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Oproepje: Wie wil er mee op een GenderBender weekend?
In het verleden heeft Joy meerdere malen een GenderBender weekend georganiseerd: een weekendje weg
met medetransgenders in een huisje in Center Parks. In het najaar van 2013 willen we deze mooie traditie
weer nieuw leven inblazen, als er genoeg interesse is tenminste.
Lijkt het je wel wat? Geef dat dan door aan Joy via transgenderoost@hotmail.com. Er zal voor deze activiteit
een eigen bijdrage van rond de 70 à 80 euro worden gevraagd.
Oproepje 2: Heb je zelf ook nog ideeën?
We horen altijd graag jullie ideeën, suggesties, opmerkingen en ja, zelfs jullie klachten. Zou je eens mee willen
denken over hoe we activiteiten nog beter, leuker of toegankelijker kunnen maken? Dan kun je ons mailen
(info@transgendernijmegen.nl) of tijdens een caféavond één van mensen aanspreken die helpen met
organiseren. Oot, Joy, Lucas, Lisa, Rense, Coby, Danielle en Hetty zijn momenteel allemaal structureel
betrokken bij het organiseren van onze activiteiten. (En natuurlijk zoeken we ook altijd mensen die graag mee
willen doen met het opzetten van activiteiten! )
Donderdag 23 mei: Geen Meermin Avond
Omdat de dames van café De Meermin ook wel eens een weekje vrij hebben is er 23 mei geen café avond in
De Meermin. In mei is de enige café avond dus 9 mei. In juni zijn er wel weer twee avonden: 13 en 27 juni.
Zaterdag 25 mei: Transgender Festival Amersfoort
Leuk nieuws! 25 mei komt er een Transgender Festival in Amersfoort. Van 12 uur ’s middags tot 9 uur ’s
avonds zal er een druk programma zijn met workshops, een discussiepanel
en meer. Als voorbereiding wordt er gewerkt aan een 'groeimagazine' in
elektronische vorm met interviews en updates van het laatste nieuws over
het festival.
Kijk op http://www.transgenderfestival.nl om de nieuwste versie van het
groeimagazine te downloaden en het hele programma ven het festival te
lezen.
Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort. Toegang is gratis.
Er zal avondeten zijn waarvoor een bijdrage zal worden gevraagd.
Opgeven kan tot en met 10 mei door een mailtje te sturen naar Yolanda
Joustra-Hagebeuk: ye.joustra-hagebeuk@amersfoort.nl
Vrijdag 21 juni: Lezing over Transgender & Seksualiteit en film ‘Romeos’
Wanneer vertel ik mijn date dat mijn lijf er onder mijn kleren anders uitziet dan je zou verwachten? Kun je nog
genieten van seks na je operatie? Is het normaal dat ik met dit lijf nog geen seks wil hebben? Of juist: hoe kan
ik genieten van seks, ook al klopt mijn lijf nog niet? Vragen die je jezelf kunt stellen als je transgender bent
en/of in transitie bent.
Tamar Doorduin doet voor Rutgers WPF onderzoek naar de seksuele gezondheid van transgenders en naar
hun informatiebehoefte over dit onderwerp. Ook werkte ze mee aan teksten voor transjongeren op seksuele
voorlichtingssite Sense.info en aan de Expreszo insert Trans&Zo. Vrijdag 21 juni presenteert ze wat tot nu toe
uit onderzoek bekend is over dit onderwerp, en vertelt over het informatiemateriaal dat tot nu toe is ontwikkeld.
Na haar lezing draaien we de film Romeos: een Duitse film (met ondertitels) over de jonge transman Lucas,
die zich prima thuis voelt in de homoscene van Keulen, tot hij verliefd wordt op een andere jongen en ontdekt
dat toegeven dat hij een transman is lastig kan zijn.
Locatie: het Roze Huis, St. Anthoniusplaats 1 te Nijmegen.
Vrijdag 21 juni, van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), toegang gratis.
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Mei: De Roze Week en heel veel activiteiten van derden.
In de Nijmeegse Roze Week vanaf 27 zullen in Nijmegen veel activiteiten georganiseerd worden voor homos,
lesbiennes, biseksuelen en transgenders en ook in de weken daarvoor is er veel te doen. Dit jaar is ook het
thema transgender goed vertegenwoordigd. Bij deze een overzicht.
Vrijdag 17 mei: Talkshow de Vrijplaats heeft het thema ‘Transgender’
Te gast zijn Maria Foerier schrijfster van de roman "Mooie Jongens" en Maxim Februari, schrijver van “De
Maakbare Man” en zelf transman.
Bibliotheek De Marienburg, Marienburg 20 6511PS Nijmegen. Van 20:00 tot 22:30 - toegang: rond de 10 euro,
kaartverkoop vooraf via www.bibliotheekgelderlandzuid.nl
Vrijdag 24 mei: Voorstelling Theater AanZ
Theater AanZ heeft samen met transgender jongeren een korte theatrale collage 'Beeldenstorm1' ontwikkelt om
aandacht te vragen voor voorlichting over (trans)genderdiversiteit onder jongeren.
.
Logegebouw van de Vrijmetselaarij, Fortstraat 7, Nijmegen. De voorstelling begint om 20.30 uur. Inloop vanaf
20.00 uur. De kosten zijn € 5.00. Geef je op tijd op via info@theater-aanz.nl, vol = vol
.
Maandag 27 mei t/m donderdag 30 mei: Dito Roze Week
Dito organiseert de hele week diverse activiteiten voor homos, lesbiennes, biseksuelen en transgenders op de
Radboud Universiteit, activiteiten, tijden en locaties volgen t.z.t. op www.ditonijmegen.nl/
Dinsdag 28 mei: Cultuur op de Campus film ‘Laurence Anyways’ met intro van Joy
In dit rauwe, realistische drama van Xavier Dolan volgen we de transformatie van Laurence Alia van man tot
vrouw. Dit heeft ingrijpende gevolgen en vooral voor haar relatie met Fred, de vrouw van zijn leven. De film wordt
ingeleid door onze eigen Joy van de Transgendergroep Nijmegen.
Radboud universiteit Collegezalencomplex, Mercatorpad 1 6525HS Nijmegen.
Van 19.30 tot 22:45, toegang 1,50 euro.
Zondag 9 juni: LUX Roze Borrel en Film ‘Whatever Will Be’
VillaLUX draait bij haar maandelijkse Roze Borrel de documentaire ‘Whatever Will Be’, een portret van enkele
transgender vrouwen in Nederland die twijfelen of ‘de operatie’ voor hen de juiste keus is.
VillaLux, Oranjesingel 42 6511NW Nijmegen. Film vanaf 14.30 uur. Film rond de 10 euro, borrel gratis toegang.

Column door Lucas Ludens: Groen Licht
Over een tijdje zal ik het niet meer zo koud hebben. Al wordt de volgende winter nóg kouder dan de
afgelopene, zal ik beter tegen kou kunnen. Natuurlijk zal ik me ook een warmer mens voelen. Ik kan mezelf
gaan worden, fysiek. Straks ga ik mezelf meer herkennen als ik in de spiegel kijk. Zullen ook anderen me
kunnen zien zoals ik werkelijk ben. Zien en horen. Misschien verdwijnen mijn dromen over oorlog en
gevechten ook wel.
De strijd die ik namelijk al zo lang voer, gaat minderen. Ik hoef straks niet meer zo te vechten zoals nu, ik kan
zelfs gelukkig gaan worden. Datgene wat ik het liefst wil al sinds ik kind was, ga ik krijgen. Testosteron, en
straks operaties. Een lichaam waarmee ik me verbonden voel.
Het is vreemd leeg en rustig in mijn hoofd. Zeldzaam. Het voelt nog wat onwerkelijk, het besef dat ik gelukkig
ga worden. Hormonen lossen niet alles op, maar toch..
Ik besef me dat ik een toekomst heb. Dat ik steeds meer ga leven in plaats van te overleven. Dat ik kan gaan
genieten, nog meer dan nu, en plannen gaan bedenken over wat ik wil met mijn leven. Alles komt goed, en
alles komt wel wanneer het komt. De grote onrust die ik voelde over mijn transitie is even weg.
Ik ben een strijder. Sommige mensen zeggen dat als iets je niet dood maakt, het je sterker maakt. Dat heb ik
aan den lijve ondervonden. Ik heb mezelf keer op keer gedwongen om door te gaan en daar ben ik blij mee. Ik
ben tot het inzicht gekomen hoe waardevol vriendschappen zijn en ik koester mijn familie en vrienden meer
dan ooit van tevoren. En ja, ik ben sterker geworden. Maar nu is het tijd om de strijdbijl voorzichtig te laten
zakken. Gauw breekt de tijd aan dat ik meer vrede kan gaan vinden met mezelf. Deze zomer
wordt de prachtigste zomer in bijna eenentwintig jaar.
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