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We hebben in de zomer een tijdje geen nieuwsbrief uitgebracht. Hopelijk hebben jullie toch op onze website en 
facebook een beetje meegekregen dat we niet stil zitten. Onze informatiestand op de introductiemarkten van de 
universiteit en HBO was weer erg gezellig en we hebben met veel success de Buiten de Binary dag herhaald. 
Maar daarover hier onder meer. Eerst....

Vrijdag 30 oktober: Halloween Karaoke Party!
30 oktober zal de Transgendergroep de wekelijkse vrijdagmiddag borrel
van het COC Nijmegen verzorgen en dat doen we op zo'n datum
natuurlijk niet zonder er onze eigen Halloween draai aan te geven. Om
de feestvreugde te vergroten gaan we langer door: van 6 tot 11. We
smeren eerst de stembanden en zetten rond een uurtje of 8 de karaoke
machine. Dus zoek een bloedrode lipstick of laat een evil sikje staan en
kom er bij! Natuurlijk is het weer gratis. Kostuums zijn super leuk maar
niet verplicht. 
Zaterdag 30 oktober, vanaf 18.00 uur 
Roze Huis, St. Antoniusplaats 1, Nijmegen

Verslag:
Zaterdag 18 oktober: Buiten de Binary Dag  
Met 13 workshops, 2 films en een feestje kon het eigenlijk al niet meer fout gaan, maar 
met ook een overweldigende hoeveelheid mooie, leuke en creatieve bezoekers werd 
het helemaal een feest. De tweede Buiten de Binary dag was wat ons betreft een 
fantastisch succes. De ruimteproblemen van het eerste jaar waren effectief opgelost 
doordat cafe Marcus Antonius als tweede lokatie beschikbaar was, waarvoor wij 
barman Paul zeer dankbaar zijn! Op het aanbod van dit jaar (meer praktische 
workshops, niet alleen luisteren en praten) hebben we
veel positieve reacties ontvangen en ook al een hoop
leuke ideeen voor volgend jaar. Wie nog extra ideeen
heeft, verbeter-punten of gewoon zijn woordje wil doen
over de dag kan dat natuurlijk nog steeds via 
info@transgendernijmegen.nl en het contactformulier op 
www.transgendernijmegen.nl 
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