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We gaan er voor.
Dit is alweer nieuwsbrief nummer 10, met daarin nieuwtjes over activiteit nummer… ik ben de tel kwijt. Het
is weer druk bij de Transgendergroep de komende tijd. Een wedstrijd, een picknick, een beauty dag.
Allemaal leuke dingen en er komt nog meer moois aan, maar wat verklap ik nog even niet. Dat lukt
allemaal omdat er op onze oproep om vrijwilligers drie fantastische mensen gereageerd hebben die zich
met hernieuwd enthousiasme op het opzetten van activiteiten storten. Reden tot optimisme dus. Nu alleen
nog zorgen dat het weer meezit zodat we weer van die heerlijke terras avonden kunnen hebben. Ken je
een potentieel vrijwilliger die het weer kan beïnvloeden, geef het even door! Dat talent missen we nog.
- Rense, coördinator Transgendergroep
Transgender Beauty Dag 14 juni
Dames, deeltijddames en anderen die graag mooi voor de dag komen, opgelet! Zaterdag 14 juni brengt
Transgendergroep Nijmegen in samenwerking met Pavette@All en ACCZ A Klinieken een divers aantal
expertises bijeen speciaal voor jullie. Kom langs en laat je in een gezellig besloten bijeenkomst informeren
via demonstraties, informatiemateriaal en een persoonlijk gesprek met de experts.
Pavette@All geeft advies op maat over
pruiken, haarwerken, protheses en
gespecialiseerde lingerie. Zij tonen vandaag
diverse van hun producten en geven
persoonlijk advies.
ACCZ |A Klinieken geeft deze dag advies
over de verschillende vormen van
laserbehandelingen, huidverbetering en de
diverse cosmetische behandelingen die zij
uitvoeren. Tevens geven zij 10 % korting op
alle niet operatieve behandelingen die op
deze dag geboekt worden.
Plastisch chirurg Drs. Van Onselen heeft
veel ervaring met het cosmetisch bijwerken
van vaginaplastiek en vertelt over de
beschikbare cosmetische operaties voor
vrouwen met of zonder transitiewens. Hij heeft veel ervaring met geslacht veranderende operaties die hij in
het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft verricht.
Dit alles vindt plaats op zaterdag 14 juni van 1 tot 5 uur. De locatie is het gezellig Roze Huis aan de
Anthoniusplaats 1 te Nijmegen, waar de Transgendergroep Nijmegen de koffie heeft klaarstaan (en de
wijntjes ook). Toegang is gratis!
Reserveren via info@transgendernijmegen.nl is verplicht. Geef daarbij ook aan indien je een
persoonlijk advies wilt en noem de expertise waarover je advies wenst te krijgen. Voor deze
adviezen is een aparte ruimte beschikbaar.
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Mei is de Roze Maand
Mei is in Nijmegen al jaren de maand dat
er heel veel extra activiteiten zijn voor
homo’s, lesbiennes, biseksuelen en
transgenders. Dit jaar heeft het Lesbisch
Archief een mooi overzicht gemaakt van
alle activiteiten op
http://www.lesbischarchief.nl/
Een kleine selectie uit het aanbod:
Zondag 11 mei
De Roze geschiedenis wandeling met stadsgids Helm de Laat, verzamelen om 11.30 uur
bij bioscoop LUX
Zondag 11 mei Roze Borrel LUX met vooraf de film 'Jongens' om 14.15 uur http://www.lux-nijmegen.nl/
19 - 23 mei
Roze week op de campus met heel veel Roze activiteiten voor studenten georganiseerd
door DITO! http://www.ditonijmegen.nl/
Vrijdag 30 mei
DIVINE een drag/queer feest in café Weerlicht vanaf 22.00 uur
Zaterdag 31 mei Roze Mei Straatfeest in de Grotestraat vanaf 14.00 uur
En natuurlijk onze eigen activiteiten:
Nog 10 dagen om mee te doen met de gedichtenwedstrijd!
Oké, het lenteweer is niet meer helemaal wat we beloofd hadden, maar misschien dat we met wat mooie
gedichten toch weer in de lente sferen komen. Doe jij mee?
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 (vraag ons even je toe te voegen als je er nog niet in zit) of verstuur
je gedicht vóór 20 mei 2014 naar info@transgendernijmegen.nl om mee te doen.
Ook niet vergeten: zaterdag 31 mei is Multivrucht Picknick!
Toffe peer, zure druif, of harde schil met blanke pit?
Ongeacht wat voor vorm, of kleur je bent, iedereen is welkom op
onze kei-gezellige Multivrucht picknick!
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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