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 Buurtrestaurant de Klokketoren
  18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Heerlijke 3-gangenmaaltijd van biologische groenten uit de 
buurtmoestuin.

 ‘The Islands and the Whales’
  19:30-22:00 | LUX Nijmegen | 9,50/5,-

Filmdebat in het kader van een reeks mensenrechtenfilms van 
Movies That Matter On Tour. Gastspreker Ronald Aalders.

 Buurtrestaurant ’t Hert
  18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke dinsdagavond vegetarische driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant‘t Hert.

 Buurtrestaurant de Klokketoren
 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

3-gangenmaaltijd van biologische groenten uit de buurtmoestuin.

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 | februari 2017 | debroeikasnijmegen.nl | info@debroeikasnijmegen.nl

Ideeëncompetitie Rivierpark
Op negen locaties in het mooie Rivierpark aan de Waal 
en de toekomstige buurt Hof van Holland mogen tijdelijke 
initiatieven komen om voor reuring in het gebied te zorgen. 
Via de ideeëncompetite Langs de Waal is de gemeente op 
zoek naar een mooie mix van activiteiten of functies.

De ideeëncompetitie is bedoeld om creatieve, bijzondere 
en uitvoerbare ideeën te verzamelen. De gemeente zal 
samenwerken met initiatiefnemers en beoordelen of het idee 
(financieel) uitvoerbaar is. De winnende ideeën krijgen een 
financiële bijdrage of ondersteuning vanuit de gemeente bij de 
uitvoering en bij het in gebruik nemen van de grond. 
Op de site kunnen Nijmegenaren en andere belangstellenden 
digitaal een stem uitbrengen voor de ideeën die hen het meest 
aanspreken. Dat kan tot en met zondag 19 februari, 23.59 uur. In 
maart 2017 worden de winnaars bekend gemaakt.

Je vindt meer op:  

Van Tuin Tot Bord
Van Tuin Tot Bord is een aansprekende en  
laagdrempelige buurtactiviteit in Nijmegen  
Midden. Buurtbewoners in het Willemskwartier, Hazenkamp 
en Muntenbuurt verbouwen samen groente en bereiden van 
de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. Van Tuin Tot Bord wil 
bedragen aan de inclusieve samenleving op buurtniveau en gaat 
uit van ieders mogelijkheden zodat iedereen kan meedoen. 

Buurtrestaurant ’t Hert 
Elke dinsdagavond | 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke dinsdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant ‘t Hert. De 
biologische groenten komen zoveel mogelijk uit de 
buurtmoestuin. Reserveren uiterlijk maandag.

Buurtrestaurant de Klokketoren 
Elke donderdagavond | 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke donderdagavond wordt een driegangenmaaltijd 
geserveerd in Buurtrestaurant de Klokketoren. De 
biologische groenten komen zoveel mogelijk uit de 
buurtmoestuin. Reserveren uiterlijk dinsdag.

Je vindt er alles over op:   
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http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://amnestynijmegen.antenna.nl/index.php/actueel/actueel-the-islands-and-the-whales
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
http://www.debroeikasnijmegen.nl
http://www.langsdewaalnijmegen.nl/over+de+ideencompetitie/default.aspx
http://www.langsdewaalnijmegen.nl/contact/default.aspx
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://www.vantuintotbord.nl/contact-en-informatie/
https://www.facebook.com/vantuintotbord


 Winterwandeling in de Groenlanden
 14:30-16:30 | 3,-/2,-/1,50 | aanmelden

Kinderen (8-12 jr.) kunnen deze middag een IVN-winterwandeling 
maken door een mooi en ruig stukje natuur in de Ooij.

 Het klimaatprobleem, verbeelding, wanhoop...
 19:30-21:30 | 5,-/gratis | inschrijven

Lezing door schrijver en ex-politicus Jan Terlouw, i.k.v. Radboud 
Reflects in De Vereeniging. Kom luisteren naar zijn vurige 
pleidooi.

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

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

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

Locatie Creatief Centrum, Tolhuis 44-44, Dukenburg.

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

Elke tweede zaterdag van de maand in Wijkatelier, Lindenholt.

 Wandeling: Met Pegasus de N70 op
 12:00-17:00 | 2,-/gratis

Prachtige lange rondwandeling (16 km) met natuurgidsen Paul, 
Guus en Jan. Start bij Pegasus, het beeld tussen de Berg en 
Dalseweg en de Hengstdalseweg.

 Buurtrestaurant ’t Hert
 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke dinsdagavond een vegetarische 3-gangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant ‘t Hert.

‘The Islands and the Whales’
Gastspreker Ronald Aalders van Milieucentrum De Broeikas

19:30-22:00 | LUX Nijmegen | 9,50/5,-

 Filmdebat in het kader van een reeks 
mensenrechtenfilms van Movies That Matter On Tour i.s.m. 
Amnesty Nijmegen.

Bekijk hier de trailer:

Tussen IJsland en Noorwegen liggen de adembenemend mooie 
Faeröer eilanden. Op de rotsachtige heuvels groeit weinig, 
dus leeft het inheemse volk al eeuwenlang van walvisvlees 
en zeevogels. Door ernstige vervuiling van de zee loopt hun 
traditionele levenswijze gevaar. De vis zit vol kwik, de vogels vol 
plastic en bovendien liggen de Faeröers onder vuur vanwege de 
walvisvangst...

Het zijn echter niet de activisten of de dierenwelzijnskwestie 
die de voortzetting van de walvisjacht bedreigen: het zijn de 
hoge concentraties polychloorbifenyl (pcb) en kwik die zich 
ophopen in het bloed van de eilandbewoners. Het walvisvlees 
(griendenvlees) blijkt deze giftige stoffen te bevatten.

Deze film navigeert rond vraagstukken over duurzaamheid, 
waardeoordelen, gezondheid, traditie, moderniteit en de 
kosten voor het milieu op wereldwijde schaal als we onze 
onafscheidelijke relatie met de natuur blijven negeren. In 
de film komen de vragen rond deze thema’s vanzelf naar 
boven,zonder vooroordelen. The Islands and the Whales geeft 
geen antwoorden, maar presenteert een bewustwording van 
problemen en een kans om vragen te stellen.

Meer info via:   
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Workshop Vegetarische Burgers
 18:00 | tarieven

 Volg een kookworkshop Vegetarische Burgers maken 
in het Pro College, Een initiatief van Koken Met Dominique,  
Vegetarisch Koken Met Natuurvoeding. Met gebruik van 
peulvruchten, noten, zaden, rijst, gierst, tofu en smaakmakers 
maken we een zestal verschillende burgers. Aandachtspunten 
zijn structuur en smaak. Ook mensen met een allergie zijn 
welkom; wel graag vooraf melden. Bij opgave van meerdere 
personen is korting mogelijk.

Je vindt er alles over op:  
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Het klimaatprobleem, verbeelding, wanhoop en hoop 
Lezing door schrijver en ex-politicus Jan Terlouw 
 
 19:30-21:30 | De Vereeniging | 5,-/gratis 
 | inschrijven 
 
Het klimaatprobleem is veel ernstiger dan de meeste mensen 
weten. Maar ja, we hebben altijd weer wat anders te doen, 
we zijn bezig met de waan van de dag, en dan wordt het een 
langetermijnprobleem. Jan Terlouw stipte vorig jaar in zijn DWDD-
pleidooi al aan dat we meer aandacht moeten hebben voor het 
klimaat. Kom luisteren naar zijn vurige pleidooi. 
 

Plastic fantastic? 
Festival met lezingen, kunst en meer 
 
 19:30-23:00 | Museum Het Valkhof | 10,-/5,-  
 | inschrijven 
 
Diamonds are forever. Plastic helaas ook. Dat is tegenwoordig 
ook ‘duurzaam’. We kunnen niet meer zonder, maar de bergen 
plastic op het land en de plastic soep in de zee vormen inmiddels 
een serieuze bedreiging voor mens en dier. Laat je uitdagen 
door bioloog Ad Ragas, filosofen Elize de Mul en Lisa Doeland, 
duurzaamheidsingenieur Daniel Poolen en ecoloog Bart 
Koelmans en kunstenaars om een oplossing te zoeken in niet 
alledaagse richtingen.
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Je vindt er alles over op:   
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http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/ontdekkingstocht-winter-in-de-groenlanden/
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/aanmelding-ontdekkingstocht/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/festivals/2017/plastic-fantastic-festival-lezingen-kunst/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/inschrijven-plastic-fantastic/
https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-malden/
http://repaircafe.org/locaties/repair-cafe-malden
http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/repaircafe.html
http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/repaircafe.html
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repaircafe-en-kledingherstel-lindenholt/
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repaircafe-en-kledingherstel-lindenholt/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/met-pegasus-de-n70-op
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaACGjF-s4
http://amnestynijmegen.antenna.nl/index.php/actueel/actueel-the-islands-and-the-whales
http://amnestynijmegen.antenna.nl/index.php/contacten
https://www.facebook.com/AmnestyNijmegengroep/
http://www.kokenmetdominique.nl/tarieven_kooklessen.html
http://www.kokenmetdominique.nl
mailto:dcompanjen@yahoo.com
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/klimaatprobleem-verbeelding-wanhoop-hoop-lezing/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/inschrijven-plastic-fantastic/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/festivals/2017/plastic-fantastic-festival-lezingen-kunst/
mailto:info@reflects.ru.nl
https://www.facebook.com/radboudreflects


 Buurtrestaurant de Klokketoren
 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit de 
buurtmoestuin.

 Plastic fantastic?
 19:30-23:00 | 10,-/5,- | inschrijven

Diamonds are forever. Plastic helaas ook. Festival met lezingen, 
kunst en meer i.k.v. Radboud Reflects in Museum Het Valkhof.

 Werken in de natuur
 9:00-13:30 | aanmelden

Met werkgroep Praktisch Natuurbeheer aan de slag in De Bruuk.

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

Locatie OBG, Prof. Cornelissenstr 2, Nijmegen-Oost.

 Opruimen in het Goffertpark
 vanaf 11:00 | Kinderboerderij de Goffert

Genieten van het mooie Goffertpark in Nijmegen én meehelpen 
het park schoon te houden door eens per maand op te ruimen. 
Het Goffertpark is een prachtig park, maar er ligt een boel afval. 
Daarom gaan ze deze zaterdag met zoveel mogelijk mensen 
opruimen!

 MuseumJeugdUniversiteit
 11:00 - 12:00 | 5,- | inschrijven

Museum Het Valkhof Waarom maakt het museum een 
afvaltentoonstelling?
De nieuwe reeks kindercolleges in het Afrika Museum, Museum 
Het Valkhof, het Natuurmuseum Nijmegen en MuseumPark 
Orientalis is van start! Onder de naam MuseumJeugdUniversiteit 
kunnen nieuwsgierige kids van 8 t/m 12 jaar alles te weten 
komen over interessante onderwerpen.

hier vind je de website waarhet 
artikel vandaan komt

via deze link vind je
meteen  de contactinformatie

dit leidt je rechtstreeks
naar de facebookpagina

zo vind je alle informatie:
zaterdag
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Praktisch Natuurbeheer  
in De Bruuk

9:00-13:30 | aanmelden 
Werken in de natuur

Deze zaterdagochtend gaat de werkgroep Praktisch 
Natuurbeheer aan de slag in De Bruuk.

De Bruuk is een door kwelwater gevoed moerasgebied bij 
Groesbeek. In mei / juni zijn er veel bloeiende orchideeën te zien 
en er zijn enkele stukken blauwgrasland. IVN Rijk van Nijmegen 
voert samen met Landschapsbeheer Groesbeek geregeld 
kleinschalig onderhoud uit in dit kwetsbare natuurgebied.

Wil je graag als vrijwilliger actief zijn in de natuur, dan is de 
werkgroep Praktisch Natuurbeheer wellicht iets voor jou! Alvorens 
lid te worden van deze werkgroep, bestaat de mogelijkheid eerst 
twee ochtenden op proef mee te werken. Als je hier interesse in 
hebt, kan je ons dit laten weten via pn@ivn-nijmegen.nl.

De natuurcursussen zijn leerzaam, gezellig en afwisselend. Je 
bent van harte welkom!

Het complete aanbod vind je op:   

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 Grruunn blijft natuurlijk altijd gratis!

Winterwandeling in de Groenlanden
 14:30-16:30 | 3,-/2,-/1,50 | aanmelden

 Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen deze 
woensdagmiddag een winterwandeling maken door de 
Groenlanden, een mooi en ruig stukje natuur in de Ooij. 
Het Natuurmuseum Nijmegen en het IVN Rijk van Nijmegen 
organiseren deze activiteit in het kader van de maandelijkse 
ontdekkingstochten.

In de winter ziet alles er kaal en verlaten uit. Maar als je goed kijkt 
en luistert, ontdek je meer dan je zou denken. Hoe beschermen 
deze dieren zich tegen de kou en sneeuw en wat eten ze als 
planten niet groeien en insecten verdwenen lijken?

Daarin gaan we jullie wegwijs in maken in een mooie 
winterwandeling. Als jij zorgt dat je warm aangekleed bent en 
goede schoenen (liefst laarzen) aanhebt, dan zorgen de gidsen 
van IVN voor warme chocolademelk en absoluut een boeiende 
middag! En heb je een fototoestel of kun je foto’s maken met je 
mobiel? Dan helpen we jou om vooral kleine onderwerpen te 
fotograferen.

Alle informatie vind je hier:    
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http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/festivals/2017/plastic-fantastic-festival-lezingen-kunst/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/inschrijven-plastic-fantastic/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/praktisch-natuurbeheer-in-de-bruuk
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/praktisch-natuurbeheer
http://www.repaircafenijmegen.nl/oost/
http://www.repaircafenijmegen.nl/oost
http://www.brugnijmegen.nl/activiteit/item/opruimen-in-het-goffertpark/65115
http://www.museumhetvalkhof.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht/2016-museumjeugduniversiteit.html
mailto:publiekszaken@museumhetvalkhof.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/praktisch-natuurbeheer
mailto:pn@ivn-nijmegen.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/praktisch-natuurbeheer-in-de-bruuk
https://www.ivn.nl/contact
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/?fref=ts
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/aanmelding-ontdekkingstocht/
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/ontdekkingstocht-winter-in-de-groenlanden/


Opruimen in het Goffertpark
 vanaf 11:00 | gratis

 Genieten van het mooie Goffertpark in Nijmegen! Dat 
doen wij én we helpen mee het park schoon te houden door 
eens per maand op te ruimen. Het Goffertpark is een prachtig 
park, maar er ligt een boel afval. Daarom gaan wij op zaterdag 
18 februari met zoveel mogelijk mensen opruimen! Doe mee, we 
treffen elkaar om 11 uur bij de kinderboerderij in het Goffertpark.  

Je vindt meer op: 

zaterdag
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Help mee natuurbeschermers  
te beschermen 
“De Mexicaanse natuurbeschermer Isidro Baldenegro 
López (50) is op 15 januari doodgeschoten in het huis van 
een familielid. Baldenegro was leider van de Tarahumara 
gemeenschap in de noordelijke Sierra Madre bergregio, waar 
hij zich verzette tegen illegale houtkap.  
In 2015 werd zijn inzet bekroond met de Goldman 
Environmental Prize, die hij ontving voor zijn vreedzame 
verzetscampagne tegen ontbossing.”

Denk je bij ‘natuurbeschermer’ aan een gevaarlijk beroep? 
Nee? Helaas is dat het wel. Er worden elke week drie mensen 
vermoord omdat zij opkomen voor de natuur. Het geweld tegen 
natuurbeschermers neemt toe. Wij vinden het de hoogste tijd om 
dit geweld terug te dringen en samen met IUCN NL zijn we een 
campagne gestart. 

Meer weten? Bekijk de campagnesite: 
beschermdenatuurbeschermer.nl en teken de petitie!

Meer info via:   

MuseumJeugdUniversiteit
11:00 - 12:00 | 8-12 jaar | 20,-

 Waarom maakt het museum een 
afvaltentoonstelling?

In het trappenhuis van Museum Het Valkhof ligt een grote 
berg afval: allemaal plastic afkomstig uit de zee. Conservator 
Yvette Driever heeft een tentoonstelling gemaakt over dit 
plasticprobleem. Ze vertelt je alles over deze tentoonstelling met 
troep! I.k.v. de MuseumJeugdUniversiteit  
bij Museum Het Valkhof. 

zondag
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Ale info vind je op:   

Vergroening JORIS IVENSPLEIN
Dit jaar wordt het Joris Ivens Plein opgeknapt. Het plein 
krijgt een groene invulling met meer bomen en moet zo een 
aantrekkelijke entree van de stad worden. Een entree die 
de verbinding vormt met de parkeergarage ‘oude stad’ net 
onder het spoor door, maar natuurlijk ook met de nieuwe 
bebouwing in Waalfront west.

De bijgaande schets geeft een impressie. Opvallend is de vijver 
die wordt toegevoegd, maar die uitstekend past in het streven 
van Nijmegen om water zichtbaar te maken in de stad.

Op de schets is ook te zien dat het monument op het plein wordt 
gehandhaafd. De horeca gelegenheid op het plein blijft bestaan. 
(RA)

 Buurtrestaurant ’t Hert
 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke dinsdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant ‘t Hert.

 Buurtrestaurant de Klokketoren
  18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit de 
buurtmoestuin.

 Vegetarische Donderdag Nijmegen
  19:00-20:30 | aanmelden

Maandelijks vegetarisch uit eten bij steeds wisselende locatie. 
Deze maand Tati: happy, healthy food. Voedzaam, gezond maar 
vooral ook heel lekker!

 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.

 Natuurexcursie IVN
  14:00-16:00 | 2,-/gratis

Wat zeggen ons namen als het oerhollands klinkende Hengstdal 
en het exotische “Elyzeese velden”? Maar ook: wat kunnen 
we waarnemen, terwijl we dalen en stijgen over de stuwwal. Is 
het nog aan het winteren? Of kondigt het voorjaar zich al aan 
met heldere vogelklanken, uitbottende knoppen en de vroegste 
bloeiers? Henk, Niek en Joop zijn uw gidsen. Ze vertellen over 
het gebied en hoe al dat leven weer in gang wordt gezet.

 Buurtrestaurant ’t Hert
  18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke dinsdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant ‘t Hert.
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https://www.facebook.com/actieschoongoffertpark/
http://www.beschermdenatuurbeschermer.nl/kom-in-actie#petitie
http://www.museumhetvalkhof.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht/2016-museumjeugduniversiteit.html
http://www.museumhetvalkhof.nl/bezoekinformatie/contact-adres-en-route.html
https://www.facebook.com/museumjeugduniversiteit/?fref=ts
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/actueel/agenda/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/evenementen/donderdag-uit-eten-2/
http://www.repaircafenijmegen.nl/noord/
http://www.repaircafenijmegen.nl/noord
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-hengstdal-en-elyzeese-velden
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/


Ga mee vegetarisch uit eten!
 Vegetarische Donderdag Nijmegen wil mensen 
 verleiden om eens wat vaker het vlees te laten 
 staan door je te laten proeven dat vegetarisch eten 
ook heel lekker is. Het is ook nog eens een leuke manier om 
met andere mensen kennis te maken. In februari gaan we 
met z’n allen naar Tati (tati-nijmegen.nl ).

 

Bij Tati houden ze van happy, healthy food: voedzaam, gezond 
maar vooral ook heel lekker! Zij werken met groenten van het 
seizoen, verse kruiden, en bij voorkeur biologische ingrediënten. 
Naast de gerechten van scharrelvlees en duurzaam gevangen vis 
(natuurlijk!) hebben ze veel vegetarische en veganistische opties 
op ons menu staan.  
 
Heb je een dieetwens en eet je tarwevrij, lactosevrij, suikervrij 
of vegan? Bij Tati kan je altijd iets lekkers vinden op de kaart en 
waar mogelijk passen zij de gerechten aan!
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RITkaartjes Breng aanzienlijk duurder
Vanaf 1 februari 2017 kost een kaartje bij de chauffeur   
€ 2,- of een veelvoud daarvan, afhankelijk van de afstand. 

Overstappen of terugreizen is niet toegestaan, na het verlaten 
van de bus is het kaartje niet meer geldig. De spitstoeslag 
verdwijnt en nieuw is de dagkaart, deze is vanaf 1 februari 2017 
voor € 10,- te koop bij de buschauffeur. 

Download hier de tarieventabel (2017) 

Meer info via: 

v e r w a c h t
Reclaim the Seeds 2017: Plant het voort! 
Zadenbeurs | 10:30-16:30 | donatie welkom

De Vasim, Nijmegen. Meer nieuws over het thema van deze 
editie, het programma, de organisatoren en details over routes, 
tijden en andere praktische informatie in de volgende Grruunn.

Reclaim the Seeds 2017: Plant het voort! 
Meerwerkdag | 10:30-16:30 | donatie welkom

Duitslandstraat 4, Lent. Meer nieuws over het thema van deze 
editie, het programma, de organisatoren en details over routes, 
tijden en andere praktische informatie in de volgende Grruunn.

Duurzaamheidscafe Nijmegen #6 
20:00-22:00 | 3,50 

Prinses Irene over de natuur van de stadsmens. Na haar lezing 
in LUX is er natuurlijk ruimte voor vragen. Vervolgens laten 
vertegenwoordigers van vier Nijmeegse organisaties zien hoe wij 
als stadse mensen natuur meer kunnen ervaren.

Buitenlesdag 

Doe mee met de Buitenlesdag, georganiseerd door Jantje Beton 
en IVN, en ruil je schoollokaal deze dag om met het schoolplein 
of de schoolomgeving. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een 
reken-, gym-, taal- of natuurles. Op de website van Gezonde 
School staan tips en lesideeën.

april

11

maart

28

maart

5

maart

4

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 maar naar info@debroeikasnijmegen.nl!

Feestelijke Repair cafe’s in nijmegen
Zaterdag 21 januari vierde Repair Café Nijmegen-Oost in 
het bijzijn van wethouder Bert Frings hun 5-jarig bestaan. 
En Walter van der Cruijsen, coördinator van Repair Café 
Nijmegen, is vanaf 28 januari 2017 de 38ste drager van het 
duurzame estafettestokje!

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!

Meer info via:   

Broeikas zoekt medehuurder!
De Broeikas is op zoek naar een (non profit) organisatie die 
samen met haar een ruimte wil huren in de Grote Broek. 
De kosten zijn ca. €60,- per maand en in overleg kan er 
ook gebruik worden gemaakt van een aantal al aanwezige 
voorzieningen. 

De ruimte is gelegen aan de 2e Walstraat in het centrum van 
Nijmegen en heeft een etalage aan de straat. Er is geen directe 
ingang vanaf de straat. De ruimte telt ruim 20m2.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Broeikas. Kijk hier 
voor de contactgegevens of mail info@debroeikasnijmegen.nl.

Meld je aan via een mailtje!   

https://www.tati-nijmegen.nl/
https://www.breng.nl/data/upload/Breng_tarievenRitkaartje_Nijmegen2017.pdf
https://www.breng.nl/reizen/1190/nieuwe-tarieven-ritkaartjes-breng-in-februari/4670
http://www.reclaimtheseeds.nl/
http://www.reclaimtheseeds.nl/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/
http://www.debastei.nl/nme/nme-nieuws/
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/gezonde-schoolpleinen/elke-dag-buitenlesdag
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/gezonde-schoolpleinen/elke-dag-buitenlesdag
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
http://www.debroeikasnijmegen.nl/contact
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/contact/
https://www.facebook.com/VegetarischeDonderdagNijmegen/

