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Werkochtend hoogstamboomgaard Duivelsberg 
9:00 tot 13:30 | aanmelden

De eerste werkochtend van Praktisch Natuurbeheer in 2017 is in 
de hoogstamboomgaard bij de Duivelsberg, prachtig gelegen op 
de stuwwal. Nu de appel- en perenbomen kaal zijn, kunnen we 
ze goed snoeien door het afzagen van (te) grote takken en het 
wegknippen van waterlot.

L’Odyssée filmgesprek 
LUX Mariënburg | 19:30 | 9,50

Dit filmdebat is een samenwerking tussen LUX en Radboud 
Reflects. Meer info  in deze nieuwsbrief.

Spoorzoeken op de stuwwal 
14:30-16:30 | 3,- / 2,- / 1,50 | 8-12 jaar

De Romeinen liepen al over de prachtige oeroude stuwwallen 
van Nijmegen. Nu jij nog! Meer op pag. 2.

Groen te doen! in Nijmegen Grruunn is een initiatief van Milieucentrum De Broeikas

Wij hebben als doel de inwoners van Nijmegen gratis een 
actueel overzicht te geven van wat er op het gebied van 
natuur en milieu te doen is in onze stad.
Grruunn komt tot stand onder redactie van Ronald Aalders en 
Kees Huppelschoten. 

Heb je op- of aanmerkingen over deze 
nieuwsbrief? Of heb je tips voor ons? 
Mail ons: info@debroeikasnijmegen.nl.

Natuurlijk willen wij dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn 
van Grruunn maar denk aan het milieu bij het printen!
Grruunn is niet aansprakelijk voor schrijffouten en kennelijke vergissingen.

milieucentrum

Grruunn | jaargang 2 | januari 2017 | debroeikasnijmegen.nl | info@debroeikasnijmegen.nl

Green Capital Challenges
In de vorige  Grruunn stond het al: Nijmegen is verkozen 
tot European Green Capital 2018! Dat is niet voor niets. In 
Nijmegen wonen ontzettend veel mensen met een hart voor 
duurzaamheid. Een aantal van hen heeft de gemeente in de 
‘strijd om de titel’ gesteund vanuit de Stichting Duurzame 
Estafette. Zij gaan met (hopelijk) heel veel andere mensen 
verder met de ‘Green Capital Challenges’. 

Elke maand staat een Challenge gerelateerd aan duurzaamheid 
centraal. Elk Challenge heeft een aanjager, een team met 
stakeholders en geïnteresseerden die aan de Challenge gaan 
werken. Bij Duurzaamheidscafé #5, afgelopen november, 
hebben zich al 125 enthousiastelingen aangemeld. In januari 
2017 gaan we van start met de Challenge Circulaire Economie. 
De resultaten worden gepresenteerd in januari 2018 in een 
Duurzaamheidscafé. Wil je meer weten over deze en andere 
Challenges? Kijk dan op onze site. 

En jawel, er komt een Green Capital ‘BINGO’ waaraan iedereen 
mee kan doen! Bij deze BINGO wordt duidelijk hoe ‘Green 
Capital proof’ jij bent. Er zijn prachtige prijzen te winnen, er gaan 
zelfs geruchten over een heuse Tesla is, maar of dat waar is?

Wil je meedenken over de invulling van de 
Challenges of wil je de nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur dan gewoon even  
een mailtje. 

  

Plastic Soup in het Valkhof
Tm 19 februari 2017 presenteert Museum Het Valkhof 
‘Dossier plastic’. Een project rondom een hoogst actueel 
thema: plastic.

In de jaren ‘50 werd plastic met veel enthousiasme in gebruik 
genomen. Sindsdien heeft plastic in hoog tempo andere 
materialen vervangen. Makkelijker te bewerken dan hout en 
lichter dan glas en metaal, is het functioneel en goedkoop in 
de productie. Plastic wordt gebruikt voor uiteenlopende dingen, 
maar naast het groeiende aantal toepassingen van plastic, is er 
de laatste decennia veel aandacht voor de schadelijke effecten. 
Wat kunnen we doen om de schadelijke effecten van plastic te 
beperken?

In de tentoonstelling zijn een aantal kunstwerken te zien die 
aanzetten tot nadenken over de oorzaken en gevolgen. En 
natuurlijk ook de vraag wat we er aan kunnen doen. Aan de 
tentoonstelling is uitgebreid scholenprogramma gekoppeld.
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hier vind je de website waarhet 
artikel vandaan komt

via deze link vind je
meteen  de contactinformatie

dit leidt je rechtstreeks
naar de facebookpagina

Lekker makkelijk:

zondag

15 De Tijd van de Mammoet 
In de tijd van de mammoet leefden er veel imposante 
beesten, ook hier in de omgeving. De botten van die dieren 
vertellen het verhaal dat zich tussen 300.000 en 3.700 jaar 
geleden hier heeft afgespeeld. 

Weet jij bijvoorbeeld hoe het skelet van een mammoet eruitziet? 
En dat we hier een bijna complete schedel, een rib en kiezen 
kunnen laten zien? Wat dacht je van de wolharige neushoorn? 
Dat was ook een kolos die rondliep in Nederland. Aan een 
opperarmbeen of het middenhandsbeentje kun je zien hoe 
zwaar zo’n beest moet zijn geweest. De lengte kun je zien op de 
speciale mammoetmeetlat.

Wist je dat er een enorme gletsjer over half Nederland lag in de 
tijd van de mammoet? Aan stenen kun je zien hoe die gletsjer 
verschoven is. Wil je weten hoe? En wat we nog meer hebben? 
Je ziet het op de eerste verdieping van het Natuurmuseum.

   

Ontdekkingstocht: Spoorzoeken op de stuwwal

14:30-16:30 | 3,- / 2,- / 1,50 
Voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud

De Romeinen liepen al over de prachtige oeroude stuwwallen 
van Nijmegen. Nu jij nog! 

Een leuke en leerzame ontdekkingstocht die start bij de slagboom 
van het Geldersch Landschap ter hoogte van de Rozet aan de 
Rijksstraatweg 92a in Beek-Ubbergen. Trek stevige schoenen 
aan en eventueel regen- en warme kleren. Onderweg krijg je van 
ons iets warms te drinken. Meld je aan op de website.
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Repair Café Malden 
13:30-16:30 | gratis

Elke tweede vrijdag van de maand in Vintage and More, Bolder 
18b, Malden.

Repair Café Dukenburg 
11:00-14:00 | gratis

Locatie Creatief Centrum, Tolhuis 44-44, Dukenburg.

Repair Café Lindenholt 
Za 14 jan 11:00-14:00 | gratis

Elke tweede zaterdag van de maand in Wijkatelier, Zellersacker 
10-03, Lindenholt.

Bisonbaai en Groenlanden: Een winterwandeling 
14:00-16:00 | 2,- / gratis

Winterwandeling door verschillende landschappen, buitendijks en 
binnendijks. Kenmerkend zijn de ruimte in de uiterwaarden, de 
grote grazers en het verleden van de steenfabrieken.

Politieke avond Gemeenteraad 
vanaf 18:00 | aanmelden

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de plannen om 
het verkeer in de binnenstad anders te regelen. Meer ruimte 
voor fiets, wandelaar en consument. De bus verdwijnt uit de 
Burchtstraat en er gaan kleine elektrische busjes rijden. Later op 
de avond staan ook nog de nieuwe dienstregeling van Breng en 
de dorpensingel (verbinding Lent-Bemmel) op de agenda.

Mystery-X, Dossier plastic 
15:00-17:00 | 5,- (ex. museumticket)

Bij de tentoonstelling ‘Dossier plastic’ organiseert Mystery X de 
themamiddag ‘Jakkes… plastic soep’ voor kinderen van 9-13 jaar. 
Eerst wordt er een verhaal vertelt over plastic soep en daarna 
gaan de kinderen aan de slag met leuke plastic-proefjes.
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Winterwandeling  
Bisonbaai en Groenlanden

14:00-16:00 | 2,-. Kinderen tot 16, leden van IVN, 
KNNV, en Groei en Bloei mogen gratis mee.

Deze winterwandeling leidt door verschillende landschappen, 
buitendijks en binnendijks. Kenmerkend zijn de ruimte in 
de uiterwaarden, de grote grazers en het verleden van de 
steenfabrieken. Locatie is de Ooijse Bandijk, ter hoogte van 
huiskamercafe Oortjeshekken.

We gaan op zoek naar de andere soorten in dit gebied, in deze 
tijd van het jaar. Ze zijn er, te land, te water en in de lucht, lopend 
en kruipend, zwemmend en vliegend. Sommigen zijn gemakkelijk 
te ontdekken, voor andere moet je wat meer moeite doen. Waar 
leven is, is ook voedsel. Maar waar is dat te vinden in dit kale 
winterland? We staan stil bij de verschillende manieren waarop 
de verschillende soorten zich in leven houden. De tocht gaat door 
de uiterwaarden langs de oevers van de baai en van de rivier.

Het gebied ziet er nu uit als een wildernis maar het heeft een 
interessant verleden, door de steenbakkerijen en vanwege 
militaire bestemmingen. Daarvan zijn nog genoeg sporen  terug 
te vinden. We bevelen geschikt schoeisel aan in verband met ruig 
en drassig terrein.

  

http://natuurmuseum.nl/tijdvandemammoet/
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https://www.facebook.com/NatuurmuseumNijmegen1
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/ontdekkingstocht-spoorzoeken-op-de-stuwwal/
https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-malden/
http://repaircafe.org/locaties/repair-cafe-malden
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https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/bisonbaai-en-groenlanden
https://www.ivn.nl/contact
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/?fref=ts


Ga mee vegetarisch uit eten!

Vegetarische Donderdag Nijmegen wil mensen 
verleiden om eens wat vaker het vlees te laten 
staan. Bijvoorbeeld door je te laten proeven dat 

vegetarisch eten ook heel lekker is. Daarom gaan we ook 
elke laatste donderdag van de maand uit eten, waarbij 
iedereen is uitgenodigd mee te gaan. We zoeken altijd een 
restaurant dat een ruim vegetarisch aanbod heeft.

Het is ook nog eens een leuke manier om met andere mensen 
kennis te maken. Er is inmiddels een groep van zo’n 15 personen 
die geregeld mee eet. Via de website kun je je opgeven voor de 
nieuwsbrief. Ook kun je op de lijst komen te staan van mensen 
die specifiek over het ‘uit eten’ worden geïnformeerd.

In januari bezoeken we Romagna (restaurant-romagna.nl). 
Na de dure decembermaand een restaurant waar je voor een 
vriendelijke prijs lekker kunt eten. Natuurlijk zijn er pizza’s, maar 
er worden ook andere Italiaanse gerechten geserveerd. Op hun 
website staat de menukaart. Meld je aan via een mailtje. Zoals 
gezegd: je bent van harte welkom om mee te eten! 
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Prinses Irene in Nijmegen
Op 28 maart gaat het Duurzaamheidscafé 
Nijmegen over natuur. Inmiddels heeft 
prinses Irene haar medewerking aan dit 
zesde café toegezegd. 

Vier keer per jaar organiseren zij debatavonden 
over wisselende onderwerpen op het brede 
terrein van duurzame ontwikkeling. Het thema 
is die avond de stadsnatuur. Schrijf deze datum 
dus vast op in je nieuwe agenda!

  

Steun de Grruunn
Wij maken de Grruunn met veel plezier voor jou, maar in deze 
tijd van opdrogende subsidies is dat niet altijd even makkelijk. Wij 
willen je dan ook vriendelijk wijzen op de mogelijkheid om ons 
financieel te ondersteunen, waarbij iedere bijdrage welkom is.
Je ondersteunt dan meteen het andere werk van Milieucentrum 
de Broeikas en Transition Town Nijmegen, zoals Vegetarische 
Donderdag Nijmegen. Je kunt jouw bijdrage overmaken op 
bankrekening:

NL 58 INGB 0004 2947 18 t.n.v. Milieucentrum de Broeikas

Bij voorbaat dank! En de Grruun blijft natuurlijk altijd gratis!

Repair Café Lindenholt 
13:30-16:30 | gratis

Iedere derde vrijdag van de maand in De Kampenaar, 
Zwanenstraat 1a, Lindenholt.

Repair Café Nijmegen-Oost 
11:00-14:00 | gratis

Wij vieren deze zaterdag ons 5-jarig bestaan! Locatie OBG, Prof. 
Cornelissenstr 2, Nijmegen-Oost.

Opruimen in het Goffertpark 
vanaf 11:00 | aanmelden 

Genieten van het mooie Goffertpark in Nijmegen! Dat doen wij én 
we helpen mee het park schoon te houden door eens per maand, 
met zoveel mogelijk mensen, op te ruimen.

vegetarische donderdag nijmegen: Ga mee uit eten 
vanaf 19:00 | graag even aanmelden 

Vegetarische Donderdag Nijmegen wil mensen verleiden om 
eens wat vaker het vlees te laten staan. En het is ook nog eens 
een leuke manier om met andere mensen kennis te maken.
In januari bezoeken we Italiaans restaurant Romagna.

Werkochtend boomgaard Leuvensbroek 
9:00-13:30 | aanmelden

De werkgroep Praktisch Natuurbeheer werkt ook in de stad 
aan het onderhoud van de natuur! Wat verscholen in woonwijk 
Lindenholt ligt een fruitboomgaard. De appel- en perenbomen 
worden door ons gesnoeid en er is ook een vlechtheg die 
bijgehouden moet worden.

Repair Café Nijmegen-Noord 
14:00-16:30 | gratis

Heeft u nog iets te repareren, kom dan naar Locatie De Ster, 
Queenstraat 37b, Nijmegen-Noord.
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L’Odyssée filmgesprek
LUX Mariënburg | 19:30 | 9,50  
kaarten via de Radboud Reflects

Dankzij de indrukwekkende films van Jacques-Yves 
Cousteau hebben we de onderwaterwereld leren kennen. 
Maar in hoeverre dragen deze films van hem bij aan het 
tegengaan van grootschalige vervuiling? Bekijk de film 
L’Odyssée over de tegenstrijdige belangen van vader 
Jacques-Yves Cousteau de filmmaker en avonturier en zijn 
zoon Philippe de milieuactivist.

Na afloop van L’Odyssée gaan bioloog Gert Flik en 
programmamaker en filosoof Lisa Doeland in gesprek over 
het welzijn van vissen en de vervuiling van onze oceanen. 
Op welke manier heeft Jacques-Yves Cousteau ons beeld 
van de onderwaterwereld veranderd? In hoeverre zijn 
vissen in staat om zich aan te passen aan de gevolgen 
van vervuiling? Waar komt het gebrek aan handelen ter 
bescherming van onze oceanen vandaan?

Dave Willems is gespreksleider. Dit filmdebat is een 
samenwerking tussen LUX en Radboud Reflects.
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De bus en de Burchtstraat 
Een discussie die al sinds mensenheugenis in Nijmegen 
speelt: moet de bus door de Burchtstraat en zo ja, wat 
doen we dan met de markt. Veel wethouders hebben hun 
handen er al aan gebrand. Zo was er ooit ene wethouders 
Bruls (waar kennen we die van) die zich inzette voor een 
kabeltram. Ook de systeemsprong naar een gewone tram 
van wethouder van der Meer kwam er niet. En nu is er dan 
wethouder van Hees die met een nieuw plan komt. Waar in 
het vorige college Jan van der Meer in de Burchtstraat ruim 
baan wilde geven aan het openbaar vervoer, daar wil Ben 
van Hees de bus juist uit de Burchtstraat weren.

Hoogwaardig openbaar vervoer 

Bij hoogwaardig openbaar vervoer, en daar hebben we het hier 
over, hoort duidelijkheid. Een vaste route is daar een belangrijk 
onderdeel van en juist daaraan ontbreekt het in Nijmegen. 
Immers op zaterdag en maandag rijden de bussen vanwege de 
markt niet door de Burchtstraat. Op deze dagen betekent het ook 
dat busreizigers een stukje moeten lopen om het hart van het 
centrum (met het stadhuis) te bereiken of een keer extra moeten 
overstappen. Dat is lastig met bijvoorbeeld boodschappentassen 
en de extra overstap zorgt voor onzekerheid. Wanneer gaat mijn 
aansluitende bus en sluit die goed aan? Het is een gegeven dat 
dit het openbaar vervoer reizigers kost....

Lees het hele artikel op de site    

milieucentrum
GGD: stoken is altijd ongezond
Zo kopte de Gelderlander op 16 december op de voorpagina. 
In de wintertijd zijn vuurkorven populair en inmiddels wordt ook 
menig huis met een houtkachel verwarmd. Ook als daarin schoon 
hout wordt verbrand is dat nog steeds schadelijk: ‘schone rook 
bestaat niet.’ De GGD wil het stoken van hout niet verbieden, 
maar vraagt wel van de stokers om kritisch te kijken. Bij mist en 
windstil weer kan bijvoorbeeld beter niet gestookt worden, omdat 
de rook dan blijft hangen. Ook is het belangrijk om droog hout te 
stoken. Volgens Milieucentraal heeft 1 op de 10 Nederlanders 
ernstige hinder van houtstook. Maar het is natuurlijk voor 
niemand echt goed op vuile lucht in te ademen.

Fietsexcursie: Wintergasten in de Ooijpolder 
14:00-16:00 | 2,- / gratis

Ieder jaar bezoeken duizenden vogels ons rivierenland. 
Ze komen uit het oosten en noorden om hier te rusten, te 
overwinteren of om tussentijds op te vetten.

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen 
waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige 
reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit 
repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen 
weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt 
snel. Het Repair Café brengt daar verandering in! 

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien 
om (samen) repareren. En wie niets te repareren heeft, neemt 
een kop koffie of thee of helpt iemand anders! Loop eens binnen 
bij bijvoorbeeld Repair Café Nijmegen-Oost. 
Zaterdag 21 januari vieren zij hun 5-jarig bestaan! In het 
OBG, Professor Cornelissenstr 2.
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onze melk is niet meer houdbaar
Milieudefensie lanceert campagne Eerlijke Melk 

Melk goed voor elk? Dat geldt in ieder geval niet voor de 
productie ervan. Problemen in de melkveehouderij stapelen zich 
op. Daarom lanceren we de campagne ‘Eerlijke Melk’. Hiermee 
willen we de melkproductie in Nederland milieuvriendelijker én 
eerlijker maken. Met eerdere pilots hebben we al bewezen dat 
het kan.Vrandering is echt nodig, want met onze melk is meer 
mis dan je op het eerste gezicht zou denken.

  

Nieuwe Natuur dichtbij
Park Lingezegen is grotendeels klaar. Nieuwe natuur, kunst 
en een vogelkijkhut verfraaien het park. Je kunt er sporten, 
spelen en genieten van natuur en cultuur. Vanaf nu kun je er 
ook elke derde zondag van de maand met anderen wandelen of 
hardlopen. Deelname is gratis. Veel meer info op de site!

  

“Momenteel is er geen sprake van een balans. De fiets krijgt  
veel aandacht, maar de bulk van de uitgaven gaat nog steeds  

naar de auto. Het openbaar vervoer wordt nog steeds  
stiefmoederlijk behandeld.”

Professor Martens in de Stadskrant van december  
over het Nijmeegse verkeersbeleid

Heb jij leuke tips voor ons? Wil je wellicht zelf eens een stukje 
schrijven voor de Grruunn of iets ‘gruuns’ onder de aandacht 
brengen? Dan kan dat natuurlijk! 
Mail het naar info@debroeikasnijmegen.nl en wij gaan 
er mee aan de slag.

http://www.debroeikasnijmegen.nl/achtergronden/de-bus-en-de-burchtstraat
http://www.debroeikasnijmegen.nl/contact
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009043562519&fref=ts
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/kachel-of-vuurkorf-hout-stoken-is-altijd-slecht-voor-je-1.6744261
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/fietsexcursie-wintergasten-in-de-ooijpolder
http://www.repaircafenijmegen.nl/oost/
http://www.repaircafenijmegen.nl/
mailto:repaircafenijmegen@hotmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?init=quick&q=repaircafe%20nijmegen&tas=0.5986600308127288&ref=ss_see_more_link
http://eerlijke-melk.nl/?utm_source=milieudefensie.nl&utm_campaign=nb20171201-eerlijkemelk&utm_medium=nb
https://milieudefensie.nl/overons/contact
https://www.facebook.com/milieudefensie
http://parklingezegen.nl/category/nieuws/
http://parklingezegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/parklingezegen/
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl


Fietsroute netwerk verder uitgebreid
Ook in 2017 wordt het fietsroute netwerk in Nijmegen verder 
uitgebreid. Meest in het oog springende onder deel is de route 
op de Graafseweg vanaf het Keizer Karelplein tot over het 
spoorviaduct. Hier wordt onder andere de fietsroute op de 
parallelwegn verbeterd. Ook de fietsroute door de stationstunnel 
en op de Daalseweg worden aangepakt. Tenslotte worden 
ook nog de verkeerslichten op de kruising Groesbeekseweg-
Heyendaalseweg  en de oversteek van de Scheidingsweg in de 
fietsroute naar Cuyk verbeterd.

Lees het hele artikel uit De Gelderlander (van 30-12) hier 

Snelfietsroute naar Kleve
Nog dit jaar wordt begonnen met de aanleg van een 
snelfietsroute tussen Kranenburg en Kleve. Het fiestpad, 
waarop met een electrische fiets goed kan worden 
doorgefietst, komt voor een groot gedeelte langs de oude 
spoorlijn Nijmegen - Kleve te liggen. Uiteindelijk moet het 
fietspad gaan aansluiten op de Bieseltse Baan, waardoor 
ook de verbinding met Nijmegen wordt gelegd.

Het fietspad is overigens onderdeel van een breder plan en moet 
uiteindelijk leiden tot een fietsroute  van Nijmegen naar Xanten. 
Verschillende onderdelen van dit fietspad zijn al aangelegd. 
Grootste knelpunt is tot nu toe Bedberg-Hau (ten oosten van 
Kleve) dat de aanleg te duur vindt en de reeds voorhandene 
infrastuctuur voldoende vindt. Tussen Kalkar en Mariënbaum leidt 
de route nog een stuk langs de Bundesstrasse.

Ook aan de Nederlandse kant ligt nog wat werk. De Biesseltse 
Baan is eigenlijk te smal om als snelfietsroute dienst te doen. 
Zeker als we bedenken hoe populair deze route nu al is. Het 
gedeelte tussen Groesbeek en het zweefvliegveld is onlangs 
aangepast in verband met beschermde dieren en dus bruikbaar. 
Tussen Kranenburg en Groesbeek is de route al wel gereed en 
ook het gedeelte tussen Groesbeek en het zweefvliegveld is 
gereed.

Hier kun je zien hoe het staat met de fietsroute: 

tuinagenda
Het gazon in januari
• Loop niet over het gazon heen wanneer het vriest.
• Laat eventueel gevallen sneeuw lekker liggen. Sneeuw is een 

goede isolatie voor planten.

Beplanting in januari
• Zolang het niet vriest kun je planten blijven planten.
• Wees erop voorbereid dat de harde en ijzige wind de tuin kan 

vernielen en de beplanting verwoesten. Bescherm daarom de 
wintergevoelige planten door deze bijvoorbeeld af te dekken

• Je kunt ook bomen planten als het niet vriest. Bekijken van 
welke kant de meeste wind komt, hier kun je een boompaal te 
zetten. Bind deze paal met een band aan de boom. 

• Vergeet daarnaast ook de kuipplanten in de winterberging 
niet. De kans bestaat dat deze planten uitdrogen, denk er aan 
om ze geregeld water te geven en af en toe te luchten.

Vijveronderhoud in januari
• De vissen hebben deze maand nog niet zo’n honger en 

hoeven bij temperaturen onder de 6 graden niet gevoerd te 
worden. Reigers hebben daarentegen wel honger, controleer 
daarom regelmatig of het vijvernet nog goed zit.

• Bij strenge vorst kan de vijver nog wel eens dichtvriezen.
Controleer daarom regelmatig of nog een open wak ligt. Als 
de vijver daadwerkelijk dichtgevroren is, kun je het ijs beter 
niet met een bijl openhakken. De kans is dan groot dat de 
vissen doodgaan door de schokken.

Snoeien in januari
• De hele maand januari is geschikt om fruitbomen, struiken en 

planten te snoeien. Ze zijn dan alvast klaar voor het komende 
voorjaar. Let wel op dat het snoeien niet gebeurt als het vriest, 
maar dat het alleen gebeurt bij zachter weer.

• Tot half januari kun je de druif nog terugsnoeien. Verder in 
januari komt de sapstroom op gang, dat zou beteken dat de 
plant doodbloed als deze laat gesnoeid wordt.

Deze tips vonden wij op tuinen.nl   

Milieustraat later open
De milieustraten van de DAR gaan in 2017 op werkdagen een 
uurtje later open en dicht. In het weekeinde is de milieustraat een 
half uurtje later open. 

Milieustraat Kanaalstraat: ma t/m za 9:00-17:00 

De nieuwe openingstijden zijn ook terug te vinden op de website.

 
  

 

Wijkhelden houden samen hun buurt schoon! Jongens en 
meisjes onder begeleiding van een volwassene en volwassenen 
alleen of in groepjes. Ze lopen regelmatig een schoonmaakronde 
door de buurt en ruimen dan het zwerfafval op. Dit ziet er 
beter uit en er wordt minder nieuw afval in de openbare ruimte 
weggegooid zoals op straat en in het groen. Het is dus goed om 
je als Wijkheld in te zetten voor een schone buurt.

Wie meehelpt de buurt schoon te houden, helpt mee om de 
omgeving prettig en leefbaar maken en te houden. Een Wijkheld 
draagt zijn of haar steentje bij aan een schone en positieve 
samenleving. Een club waar vrijwilligers bij willen horen.

Waarom Wijkheld worden? 
 
Geregistreerde Wijkhelden hebben voordelen. Ze krijgen 
bijvoorbeeld veiligheidshesjes, goede knijpers en speciale 
afvalzakken. Ook zijn ze tijdens de schoonmaakronde verzekerd. 
Wijkhelden uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool 
ontvangen bovendien voor elke schoonmaakronde een zakcentje 
van de gemeente.

  

http://www.bahntrassenradeln.de/details/nw1_01.htm
http://www.tuinen.nl/
http://www.tuinen.nl/tuinkalender-december
http://www.tuinen.nl/site/contact
https://www.facebook.com/tuinen.nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.opzet.afvalwijzer.dar
https://itunes.apple.com/nl/app/dar/id742045246?mt=8
http://www.dar.nl/afvalwijzer
http://www.wijk-helden.nl/over-wijkhelden
http://www.wijk-helden.nl/ID/12
https://www.facebook.com/Wijkhelden-891123870900060/

