Transgendergroep Nijmegen
Nieuwsbrief
Nummer 21. september 2016
Het is al weer een hele tijd geleden sinds onze laatste nieuwsbrief maar daarom hebben we op dit moment
EXTRA veel nieuws. Dit is zelfs onze langste nieuwsbrief ooit (maar dat komt vooral doordat we jullie het
hele programma van de super volle Buiten de Binary dag meesturen.
Zaterdag 8 oktober: Buiten de Binary dag
Hierover heben we héél veel te vertellen dus dat doen we onderaan deze nieuwsbrief.
Vrijdag 21 oktober: Open evaluatie caféavonden
We organiseren nu al bijna 10 jaar ontmoetingsavonden. Sinds 2 jaar
doen we dat naast café Meermin ook in het Roze Huis en sinds juli dit
jaar is café Meermin veranderd in café Van Deelen. Zijn we nog
tevreden met hoe alles gaat? Hebben we nog steeds de juiste dagen,
tijden en locaties? Vrijdag 21 oktober nodiggen we iedereen uit om te
komen meedenken hoe we onze avonden nog beter kunnen maken.
Kun je er niet bij zijn maar vind je het wel belangrijk dat je mening
meegewogen wordt? Stuur ons dan een mailtje naar
info@transgendernijmegen.nl. Korte mails zullen we voorlezen en lange mails samenvatten.
In het Roze Huis, St. Antoniusplaats 1 Nijmegen. Vanaf half 8.
Donderdag 27 oktober: Caféavond in Roze Huis met kledingruil
Out with the old, in with the new! Bij jezelf uiten zoals je eigenlijk bent komen vaak wel een paar
kledingwissels en miskopen kijken. Lastig als je krap bij kas zit. Daarom houden we donderdag 27 oktober
een kledingruil tijdens onze cafeavond in het Roze Huis. Natuurlijk hebben we een paskamer!
De regels zijn simpel: Neem een aantal (gewassen en
niet kapotte) kledingstukken mee die je zelf niet
meer hoeft, hang of leg ze in onze ruilhoek en zoek
maximaal evenveel andere stukken uit als je hebt
mee genomen. Heb je veel kleding meegebracht?
Wees dan sociaal en kies niet meteen 10 nieuwe
kledingstukken uit maar begin met een paar en geef
anderen ook een kans iets leuks te zoeken.
Ook toegestaan op de ruil: schoenen, tassen,
sierraden, ongebruike make-up.
In het Roze Huis, St. Antoniusplaats 1 Nijmegen. Vanaf half 8. Toegang gratis.
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Vrijdag 18 november: Avond voor, met & over partners
Een transitie hoeft niet het einde van je relatie te betekenen. Een avond
voor/over partners van transgenders. Mariannne van Geurtsen vertelt
over haar eigen ervaringen en die van anderen ....
Marianne is de auteur van 'Een bijzondere liefde'. In dit boek bundelde ze
gesprekken met 14 partners van transgenders. Dat deed ze ook vanuit haar
eigen ervaring als partner van een transvrouw, onder het motto: Dit is het
boek dat ik had willen lezen toen ik zelf aan het begin stond van meer dan
één transitie met mijn partner. Net als op onze andere dagen is ook op
deze avond iedereen welkom: transgenders, partners en de rest.
In het Roze Huis, St. Antoniusplaats 1 Nijmegen.
Inloop vanaf half 8, aanvang 8 uur. Toegang gratis.
En we werken ook nog aan:
– Een sportdag, waarschijnlijk in november/december
– Ons tienjarig jubileum in februari 2017!!!
Okee, en dan nu:
Zaterdag 8 oktober: Buiten de Binary dag
Duidelijkheid is vaak best wel lekker. Om te weten of je
in de trein of de bus moet stappen bijvoorbeeld, naar
Nijmegen of Arnhem. Maar mensen zijn zelden zo
duidelijk, en als we mensen in duidelijke hokjes
proberen te duwen gaat er veel verloren. Tussen man
en vrouw, tussen hetero en homo, tussen seksueel en
aseksueel, tussen alle hokjes zit ook nog wat, de ruimte
van… nou ja, van al het andere.
Op 8 oktober 2016 organiseert de Transgendergroep
voor de 3de maal een dag vol workshops, lezingen,
films, debat en meer over de ruimte buiten de hokjes.
Om die ruimte te onderzoeken, namen te geven en die
namen weer uit te gummen, en vooral om die ruimte
te vieren. Kom langs en ontdek de veelzijdigheid en
veranderlijkheid van seksualiteit, gender, verlangen,
fantasie, uiterlijk, innerlijk, lichaam, identiteit en de
rest. En breng je eigen veelzijdigheid mee natuurlijk!
Zaterdag 8 oktober 2016 van 10:30 to 22:00
In het Roze Huis en cafe Marcus Antonius,
St. Antoniusplaats 1 en 15, Nijmegen
Toegang gratis, inschrijving niet nodig.
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1. Presentatie en interview: Aldus Sybren. Schrijven over jezelf.
Hoe schrijf je een verhaal over je eigen ervaringen als transgender? En waarom
eigenlijk? En hoe is het als wildvreemden opeens heel persoonlijke dingen over je
weten? Micha Meinderts, auteur van de Arthur Hartman-trilogie (Cadans, Dubbel
Leven en Oog in Oog), schreef een autobiografische roman over Sybren, een
transgender man die na zijn transitie en scheiding een nieuw leven probeert op te
bouwen. Het verhaal is gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Micha verkoopt en
signeert ook ter plaatse zijn boeken.
Nederlands.
2. Meditatie
De werking van meditatie wetenschappelijk uitgelegd en afgewisseld met korte oefeningen. Uitgebreidere
beschrijving van dit item volgt. Nederlands
3. BDSM in je relatie.
Beschrijving van dit item volgt Nederlands
4. Workshop: Dancing Beyond Binary
Movement dance and improvisation allow us to deepen the connection between our body and mind. Some
Queer and Trans people face unique challenges when it comes to this connection but I believe we also have
a rare doorway into the depths of what it means to be human. I invite you to come explore the mind-body
connection in a safe space with this unique workshop. We’ll explore how different body postures make us
feel. We’ll investigate the effects of mental imagery on our perception and interactions with each other. We
will let go and play!
Yeled is finishing their MSc in cognitive neuroscience (Donder’s institute in the Netherlands) and has an
extensive background in Martial Arts, Dance and Thai massage. They identify as queer/trans with some
gender dysphoria and these exercises have had a very positive influent on them so they wish to share
them. We’re not talking much in this workshop, we’re mostly going to dance, so it’s best to wear
comfortable clothing. English.
5. Workshop: Polyamorie en samenwonen
Samenwonen met meer dan 1 partner, hoe doe je dat? Je kunt polyamoreuze relaties op verschillende
manieren vormgeven. Van mono-relaties zijn er om je heen waarschijnlijk talloze voorbeelden van hoe je
dingen als samenwonen, kinderen krijgen/opvoeden, omgaan met familie aan kunt pakken. Maar bij polyrelaties is dit minder het geval en is het wat meer zoeken naar een vorm waar iedereen zich in kan vinden.
Doel van deze workshop is wat voorbeelden te geven van hoe je het aan zou kunnen pakken en vervolgens
de kans te geven om vragen te stellen en je eigen ervaringen te delen. Laten we het hebben over hoe
geweldig polyamorie kan zijn(!) en ook over de moeilijkheden ervan.
Nederlands
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6. Presentatie: FREE PATHH. transgenders praten over hun eigen zorg.
In juni dit jaar organiseerde WPATH een wereldconferentie over
transgenderzorg in Amsterdam. Voor transgenders was dit nauwelijks
toegankelijk. De kosten waren enorm hoog (300-1000 euro!) en er werd weer
vooral over ons gepraat zonder ons. Een groep activisten liet het daar niet bij
zitten. Ze organiseerde op dezelfde dag FREE PATHH, een alternatief Gratis
Event over de Praktische Aanpak Transgender Gezondheidszorg en
Mensenrechten. Het was een groot succes. Jochem Verdonk presenteert de
resultaten van de dag en bespreekt hoe we ook in de toekomst kunnen praten over onze eigen zorg.
Nederlands.
7. Selm Wenselaers vertelt…
Beschrijving van dit item volgt. Nederlands
8. Presentatie: Je weet niet wat je mist! Kijk op kinks
Er is veel meer kink dan alleen BDSM maar weinig mensen gaan ooit op onderzoek buiten de meest
bekende kinks. In korte presentaties en een open en respectvol vragenrondje leggen vier kink liefhebbers
uit waarom hun kink gewoon het leukste ooit is. Yummy is een uitgesproken liefhebber van én pleiter voor
meer schaamteloos plezier met plas. Lola Babysit mannen. Emma is een enthousiast Adult Baby Diaper
Lover meisje. Ze kleedt en gedraagt zich af en toe als klein meisje, en draagt daarbij ook luiers. Haar blog is
is ABDLgirl.com. Chris is mede-organisator van een luier bijeenkomst in Amsterdam en is eigenaar van
webshop EuroDL.nl. Luiers zijn zijn favoriete ondergoed voor zowel hemzelf als voor andere mannen. Hij
geniet niet alleen van luiers binnen seksspel, maar draagt ze ook graag in zijn dagelijkse leven.
Nederlands gesproken met delen in het engels. Geen film of foto toegestaan.
You’re missing out! Kinks of all kinds.
There is a lot more to kink than just BDSM but few people ever explore beyond the most well known kinks.
In short presentations followed by an open and respectful Q&A four kink lovers will tell us why their kink is
just the best. Yummy is an outspoken lover and promotor of a shameless enjoyment of pee. Lola is a
woman who babysits men. Emma is an Adult Baby Diaper Lover who dresses and plays like a little girl and
wears diapers too. Her blog is ABDLgirl.com. Chris is a co-organizer of a Diaper event in Amsterdam and
runs the EuroDL.nl webshop. Diapers are his favourite underwear on both himself and other guys, in sexual
play and as part of ordinary daily life. Dutch with some parts in English. No film or photography in this
space.
9. Presentatie: Non-monogamie?
Monogamie = het hebben van één relatie tegelijkertijd, polyamorie is het hebben van meerdere,
gelijkwaardige relaties tegelijkertijd, mogelijk in hetzelfde huishouden/gezin. Tenminste, dat is wat ik de
afgelopen jaren dacht. Jaren waarin ik me ook afvroeg wat ik nou eigenlijk was.
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Monogaam was ik niet, daar was ik wel achter. Maar met meerdere partners samenwonen? Nee bedankt.
Een monogame relatie en dan seksuele vrijheid? Was het ook niet helemaal, want ik voelde altijd méér
voor een “casual” partner dan het idee was. Niet monogaam dus, maar ook niet poly. En dan?
Tijdens dit praatje wil ik wat vertellen over mijn ontdekkingstocht binnen “Nonmonogamie”. Over de
opluchting die het was te ontdekken dat er meer waren die niet in de strikte definities passen die veel
mensen aanhouden. Waarom het voor mij persoonlijk zo past, en over hoe zich dat op dit moment uit in
mijn leven. Buiten de hokjes. Nederlands
10. Presentation: Help! Hormonen op hol! – Door Baukje
Hormonen, remmers en bijwerkingen. Als je er geen kaas van hebt gegeten lijken ze soms behoorlijk
onlogisch. Baukje legt in haar presentatie in heel eenvoudige taal uit wat hormonen nu eigenlijk doen met
je lichaam. Ze ontrafelt ingewikkelde termen, verteld waarom je bijwerkingen hebt en wat je opties zijn als
je van medicatie wil wisselen.Ook gaat Baukje in op hoe je met je behandelaar kunt praten als je niet
tevreden bent over je bijwerkingen en wat je rechten als patient zijn wanneer je behandelaar niet wil
helpen. De presentatie gaat over hormonen en remmers voor transvrouwen e.a. maar kan ook interessant
zijn voor transmannen e.a. die de basis willen weten van de werking van hormonen en hun rechten als
patient. Nederlands.
11. Moment van ontspanning
Even een rustmoment om alle indrukken van de dag te laten bezinken en verwerken, en om (weer) in
contact te komen met je lichaam. Door middel van eenvoudige yoga- en ontspanningsoefeningen kun je
even tot jezelf komen en energie op doen om de rest van de dag weer verder fit en helder te kunnen. Irene
Antoniesen is yoga- en dramadocent. Daarnaast werkt zij als trainingsacteur.
Nederlands. Er zijn beperkt matjes aanwezig dus neem svp een matje mee als je die zelf hebt. Zorg voor een
broek of maillot mee waar je prettig in kunt bewegen.
12. Workshop: Make your own Sex Toys
Get creative with your sex life! In this workshop we will learn to make sex toys out of EVERYTHING. strapons and whips out of old bicycle tires, packers out of gel and condoms, tongue-shaped sex toys out of
silicone. We may also vegan toys, toys for non-standard bodies and whatever else comes up (pun
intended). This is a participatory workshop where we will bring our own experience but anyone can be a
teacher so we encourage you to bring your own materials, ideas and experiences to the workshop.
English. No film or photography in this space unless you are photographing ONLY the toys.
13. Churchroad. Weg van de kerk.
Club chUrch is een minimaatschappij in Amsterdam. Een cruise club die soms niet goed begrepen wordt,
maar waar regisseur Vogel zich thuis voelt. Hij heeft er een kant van zichzelf ontdekt, die hij niet had
verwacht. De vrijheid, de schijnbare afwezigheid van een oordeel en de ongekende seks legitimeren het om
zijn grenzen steeds verder op te rekken. Is dat wel gezond en kan hij zoveel vrijheid wel aan?
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In deze persoonlijke documentaire onderzoekt de maker wat Club chUrch voor hem betekent. Hij laat zijn
oudoom Ton, die ook homo was, over zijn schouder meekijken. Robin Vogel geeft zich bloot in een film over
seksuele identiteit, non-monogamie en het combineren van verschillende werelden.
Documentaire, Nederlands met engelse ondertitels. Bevat korte expliciete seks scenes.
14. Panel: Having sex while trans, being trans while having sex.
How does being transgender influence your sex life? What is beautiful about it and what is difficult? Does
being trans open doors to new experiences or close them? Is there such a thing as non-gendered sex? How
do experiences with sex change during transition? And just where does your partner fit in? In this panel we
will hear from 2 trans men, one genderqueer person and 3 trans women.
English. No film or photography in this space.
15. Presentatie: De Bijbel (over)dwars gelezen!
De christelijke traditie en de kerk staan bepaald niet bekend om een progressieve visie op mannen en
vrouwen en hun positie en rollen. Jolanda Molenaar (transgender en theoloog) en Wielie Elhorst (homo,
LHBT-predikant en theoloog) vragen zich af of de bron van de christelijke traditie, de Bijbel, daartoe
eigenlijk wel aanleiding geeft, zeker als je de Bijbel ‘queer’ ((over)dwars) gaat lezen. Zin om dat laatste eens
te doen? Bezoek dan deze workshop. Nederlands
16. Feminist, non-binary and trans friendly porn
TranScreen will start us off with an informative talk about trans and
queer friendly porn platforms, festivals and filmmakers. In the short
documentary Interviews with feminist porn filmmakers by the artist Lora
Hristova we will hear queer women and non-binary people about,
among other topics, genderqueer visbility, sex education and their
experience in making alternative porn that is empowering for minority
communities and different body types. After the documentary there will
be room for conversations about what we look for in feminist, nonbinary and trans friendly porn.
English, no subtitles. There will be nudity and erotic scenes on screen but
no explicit pornographic footage.
17. Workshop: Drag it Up!
Genderbender Johnny the Dog geeft in deze workshop een aantal mogelijkheden om te spelen met Gender
en de presentatie van de dragpersona, die een uitvergroting is van een deel van jezelf. Zowel de dragking
als dragqueen (en alles inbetween) komt aan bod. Neem een (of meer) kledingstuk(ken) mee, waarmee je
jouw vrouwlijke/mannelijke/(non) binary kant wil accentueren. Adinda aka Johnny the Dog is een
multidiciplinaire performer danser/actrice/dragking/genderbender.
Nederlands.
18. Onbekend. Zodra we weten wat hier komt horen jullie het!
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