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De transgendergemeenschap van Nijmegen en omstreken, die komt toch al vijf jaar met veel succes maandelijks bij
elkaar in café De Meermin? Waarom dan deze nieuwsbrief? Het antwoord: omdat onze transgendergroep zo’n succes
is. Het transgendercafé elke tweede donderdag van de maand blijft gewoon zoals het is: lekker een drankje bij café De
Meermin en een fijn gesprek. Maar vanaf 2012 willen we daarnaast meer leuke activiteiten gaan organiseren in
Nijmegen, en jullie daarover informeren via deze nieuwsbrief.
Wie zijn ‘we’ dan wel? Nou: iedereen die wil meehelpen. Momenteel werken o.a. Joy, Rense, Coby, Aniek, Lisa, Leona,
en Oot aan het organiseren van die nieuwe plannen. Wil je graag meepraten en meehelpen? Dan kun je mailen naar
transgendergroepnijmegen@hotmail.com (momenteel beheerd door Rense). Het oude emailadres
transgenderoost@hotmail.com bestaat ook nog maar omdat Joy de naam Transgender Oost gebruikt voor haar eigen
activiteiten en zij niet langer meer de gastvrouw van het café is, is dit niet langer ons officiële emailadres.
Activiteiten
We hebben allerlei plannen voor extra activiteiten in Nijmegen. Een filmavond, een lezing, een weekendje weg. En wat
dachten jullie van een middagje besloten zwemmen in een zwembad voor ons alleen? Over al deze activiteiten gaan we
jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte houden. Momenteel zijn er 2 activiteiten waarvan de datum al vast staat:
Donderdag 30 augustus is er een extra transgendercafé avond in café de Meermin.
Woensdag 12 september zijn we welkom in de LUX bioscoop voor de Nederlandse voorpremière van Laurence
Anyways, een Canadese film over de liefde tussen een transvrouw Laurence en haar verloofde Fred, en het leven van
Laurence als docente op een middelbare school. De film won al een award op het 2012 Cannes Film Festival.
Voorafgaand aan de film zal de Transgendergroep Nijmegen een lezing organiseren. Kaarten zullen verkocht worden
via www.lux-nijmegen.nl.
Naamsbekendheid en zichtbaarheid
Hoe meer transgenders weten dat we bestaan, hoe meer we kunnen organiseren. Goed voor de positie van
transgenders in de samenleving is meer bekendheid natuurlijk ook. Daarom zijn er
verschillende activiteiten ondernomen om ons zichtbaarder te maken in Nijmegen en
in de rest Nederland. Komende 20 en 22 augustus gaan we bijvoorbeeld op de
introductiemarkten van de Radboud Universiteit en de HAN staan met een
informatiestandje. Nieuwe studenten bezoeken ieder jaar deze introductiemarkt om te
ontdekken wat er te doen is in de stad waar ze gaan studeren. Een perfecte plek dus
om meer jongeren op de hoogte te brengen van ons bestaan.
Ook is er een nieuwe flyer: een erg simpele kaart met een tekst die de aandacht
moet trekken. Op de voorkant staat ‘Man. Vrouw. Moet dat nou?’ en op de achterkant
staat informatie over onze groep en onze avond in De Meermin. We gaan deze flyer
verspreiden in Nijmegen en bij transgenderactiviteiten in heel Nederland. Kom je zelf
bij een andere transgenderactiviteit en wil je wat flyers voor ons meenemen? Dan
kun je een stapeltje afhalen bij café de Meermin of je postadres mailen naar
transgendergroepnijmegen@hotmail.com.
En last but not least: er komt op korte termijn een uitgebreide en vernieuwde website! Deze blijft gewoon te vinden op
www.t-nijmegen.nl maar kan straks ook gevonden worden via www.transgendernijmegen.nl. Naast informatie over ons
komt er een agenda met al onze komende activiteiten, informatie over transgender zijn en een gastenboek. Hou onze
site in de gaten, het duurt niet lang meer voor de nieuwe site online zal staan!
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