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LET OP! In deze nieuwsbrief openen we met twee maal belangrijk nieuws en de 
aankondiging van ons jubileum:

Roze Huis avonden in 2017 naar de 4de vrijdag van de maand
Op onze evaluatie van vrijdag 21 oktober is dat velen van jullie heel tevreden zijn met hoe we onze 
avonden organiseren. Ook cafe Van Deelen, hoewel voor sommigen even wennen, werd door velen 
van jullie positief beoordeeld. Daar blijven we dus de komende tijd komen. Wel hoorden we van 
meerdere mensen dat er behoefte is aan een vaste avond die niet op de donderdag valt, daarom 
verplaatsen we in 2017 onze avond in het Roze Huis van de 4de donderdag van de maand naar de 4de
vrijdag van de maand. Het hele rooster van 2017 vinden jullie hieronder.

NIEUW! Vanaf februari 2017: Iedere 1e zondag van de maand Sportgroep 
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. Het komt vaak voor dat
een transgender niet mag deelnemen in het
mannen- of vrouwenteam waar ze zich
thuisvoelen of niet welkom is in de
kleedkamer. 
Sporten moet voor iedereen leuk zijn en
daarom gaat de Transgendergroep Nijmegen een sportgroep beginnen. 
Heb je na de sportdag op 17 december de smaak te pakken? Vanaf februari 2017 hebben we iedere maand 
een gymzaal ter beschikking om lekker samen te kunnen sporten. Iedere keer een ander sportaanbod, dus 
voor ieder wat wils. De sportgroep is voor alle leeftijden en familie en vrienden zijn ook zeer welkom.
Iedere 1e zondag van de maand, 19.30 – 21.30 (kleedkamers open vanaf 19.15)
Gymzaal Palembangstraat 1, Nijmegen
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Rooster vaste bijeenkomsten 2017

Sportavond 
Gymzaal Palembangstraat

Cafeavond 
Cafe Van Deelen

Cafeavond 
Roze Huis

12 januari 27 januari

Zondag 5 februari 9 februari 24 februari

Zondag 5 maart 9 maart 24 maart

Zondag 2 april 13 april 28 april

Zondag 7 mei 11 mei 26 mei

Zondag 4 juni 8 juni 23 juni

Zondag 2 juli 13 juli 28 juli

Zondag 6 augustus 10 augustus 25 augustus

Zondag 3 september 14 september 22 september

Zondag 1 oktober 12 oktober 27 oktober

Zondag 5 november 9 november 23 november

Zondag 3 december 14 december 22 december
 

Activiteiten 

Zaterdag 17 december: Trans Sport Nijmegen
We gaan weer lekker samen sporten! Een fijn middagje samen in beweging. Voor de lol, voor de sport, voor
de gezelligheid. Neem je vrienden, familie, partner of ouders mee! We houden rekening met jong en oud, 
fit en minder fit. Voor de workshops Yoga en Rugby komt er een ervaren coach.
In de pauzes zijn er lekkere broodjes met genoeg vegetarisch. Natuurlijk zijn de kleedkamers gendervrij en 
kan het niemand schelen wat je draagt, als je er maar prettig in kunt sporten!
12.30 Inloop  
13.00 – 13.30 Warming up
13.30 – 14.15 Yoga (workshop) en Badminton 
14.30 – 15.00 Voetbal
15.15 – 16.00 Rugby (workshop) en Tafeltennis
16.30 – 17.15 Apenkooien
17.15 Afsluiting 
Zaterdag 17 december 12.30 – 17.30
Sportzaal Bottendaal, Cortenaerpad 1 Nijmegen

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

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


Donderdag 29 december:  Filmavond met kerstdiner
Het is inmiddels bijna een traditie geworden: tussen kerst en nieuwjaar komen we weer samen in de 
Klinker voor een veganistische maaltijd gevolgd door  een hartverwarmende film. Voor het koken willen we 
wel weten hoeveel mensen er komen, dus geef je op voor 23 december op info@transgendernijmegen.nl!
De film die we gaan kijken is Transamerica, waarin Bree Osbourne nog maar één handtekening verwijderd 
is van haar geslachtsoperatie. Dan krijgt ze te horen dat ze een zoon heeft en haar therapeut eist dat ze 
vóór de operatie de confrontatie met hem aangaat. Ze haalt hem op uit de gevangenis in New York en 
samen maken ze een bijzondere reis door Amerika. 
Het diner en de film zijn gratis, je moet wel je eigen drankjes betalen. 
Donderdag 29 december, gezelligheid vanaf 16.30, eten om 19.00 uur. 
De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46 Nijmegen

Februari 2017 Jubileummaand 
In februari 2007 was de allereerste
avond van de Transgendergroep
Nijmegen (we heetten toen nog
Transgender Oost) en dat is dus
binnenkort al 10 jaar geleden! 
We hebben besloten dit heugelijke
feit maar de hele maand te vieren!
Er zal een tentoonstelling komen, verschillende activiteiten rond de thema's terugkijken en vooruitkijken, 
en natuurlijk een groot feest! 
Meer informatie en data volgen, zet al vast in je agenda:

Vrijdag 3 februari, 17.00 uur, opening Tentoonstelling 10 jaar Transgendergroep Nijmegen 
met om 20.00 uur lezing Transgender geschiedenis in Nederland door Alex Bakker.
In het Roze Huis, St. Antoniusplaats 1, Nijmegen. 

Vrijdag 24 februari 19.30 uur, groot feest in cafe Marcus Antonius. 

Ben je actief in fora, facebook groepen of organisaties waar misschien nog voormalig bezoekers van onze 
groep komen? Help ons ze te vinden! Deel onze berichten over het jubileum zodat we zoveel mogelijk 
bezoekers uit de vroege jaren van onze groep kunnen betrekken bij het jubileum. 
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