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De nieuwsbrief heeft deze keer meerdere pagina's en het is de moeite waard ze allemaal te lezen want we 
hebben heel veel leuks in petto! We hebben maar liefst 5 activiteiten aan te kondigen. Maar eerst:

HET COC BESTUUR ZOEKT JOU!
Het bestuur van het COC Nijmegen (waarvan de
Transgendergroep zoals jullie weten een werkgroep
is), is met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden
en een nieuwe voorzitter. Voel je je niet zo'n
bestuurder? Overweeg het toch eens! Misschien ben
je wel heel goed in het schrijven van projectplannen of
heb je de sociale skills om het contact zijn tussen het
bestuur en de vrijwilligers en mensen het gevoel
geven dat ze echt gewaardeerd worden. Mail naar 
info@cocnijmegen.nl voor meer informatie en om te solliciteren. 

En dat nu al onze leuke activiteiten in november en december:

Donderdag 26 november: Filmavond 'Next Goal Wins' & gesprek Transgender acceptatie in de sport
Donderdag 26 november hebben we weer een filmavond in het Roze Huis. Dit maal draaien we 'Next Goal 
Wins'. Dat is GEEN film over een transgender! Next Goal Wins is een voetbalfilm over het nationale team 
van American Samoa, wereldwijd bekend als 'het slechtste team ter wereld', dat uitdagingen overwint om 

hun droom te bereiken: een wedstrijd winnen. Dat 1 van de spitsen 
transgender is staat het team nauwelijks bij stil. Ze hoort er gewoon bij.
Een bijzonder portret over wat het betekend om winnaar te zijn.
Daarna gaan we samen in gesprek over de vraag 'hoe zorgen we dat 
transgenders is alle sportteams welkom zijn?'. Huub ter Haar van de 
John Blankenstein Foundation, een stichting die zich al 7 jaar inzet 
voor homo-acceptatie in de sport, zal vertellen wat zij tot op heden 
gedaan hebben en wat de resultaten waren. Op basis daarvan zullen 
we samen spreken over de vraag of transgender-acceptatie in de sport
met dezelfde methoden te bereiken is, of toch anders? Ook gaan we in
op persoonlijke vragen waar transgenders mee worstelen. Hoe kom je 
uit de kast in je team? Zeg je dat je transgender bent als je bij een 
nieuw team komt? Entree is weer gratis en iedereen is welkom! 
Donderdag 26 november: 19.30 uur (We starten de film 20.00 uur en
beginnen het gesprek rond 21.30 uur.) 
In het Roze Huis, St. Antoniusplaats 1, Nijmegen 
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Zaterdag 28 november: boekpresentatie 'Wat vrouw? Wat man? Mens!'
Na heel veel werk en nogal wat bezoekjes aan onze groep presenteert Frans
Eppink zaterdag 28 november eindelijk zijn bijzondere fotoboek over gender:
'Wat vrouw? Wat man? Mens!' Dit fotoboek laat vele mensen zien en wil 
daarmee tonen hoe divers gender is en dat ieder alleen in zijn eigen 'hokje' 
past. Zoveel mensen, zoveel genders! 
De presentatie vindt plaats 28 november om 15.00 uur in de Bibliotheek De 
Mariënburg, daarna organiseert de Transgendergroep van 17.00 uur tot 
20.00 uur een borrel in het Roze Huis met de transgenders en andere mooie 
mensen die meededen aan het boek. Heb je de boekpresentatie gemist? 
dan kun je ook dan nog Frans de oren van het hoofd vragen over zijn boek 
en het fotoboek bekijken natuurlijk. Toegang is gratis op beiden plaatsen. Het
fotoboek is op beiden locaties te koop voor € 29,75 (hardcover, 128 paginas)

Zaterdag 28 november 's 15.00 in de Bibliotheek De Mariënburg,  Mariënburg 29 te Nijmegen en 
vanaf 17.00 uur in het Roze Huis, St Antoniusplaats 1, Nijmegen 

Vrijdag 11 december: opening Fotoexpositie: 'Ted' 
Nog een fotografie project van iemand die de meesten van ons wel kennen! In april 2014 begon Ted van 
Koelen met zijn transitie van vrouw naar man. Fotograaf Sid Pluijm fotografeerde hem 20 maanden lang. 
Nu de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden exposeert Pluijm deze portretreeks in het Roze Huis
in Nijmegen. De expositie zal t/m 29 januari te zien zijn. 
Opening vrijdag 11 december, 17.00 uur in het Roze Huis, St Antoniusplaats 1, Nijmegen 
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Zaterdag 12 december: Workshop 'Mijn lijf en ik'
Devon en Jochem zijn beiden transman en transactivist. In mei 2015 hebben ze het zeer geslaagde Trans 
& Bloot Weekend georganiseerd. In oktober gaven ze tijdens onze Buiten de Binary Dag de ook hele mooie
workshop “Thuis in je lijf!”. Nu doen ze dit nog eens veel uitgebreider over in een hele dag, met als thema 
jezelf comfortabel voelen in je lichaam! Deze dag staat open voor mensen van alle genders. Het 
programma:

10.30 – 11.00 Inloop
11.00 – 12.30 Sessie 1: Trans* & identiteit. Trans* of niet-binair zijn
is voor ons een onderdeel van wie wij zijn. Hoewel de grootte van dit
onderdeel voor iedereen verschillend is. Tijdens deze workshop
bespreken we in hoeverre dit aspect je identiteit vormt. Welke rol
speelt je trans* of niet-binair zijn in je dagelijks leven? In welke mate
loop je dagelijks tegen grenzen aan? Of is het voor jou iets wat
slechts op de achtergrond aanwezig is?
12.30 – 13.30 Lunch: wij zorgen voor een lunch
13.30 – 15.30 Sessie 2: Zijn & lichaam. Thuis zijn in je lichaam is
voor veel trans* en niet-binaire mensen niet vanzelfsprekend. Toch
valt er veel te winnen met een beter contact met je eigen lijf. In deze tweede workshop gaan we 
daarom fysiek aan de slag. We laten je je persoonlijke ruimte voelen en daarmee spelen, en meer…
15.30 – 17.00 Napraten met een drankje

De workshop is alleen in zijn geheel te volgen; je kunt dus niet later op de dag instromen. 
Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. In verband met de te verwachten belangstelling verzoeken we 
je aan te melden via info@transgendernijmegen.nl. Wacht niet te lang, want VOL=VOL!
Heb je lunchwensen/allergieën ? Laat het weten & we kijken wat we kunnen regelen. 
Kijk voor meer info ook op: www.transenbloot.nl 
Zaterdag 12 december van 10.30 tot 17.00  in het Roze Huis, St Antoniusplaats 1, Nijmegen 

Dinsdag 29 december: Kerstdiner en Mini-serie 
Aan het einde van het jaar komen we weer bij elkaar om lekker te eten. Onze vrijwilligers koken zelf iets 
heel lekkers en helemaal veganistisch. Daarnaast kijken we de Miniserie My Transsexual Summer, een 
portret  van 7 Britse transgenders die op originele, grappige en ontroerende wijze inkijkjes geven in hun 
leven en transitie. De avond:

16.30 Kom lekker vroeg een kopje thee drinken of helpen groente te snijden in de keuken
17.30 Vertoning 1ste helft My Transsexual Summer
19.00 Kerstdiner!
20.30 Vertoning 2de helft My Transsexual Summer
22.00 We drinken nog wat samen

De locatie is net als vorig jaar in De Klinker. Dit jaar vragen we een eigen bijdrage van € 2,50 voor het eten.
Voor het koken moeten we wel weten hoeveel mensen er komen, dus geef je op voor 21 december op 
info@transgendernijmegen.nl! 
Datum: dinsdag 29 december, vanaf 16:30 uur. Reserveren verplicht!! 
Locatie: De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46 Nijmegen

Transgendergroep Nijmegen 
www.transgendernijmegen.nl
info@transgendernijmegen.nl  

mailto:info@transgendernijmegen.nl
http://www.transgendernijmegen.nl/
mailto:info@transgendernijmegen.nl
http://www.transenbloot.nl/

