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Trans Sport avond 6 augustus: zwemmen!
Zoals inmiddels gebruikelijk gaan we de eerste
zondagavond van de maand lekker sporten! Dit maal
gaan we (mits het weer meezit) zwemmen in het
prachtige Wylerbergmeer. Dit is een openlucht locatie
vlak bij de Duitse grens. Op een zondagavond is het
hier heerlijk rustig.
We verzamelen om kwart over 6 op Centraal Station
en pakken om 18.28 bus 58 richting Emmerich. Een
kwartiertje later stappen we uit op bushalte Wyler Bad vlakbij het meer. Met de auto? Er wacht ook iemand
van ons vanaf half 7 bij het meer zelf, bij de hoofdingang vanaf de parkeerplaats.
Neem je zwemspullen mee! ;)
Introductiemarkten: 21 augustus Radboud Universiteit, 31 augustus Hogeschool Arnhem-Nijmegen
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 21 augustus meehelpen op de markt van de Radboud
Universiteit of op 31 augustus ‘s meehelpen op de markt van de
HAN? Geef je op via info@transgendernijmegen.nl of bij Nico en
laat ook je t-shirt maat weten zodat we een t-shirt voor je kunnen
regelen.
Buiten de Binary dag: zaterdag 14 oktober!
We zijn druk bezig met het organiseren van weer een spetterende Buiten
de Binary dag. Het programma volgt snel, in deze nieuwsbrief kunnen we
vast met trots onze eerste gast aankondigen:
Sophie Labelle, bekend van de webcomic Assigned Male zal helemaal
vanuit Canada naar ons stadje aan de Waal komen om te spreken over
haar comics en activisme. Sophie is schrijfster en publiek spreekster op het
gebied van genderindentiteit. Haar webcomics, waarin de ervaringen van
transgenders worden getoond door de ogen van jonge transgender
kinderen worden wereldwijd met veel enthousiasme gelezen. Sophie zal
vertellen over haar werk en haar ervaringen als politiek actieve
transvrouw op het internet. Ook zal ze natuurlijk boeken en
strips bij zich hebben om te verkopen en te signeren!
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Verslag: Sprookjespicknick!
Ondanks de weersverwachtingen is onze jaarlijkse picknick, dit keer samen met het Bi Cafe, weer heel goed
verlopen. Er waren wel wat sputters maar wij zijn niet van suiker en het grootste deel van de dag was
droog. Net als voorgaande jaren was er weer een speurtocht. Dit jaar was het thema 'sprookjes' en dat
hebben we gemerkt! We zijn meegevoerd door een tovenaar met lange witte baard en hebben gezocht
naar de verloren geliefden Zada en Prins S. Natuurlijk was er ook weer heel veel lekker eten en gezelligheid.

en ze leefden nog lang en gelukkig....
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