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Lekker veel te doen!
De zon schijnt, de zomer is begonnen, en we hebben een overvolle nieuwsbrief vol activiteiten! Dus pak je 
agenda er bij, hou deze dagen vrij, en geef je even op, dan zorgen wij voor de rest!

Zaterdag 13 juni: Workshop Kleur en Stijladvies
Begin dit jaar ging de workshop van Mieke van Beers niet door.
Nu kans nummer 2! Er zijn nog plaatsen dus geef je snel op 
voor een dag vol kledingtips, kleuradviezen, stijl analyses en 
gezelligheid. Deelname is gratis en we zorgen voor lunch.  
Breng je make up mee en een paar kledingstukken waar je een
vraag over hebt
Datum: Zaterdag 13 juni 2015, 11.00 uur – 18.00 uur 
Adres: Het Roze Huis, St. Anthoniusplaats 1 te Nijmegen
Reserveren verplicht en vol = vol. 

Zondag 28 juni: Trans Sport Nijmegen
Een lekker middagje sporten met je team, het lijkt zo simpel maar voor veel transgenders is het lastig om hun
plek  te  vinden  in  de  sport.  Sporten  moet  voor  iedereen  leuk  zijn  en  om  dat  te  bereiken  gaat  de
Transgendergroep Nijmegen op zondag 28 juni niet denken maar doen: door samen te sporten. 
Van 12 uur tot 5 uur 's middags zal er in de Sporthal Onder 't St Steven van alles te doen zijn. Voetbal, volleybal,
badminton,  kungfu  en  in  hartje  zomer  ook  een  watergevecht.  Iedereen  is  welkom  om  mee  te  sporten.
Transgender of niet, prof of beginner, als je maar je beste beentje voorzet. 

Programma: 
12.00 Inloop
12.15-12.50 Warming Up
13.00-14.00 Badminton
14.10-15.10 Voetbal
15.20-16.20 Volleybal en Kungfu
16.30-17.00 Watergevecht!
17.00 Afsluiting

Datum: Zondag 28 juni, van 12.00 tot 17.00 
Adres:  Sporthal Onder 't St Steven, Smidstraat 31, Nijmegen. 
Deelname: Gratis, geef je vóór 22 juni op via info@transgendernijmegen.nl en ontvang een speciaal sportdag t-
shirt. Noem de maat in je mailtje en laat ook weten of je de voorkeur hebt voor een 'dames'- of 'heren'-model
(hoe onzinnig die labels ook zijn voor 2 t-shirt modellen). 
Praktisch: op de sportdag is gratis drinken en snacks aanwezig. Er zijn beperkt waterpistolen, dus heb je zelf 
waterpistolen of ballonnen, neem ze mee!
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Zaterdag 12 juli: Picknick
Vorig jaar was de Multivrucht picknick super gezellig, 
absoluut voor herhaling vatbaar! Dat doen we dan 
ook. Zaterdag 12 juli gaan we weer gezellig picknicken
in het Kronenburger park. Neem allemaal iets lekkers 
te eten en te drinken mee als je kunt. Ben je niet zo 
culinair? Geen probleem. Wij zorgen voor extra 
hapjes. 
Datum: Zaterdag 12 juli, vanaf 14.00 uur
Locatie: Kronenburgerpark, Nijmegen

Maandag 17 augustus en woensdag 26
augustus: Introductiemarkten van de RU en
HAN
Nog iets dat ieder jaar terug komt maar ook ieder
jaar weer heel leuk is: de introductiemarkten!
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 17 augustus 's middags meehelpen op
de markt van de Radboud Universiteit of op 26
augustus 's ochtends 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.  

Zaterdag 10 oktober: Buiten de Binary 2
Op 18 oktober 2014 organiseerden we een dag vol workshops, 
lezingen, films, debat en meer over de ruimte buiten de hokjes. Er 
werd toen al meteen  gevraagd en daarna hebben we bijna iedere 
week wel van iemand gehoord: Komt er nog een Buiten de Binary 
dag? Het antwoord: natuurlijk!!!! 
En inmiddels hebben we een datum: 10 oktober 2015 wordt de dag 
van Buiten de Binary 2. Met nog minder hokjes, nog meer ruimte en 
nog meer workshops (en meer WC's). 
Omdat er heel veel mensen zijn met leuke ideeën houden we 
binnenkort al een open brainstorm avond. Heb je een leuk idee? Ken
je een geweldige workshop? Wil je meehelpen met het organiseren 
van Buiten de Binary 2? Kom maandag 15 juni om 9 uur 's avonds 
naar het Roze Huis en denk mee. Of stuur ons een mailtje met je 
ideeën, dat mag natuurlijk ook. 
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