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Zo! 

Zo, 2014 is goed op gang gekomen. Met een styling dag, een film dag, en een hoop moois in de planning. 

Daarvan staat een deel in deze nieuwsbrief en een deel in de volgende. Want achter de schermen zijn we 

druk bezig met van alles organiseren en met kritisch kijken hoe we de zaken nog beter kunnen doen.  

Want – even ons geheugen opfrissen – in 2012 zijn we bij het vijfjarig bestaan van de transgendergroep 

aan de slag gegaan met het opzetten van een solide vrijwilligersorganisatie. Daaruit kwamen meer en 

gevarieerde activiteiten en grotere zichtbaarheid door flyers, een facebook pagina, een nieuwsbrief 

enzovoort. In 2013 zijn we vervolgens in sneltreinvaart doorgestoomd met twee symposia, de nationale 

Transgender gedenkdag en een hoop activiteiten. En nu, in 2014, wordt het tijd om die vernieuwingen te 

bekijken, te evalueren en kritisch te kijken. Wat kunnen we beter doen? Wat kunnen we meer doen? 

(antwoord, een heleboel! Zoals je hieronder zult lezen gaan we zelfs de politiek in…)  

De allereerste vernieuwing is er al: de nieuwsbrief begint vanaf nu met een klein berichtje van de 

vrijwilligers. Zo dus!   

 

Zaterdag 31 mei: Multivrucht Picknick 

Ben jij meer een rode vrucht of een blauwe 

vrucht, of ben jij je meer een roze vrucht?  

Toffe peer, zure druif, of harde schil met 

blanke pit?  

Ongeacht wat voor vorm, of kleur je bent, 

iedereen is welkom op de kei-gezellige 

Multivrucht picknick van Transgendergroep 

Nijmegen! Want in een Roze maand hoort 

natuurlijk een dagje thuis waar gender-

bijzondere mensen elkaar kunnen 

opzoeken, en op zo'n leuke dag neem je 

uiteraard ook je vrienden mee!  

Als jij van kleurrijke gezelschappen houdt 

en misschien zelf ook een beetje kleurrijk 

bent, dan zal je op deze dag zeker 

vermaken. We gaan deze picknick, samen 

met jullie, tot een vrolijk en fruitig feest 

maken. Neem zelf iets lekkers mee en wij zullen ook het nodige fruitige voedsel meenemen. Wij hangen 

een paar ballonnen en slingers op, doen jullie dan je meest kleurige kleding aan? Er zal nog een verassing 

op het programma staan, en als je het leuk vind om mensen te vermaken kun je ook zelf iets op het 

programma zetten. Neem je gitaar mee of je hele toneelvereniging. Samen maken we er een fantastische 

dag van!  

Locatie: Kronenburgerpark, Nijmegen 

Datum en tijd: Zaterdag 31 mei, vanaf 14.00 uur 
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Gedichtenwedstrijd: Lentekriebels 

Het warme weer komt er weer aan! Het zonnetje schijnt en overal om ons heen is de lente te zien, te ruiken 

en te voelen. Lentekriebels dus! Als jij ook zo geïnspireerd en vrolijk bent, heb je vast zin om mee te doen 

aan onze gedichtenwedstrijd! Het maakt niet uit of je ervaring hebt met dichten en er zijn verder geen 

regels hoe je het gedicht precies vorm geeft, als het thema maar 'Lente' is.  

Plaats je bericht op de facebook-groep of mail je gedicht naar ons via info@transgendernijmegen.nl en wij 

plaatsen het op de facebook groep. Vervolgens kunnen jullie op facebook de gedichten die je het leukst 

vind ook 'liken'.  

Het winnende gedicht zal gepubliceerd worden op de website en in de nieuwsbrief en ...... je wint een VIP 

arrangement op de Multivrucht picknick! Wat dat precies inhoudt blijft uiteraard nog een verrassing. De 

winnaar word ook die dag, 31 mei bekend gemaakt. 

Plaats je gedicht op de facebook groep of /verstuur je gedicht vóór 20 mei 2014 naar 

info@transgendernijmegen.nl om mee te doen.  

 

Het Nijmeegs Roze Stemakkoord en het Transgender actieplan  

Op initiatief van COC en Dito! is voorafgaand aan de raadsverkiezingen van maart 2014 een Roze 

Stembusakkoord gesloten met een groot aantal Nijmeegse politieke partijen.  GroenLinks, PvdA, D66, SP, 

VVD, CDA, Nijmeegse Fractie, OPA, Creatieve Partij Nijmegen, Gewoon Nijmegen en ONP/PSP stemden 

in met 6 punten die ze de komende 4 jaar willen realiseren. Eén van die punten is een 

Transgenderactieplan. 

Het COC, de Transgendergroep en de Gemeente 

Nijmegen zullen de komende tijd samen gaan werken 

aan dit plan om  de stad en regio een betere plek te 

maken voor transgenders. Onderwerpen zoals zorg, 

politie, discriminatie en voorlichting zullen op de agenda 

staan. Zou jij willen meedenken over transgenderbeleid 

in Nijmegen? Neem dan contact met ons op via 

info@transgendernijmegen.nl. Heb je slechte of juist hele 

goede ervaringen met bijvoorbeeld de zorg of onderwijs 

binnen Nijmegen waarvan wij op de hoogte zouden 

moeten zijn? Ook dan horen we graag van je.  

 

Error: Column not found! 

Doordat deze nieuwsbrief vrij snel op de vorige volgde hebben we deze keer geen column van onze vaste 

columnist, Lucas Ludens. Helaas.   
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