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Na de lente komt de zomer
Het is nu eindelijk echt zomer. Tenminste, dat zegt de kalender. Het weer kent dit seizoen nogal wat ups en downs, al
heb ik het vermoeden dat de echte zomer nu toch zo ongeveer gaat doorbreken. De Transgendergroep heeft ook een
tijd gehad van ups en downs maar volgens mij toch vooral ups. We moesten de Beauty Dag annuleren maar de
Picknick was een groot succes. En volgens mij wordt het nu voor onze groep ook alleen maar beter: de
introductiemarkten komen er aan (altijd leuk) en we gaan met nieuwe avonden in het Roze Huis beginnen. De column
van onze columnist Lucas Ludens is er weer en Ted heeft een verslag geschreven van onze picknick. Ik heb een
nieuw zomerjurkje en een nieuwe aftershave, en ach, wat wil een mens nog meer? Dat de zomer lang mag duren
natuurlijk. En dat jullie er allemaal bij zijn om de zomer te vieren!
– Rense, coördinator Transgendergroep
Nieuw: Besloten avonden in het Roze Huis
Zin onze groep te bezoeken maar toch een beetje nerveus? Zin in je nieuwe jurk naar de groep te gaan maar wil je je
niet thuis omkleden? Vanaf september beginnen we met besloten avonden in het Roze Huis. De avonden zijn voor
transgenders, travestieten, genderdiverse mensen, twijfelaars, enzovoort en de vrienden of familie die zij zelf mee
willen nemen. Er is een kleedkamer, een rolstoelingang en alle ruimtes zijn rookvrij. De gastvrouwen van de avond
zijn Amy en Tineke.
Onze open avonden in de Meermin blijven ook gewoon bestaan. Vanaf september zal de 2de donderdag van de
maand de vaste avond in de Meermin zijn en de 4de donderdag van de maand de besloten avond in het Roze Huis.
Het Roze Huis is aan de Anthoniusplaats 1 te Nijmegen. De eerste avond in het Roze Huis is 25 september. We zijn
nu plannen aan het maken om de eerste avond extra leuk te maken.
Introductiemarkten van de HAN en RU
De introductie dagen van de universiteit en
HBO komen er weer aan. Honderden nieuwe
studenten stromen ieder jaar naar de
informatiemarkt om te ontdekken wat er zoal te
doen is in Nijmegen. En die moeten natuurlijk
weten dat Nijmegen ook een heel leuke
transgendergroep heeft! Net als voorgaande
jaren zullen wij dus weer aanwezig zijn met
een informatiestand en net als vorige jaren
zoeken we daar vrijwilligers voor.
Kun jij op 18 augustus meehelpen op de markt
van de Radboud Universiteit of op 27 augustus
meehelpen op de markt van de HAN? Geef je
op via info@transgendernijmegen.nl en laat
ook je t-shirt maat weten zodat we een t-shirt
voor je kunnen regelen.
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Project Frans Eppink
Jullie hebben hem vast al wel eens zien lopen bij één van onze activiteiten: de fotograaf met de felgekleurde broeken.
Hij bijt niet en neemt ook geen foto’s als je dat niet wil. Wel is deze vriendelijke vreemde eend in onze bijt bezig met
een mooi project: een foto’s en verhalenboek over hoe divers gender wel niet kan zijn en hoe raar het eigenlijk is dat
mannen en vrouwenhokjes zoveel uitmaken in onze maatschappij. Daarvoor zoekt hij mooie mensen, mooie verhalen
en mooie invalshoeken. Anoniem meedoen mag. Zelf iets schrijven mag, je verhaal in een interview uit de doeken
doen ook. Alleen eens mailen om wat extra informatie te vragen kan ook: contact@eppinkfotoproducties.nl
Multivrucht Picknick 31 mei 2014, verslag
van Ted
Een stralende zon, een perfecte dag voor een
picknick in het Kronenburgpark. De
aankondiging van Transgendergroep Nijmegen
was al goed:
“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!”
Dat klinkt toch wel heel uitnodigend. Op
facebook waren de berichten blij gestemd.
Foto’s van voorbereidingen, lekker eten, ontplofte beslagkommen, veganistische gerechten, creatief spandoek
schilderen; het maakte de voorpret al groot.
Rond twee uur waren de eerste mensen ter plekke, en de groep werd langzaam maar zeker groter. Lekker eten,
drinken, potje frisbee en voetbal, praten en plezier. De beste ingrediënten voor een gezellige, fijne middag. En
natuurlijk de bekendmaking van de winnaar van de gedichtenwedstrijd. Een mooi gedicht door één van mijn beste
vrienden geschreven. Het raakte me weer. De prijs was geweldig; een regenboog-bloemenkrans, privé-taart en een
heuse wisseltrofee van wel vier centimeter hoog! Het zal volgend jaar een flinke competitie opleveren, want wie wil nu
niet de winnaar zijn van zo’n geweldige beker! Ook aanwezig was Frans Eppink, een fotograaf die een boek wil
samenstellen over diversiteit, en op zoek is naar mensen die hieraan mee willen werken. Er is volgens mij al
behoorlijk genetwerkt. De geslaagde dag kreeg nog een vervolg met voor een aantal mensen lekker eten in De Plak,
en daarna tot middernacht lekker gefeest in de Grotestraat/ café Mets bij het Roze Meifeest. Geweldig! En aan de
organisatie: bedankt, het was echt een topdag!
Column: Dromen en Wakker Worden
Door Lucas Ludens
‘Moest je nog wennen afgelopen twee weken aan hoe het nu is?’ vraagt de chirurg die mij geopereerd heeft bij
controle. 'Nee, het klopt zo.’ Ik werd wakker, na de operatie, en het klopte, dat deel van mijn lichaam tenminste. Zoals
het zou moeten zijn. Ik heb nooit kunnen wennen aan dat vervreemdende gevoel bij het wakker worden van voor de
operatie. He is dit mijn lichaam? Wat doe ik hier?
Nu lijkt dat al weer zo lang geleden. Het is alsof ik al die tijd een droom droomde waar ik niet uit kon komen, en nu
voor een groter deel ben ontwaakt. Net zoals ik daarvoor een stukje wakkerder werd toen ik hormonen mocht, en daar
weer voor het moment dat ik mijn identiteit met de buitenwereld ging delen.
Dromen we niet allemaal in zekere zin? Is dit niet met alles zo?
Maar genoeg over dromen. Hoewel, er is nog een leuke die ik wel wil delen. Eentje die binnenkort werkelijkheid word.
Eentje waarop ik op het strand ben, met vrienden, de zon schijnt. Voor sommige mensen misschien iets gewoons;
voor mij heel speciaal. Want ik zal de warmte van de zon kunnen voelen op mijn huid. Geen T-shirt meer aan of iets
waardoor ik moeilijk kan ademhalen. Voor het eerst zal ik lopen op het strand als een vrij man. Zwemmen en plezier
maken zonder me zorgen te maken of me ongemakkelijk te voelen. Vrij van angst, en alle zandkorrels
zullen zo mooi zijn, en alle vogels zullen nog steeds mooi zijn en vliegen, en deze keer zal ik het
gevoel van vrijheid met ze delen. Hier ben ik!
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