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2015!
Een nieuw jaar, met nieuwe plannen! Ons team 
vrijwilligers is al weer hard bezig om te zorgen dat het 
komende jaar net zoveel mooie momenten gaat krijgen 
als 2014. We willen de picknick, het kerstdiner en de 
Buiten de Binary dag gaan herhalen en komen ook met 
nieuwe activiteiten. En dan zijn er natuurlijk de 
caféavonden. Voor in je agenda staat hiernaast vast een 
jaaroverzicht. En... voor de laatste maal in de komende 
jaren bieden we de workshop van Mieke van Beers aan. 
Dus grijp je kans en schrijft je nu in. Vol = Vol. 

DATA 2015
            8 januari caféavond in De Meermin            
            22 januari caféavond in het Roze Huis
            12 februari caféavond in De Meermin
            26 februari caféavond in het Roze Huis
            7 maart Workshop Kleur en Stijladvies
            12 maart caféavond in De Meermin
            26 maart caféavond in het Roze Huis
            9 april caféavond in De Meermin
            23 april caféavond in het Roze Huis
            14 mei caféavond in De Meermin
            28 mei caféavond in het Roze Huis
            11 juni caféavond in De Meermin
            25 juni caféavond in het Roze Huis
            9 juli caféavond in De Meermin
            23 juli caféavond in het Roze Huis
            13 augustus caféavond in De Meermin
            27 augustus caféavond in het Roze Huis
            10 september caféavond in De Meermin
            24 september caféavond in het Roze Huis
            8 oktober caféavond in De Meermin
            22 oktober caféavond in het Roze Huis
            12 november caféavond in De Meermin
            26 november caféavond in het Roze Huis
            10 december caféavond in De Meermin
            24 december GEEN CAFEAVOND

Zaterdag 7 maart: Workshop “Kleur- en Stijladvies voor kleding, haar en make-up” door Mieke van Beers

Wegens het grote succes van de vorige keer organiseert Transgendergroep Nijmegen in samenwerking met Mieke 
van Beers nogmaals de workshop “Kleur- en Stijladvies voor kleding, haar en make-up” in het Roze Huis! Volgend 
jaar gaan we waarschijnlijk voor een andere workshop dus dit is je laatste kans!

“Iedereen is uniek. En dat geldt ook voor de manier waarop iemand zich kleedt: kleding mag een afspiegeling van 
jezelf zijn. En misschien vraag je je soms af: laat ik wel zien wat ik wil laten zien?” Mieke van Beers inspireert je om 
anders naar jezelf te kijken, reikt je de nodige kennis aan en geeft je persoonlijke adviezen.

Na deze workshop heb je voortaan de middelen in handen om op een authentieke manier het beste van jezelf te 
laten zien! Je leert alles over kleurgebruik, krijgt een persoonlijke kleuranalyse, leert het effect te zien van de make-
up die bij jou past en welke vormen van kleding bij je passen. Met advies over verhoudingen, materialen, lengtes, 
accessoires, vormen, dessins, kapsels en de wijze waarop je die kunt dragen. Dit is niet zomaar een uurtje 
workshop maar een hele dag vol informatie. Aan het einde van deze dag heb je voldoende kennis over de kleding, 
de kleuren en de vormen die het beste bij je lichaam en je persoonlijkheid passen. Hierdoor voorkom je voortaan 
twijfels, miskopen en ergernissen, wat goed is voor je zelfvertrouwen en je portemonnee.

Om de workshop zo goed mogelijk te laten verlopen, een paar verzoeken aan deelnemers:

• Breng de make-up die je gebruikt mee
• Breng twee kledingstukken mee waar je een vraag over hebt
• Ga vanaf begin februari niet onder de zonnebank

 
Je kunt je aanmelden voor deze workshop door een mail te sturen naar 
info@transgendernijmegen.nl. Wees er snel bij, want vol = vol. Deelname is gratis. 
Zaterdag, 7 maart 2015, 11.00 uur – 18.00 uur
Locatie: Het Roze Huis, St. Anthoniusplaats 1 te Nijmegen
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