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De Transgendergroep Nijmegen zoekt vrijwilligers!  

We willen de komende maanden nog heel veel nieuwe activiteiten gaan organiseren, maar dat kan alleen met 
jullie hulp. Ben jij goed in het organiseren van leuke activiteiten, het schrijven voor onze nieuwsbrief of website, 
het begeleiden van transgenders die nog niet openbaar zichzelf durven te zijn of ben je graag gastmens op 
onze Meerminavonden? Of wil je eenmalig iets voor onze groep organiseren? Een lezing? een workshop? een 
filmavond? Stuur een mailtje naar info@transgendernijmegen.nl  We horen graag van je.  

 

T-shirts 

Na het succes van onze zichtbare aanwezigheid op de 
introductiemarkten van de RU en HAN gaan we nu 
professionele t-shirts drukken met onze naam en logo, 
zodat we op al onze activiteiten en de activiteiten van 
anderen beter herkenbaar zullen zijn. Vrijwilligers zullen 
op promotieactiviteiten een t-shirt uitgereikt krijgen. Wil je 
een eigen shirt gewoon omdat je dat leuk vindt, dan kun 
je er 1 kopen tegen een eigen bijdrage van 5 euro. Mail 
je maat, gewenste model en wanneer je bij onze 
activiteiten aanwezig bent en dus het shirt kan ontvangen 
naar info@transgendernijmegen.nl. Voor alle maten geldt 
natuurlijk: zolang de voorraad strekt.  

 

Woensdag 14 oktober: Inspraakavond 
Bestemmingsplan Centrum Nijmegen.  

Hoe vaak zie je een groep transgenders, genderqueers en travestieten met zijn allen op een terrasje zitten, 
openlijk, trots op wie ze zijn met een drankje in de zon? Niet zo vaak? Wij ook niet. Daarom vinden we het erg 
jammer dat de gemeente Nijmegen bij het nieuwe Bestemmingsplan Centrum o.a. overweegt van café De 
Meermin de terrasfunctie te schrappen. Op een terrasje zitten zien wij als een belangrijk stukje 
transgenderemancipatie.  
Woensdagavond 14 oktober 2012 om 18.00 uur is op het gemeentehuis Nijmegen (burchtstraat) een 
inspraakavond is georganiseerd met betrekking tot het bestemmingsplan Centrum. Wij zouden graag zoveel 
mogelijk van onze bezoekers vragen met ons mee daar naartoe te gaan.  
Van 17.00 tot 17.30 verzamelen we in de Meermin. Om 17.30 wordt er vertrokken naar het gemeentehuis. 
 

24 november: De Nederlandse Transgender Gedenkdag is dit jaar in Groningen.  

Transgender zijn is in veel delen van de wereld een gevaarlijke zaak. Als de wet het niet strafbaar stelt, soms 
zelfs met de doodstraf, dan is het in veel landen wel de samenleving die transgenders marginaliseert en 
criminaliseert. Afgelopen jaren zijn er ieder jaar meer dan 200 slachtoffers gevallen onder transgenders. En dat 
zijn alleen de moorden die worden geregistreerd. 

Stichting LGBT Groningen en Transgender Netwerk Nederland zullen op zaterdag 24 november in de der Aa-
Kerk, samen met vele activisten en sympathisanten uit binnen- & buitenland, bij alle slachtoffers van geweld 
tegen transgenders stilstaan en ook bij de noodzaak van respect voor diversiteit. Zij doen dat op de 
Transgender Gedenkdag die jaarlijks wereldwijd wordt georganiseerd. De afgelopen jaren vond de dag plaats in 
Utrecht, Leiden, Den Haag en Amsterdam. Dit jaar is het de beurt aan Groningen. Kijk op 
http://www.lgbtgroningen.nl/ voor meer informatie.  
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