes and fanzine stands, videos and projec-
tions, discussions on feminism, gigs in the evenings, 
theatre, cabaret and printing workshops.

We invite you to participate in the Ladyfest. Maybe 
you would like to propose an event or activity, have a 
stand or organise a workshop....

We would also like to make a zine about the Ladyfest 
and feminism which will be distributed at La Zone. We 
encourage everyone to participate by writing, drawing, 
sharing and exchanging relevant ideas. You can send in-
terviews with bands and/or collectives, book, record, 
band and film reviews, infos and contacts of different 
active collectives, political texts as well as texts 
about everyday life and past and present experiences.
Hope to see you there......

contact: info@lazone.be

www.lazone.be
www.myspace.com/ladyfestliege GELUKKIGE INTERNATIONALE f-DAG!


