
agenda MAART
 

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

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit buurtmoestuin.

 Reclaim the seeds: Zadenbeurs 
 10:30-16:30 | entree donatie

Locatie is De Vasim. Als entreeprijs vragen we een donatie. Maar 
let op: je kan hier niet pinnen!

 Winterwandeling 
 13:00-16:00 | 15,- (incl. verrassing)

Een verrassende winterwandeling door de nevengeul.

 Reclaim the seeds: Meewerkdag 
 10:30-16:30 | entree donatie

Locatie is Duitslandstraat 4 in Lent. Als entreeprijs graag een 
lekkere biologische, vegetarische bijdrage voor de gezamenlijke 
lunch, maar het mag natuurlijk ook een donatie zijn.

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 | maart 2017 | debroeikasnijmegen.nl | info@debroeikasnijmegen.nl

Duurzaamheidscafé #6 
 20:00-22:00 | 3,50 | LUX

De natuur van de stadsmens: 
overwegingen van Prinses Irene en anderen

Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld richt zich op het herstel van 
de relatie tussen mens en natuur. Zij zal in haar bijdrage aan het 
Duurzaamheidscafé de verbinding tussen mens en natuur 

centraal stellen. Matthijs Schouten, ecoloog en 
filosoof, gaat na de lezing met 
Prinses Irene in gesprek en begeleidt de 
vragen van bezoekers in de zaal.

De natuur is belangrijk voor het welzijn en 
welbevinden van de stedelijke bevolking. 
We dreigen die verbondenheid steeds meer 
te verliezen. 

Het tweede deel van de avond komen vertegenwoordigers 
van de Nijmeegse organisaties Struin, stichting wAarde, 
Eetbaar Nijmegen en Kiemkracht 64 aan het woord. Zij maken 
de vertaalslag van de visie van Prinses Irene naar de lokale 
werkelijkheid. Wethouder duurzaamheid Harriet Tiemens licht 
tenslotte het gemeentelijk natuurbeleid toe.
Peter Freijsen zorgt voor muzikale omlijsting en de avond wordt 
mede in goede banen geleid door  Irene Dankelman.

Meer info via:  
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  De uitdaging biodiversiteit
  Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen 
in Nijmegen weten dat onze stad European Green Capital 
is in 2018 en dat mensen gemotiveerd zijn om een aantal 
duurzame stappen te zetten, bijvoorbeeld door mee te 
doen met onze Green Challenges. Elke maand staat  er een 
nieuwe Challenge centraal. Zo begonnen we in januari met 
de Challenge Circulaire Economie. Een jaar later worden de 
resultaten worden gepresenteerd.

De challenge voor maart is Biodiversiteit. De diversiteit aan 
planten, bomen, dieren en ecosystemen vormen de basis van 
leven. Echter klimaatverandering, het gebruik van landbouwgif, 
kunstmest en ontbossing veroorzaken een groot verlies van 
de biodiversiteit. Hoe staat Nijmegen er voor als het gaat om 
biodiversiteit in de stad en de nabije omgeving? Wat kunnen wij 
met elkaar doen om van deze stad een ecologisch zeer rijke en 
echte groene stad te maken? Zodat we een gezond en prettig 
leefklimaat creëren voor iedereen die hier verblijft en waarmee 
we tegelijkertijd een voorbeeld zijn voor andere steden. We gaan 
er mee aan de slag in 2017 en presenteren de resultaten in het 
European Green Capital jaar 2018!

Elke Green Challenge heeft een aanjager, een team stakeholders 
en geïnteresseerden die meedenken en meewerken. In het 
overzicht van de Challenges zijn de e-mail adressen van de 
aanjagers te vinden.

Site en mail via:  

http://www.vantuintotbord.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Slotemaker+de+Bru%C3%AFneweg+272,+6532+AD+Nijmegen/@51.8300899,5.8330834,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088fd44193fb:0xe27785229cce4c6!8m2!3d51.8300866!4d5.8352721
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://www.reclaimtheseeds.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Winselingseweg+41,+6541+AH+Nijmegen/@51.8556853,5.836209,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7080b557f4a07:0xa3a55fb6ade2b029!8m2!3d51.855682!4d5.8383977
http://www.centrumnijmegen.nl/agenda/winterwandeling-door-de-nevengeul?mcp=1487941347
https://www.google.nl/maps/place/Graadt+van+Roggenstraat+101,+6522+AX+Nijmegen/@51.8447701,5.8731626,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084e7259db1d:0x5b4fd44826f15243!8m2!3d51.8447668!4d5.8753513
https://www.reclaimtheseeds.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Duitslandstraat,+6663+Nijmegen/@51.865897,5.8743945,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7082fb684951f:0xd05d2460068c4e44!8m2!3d51.8658937!4d5.8765832
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
http://www.debroeikasnijmegen.nl
https://www.google.nl/maps/place/Mari%C3%ABnburg+36,+6511+PS+Nijmegen/@51.8450201,5.8648499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084517e0eea7:0xef0f6088e549834d!8m2!3d51.8450168!4d5.8670386
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/duurzaamheidscafe-2017-1/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/contact/
http://www.greencapitalchallenges.nl/
mailto:info@greencapitalchallenges.nl


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

Elke dinsdagavond rond zessen in Buurtrestaurant ‘t Hert.

	 Nietzsche	als	ecofilosoof 
 19:30-21:15 | 5,-/gratis | inschrijven | LUX 

Lezing met filosofen Henk Manschot en René ten Bos.

 Politieke avond 
 vanaf 18.30 uur | volg live

Over meer ruimte op Graafseweg voor fietser.

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

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit buurtmoestuin.

 NLdoet
 Zoek een klus

Doe in 2017 mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

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

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

 NLdoet
 Zoek een klus

Doe in 2017 mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

 Praktisch Natuurbeheer
 09:00-13:00

Werkochtend IVN.
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Camouflage-kunstenaars	
T/m 16 juli | 10:00 (za & zo 13:00)-17:00 | 4,-/3,0/2,50

In de tentoonstelling Camouflage-kunstenaars ontdek je hoe 
dieren zich in het wild onzichtbaar weten te maken.

Een verrassende tentoonstelling over de verschillende manieren 
waarop dieren zich onzichtbaar kunnen maken. Door middel van 
camouflage zorgen ze ervoor dat ze opgaan in de omgeving. 
Alleen wie goed kijkt zal alle aanwezige camouflage-kunstenaars 
daadwerkelijk zien! Naast prachtige opgezette dieren en 
veel foto’s zijn er voor kinderen ook verschillende spellen en 
activiteiten rondom het thema ‘camouflage’. 

Laat	je	schminken	tot	camouflage-kunstenaar!

T/m vrijdag 3 maart | 14:00-16:00

Tijdens de voorjaarsvakantie mogen kinderen zich in het 
Natuurmuseum laten omtoveren tot een gecamoufleerd dier. 
Deze activiteit is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar.

Meer info hier:   

Winterwandeling door de nevengeul
13:00-16:00 | 15,- (incl. verrassing) 

 Zin in een verrassende winterwandeling door de 
nevengeul? Trek je stoute schoenen aan en loop op zondag 
5 maart mee. Start en finish in Hotel Belvoir.

Deelnemers krijgen gedurende dit ‘andere uitje’ een scala aan 
verrassende traktaties voorgeschoteld. Ook meewandelen 
door de nevengeul? Aanmelden, met vermelding van naam en 
telefoonnummer. 

Aanmelden en info via deze links:  

zondag
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Meer	ruimte	voor	fietser	
 vanaf 18.30 uur | volg live 

 In Nijmegen zijn verschillende snelfietsroutes. Doordat 
de verkeersstructuur in Nijmegen is veranderd als gevolg van de 
nieuwe waalbrug (de Oversteek) is de druk op de Graafseweg 
verminderd. Die ruimte wil men nu inzetten om de fietser meer 
ruimte te geven.
Op 8 maart wordt de Raad hierover ingelicht. Het gaat om een 
technische uitleg, tijdens de politieke avond. Besluitvorming vindt 
pas later plaats. 

Het plan is te zien op de site:  

woensdag
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hier vind je de website waar
het artikel vandaan komt

via deze link vind je
meteen  de contactinformatie

dit leidt je rechtstreeks
naar de facebookpagina

zo vind je alle informatie:

Reclaim the seeds
10:30-16:30 | entree donatie

Grote bedrijven als Monsanto vragen steeds meer patent 
aan op zaden. Dat betekent dat u en ik deze zaden niet meer 
kunnen vrij kunnen gebruiken, tenzij we ze bij deze bedrijven 
kopen die vaak ook nog eens werken met gentechnologie. 
Daartegen is gelukkig verzet!

In het weekend van 4 en 5 maart staat Nijmegen in het teken van 
Reclaim the Seeds.

Het programma hiervan vind je via:  

http://www.vantuintotbord.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Thijmstraat+40,+6531+CS+Nijmegen/@51.8332092,5.8469224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088a6e73ff85:0xc6594c884cdb1259!8m2!3d51.8332059!4d5.8491111
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/lezingen/2017/nietzsche-ecofilosoof-lezing-filosofen-henk/
https://www.google.nl/maps/place/Mari%C3%ABnburg+36,+6511+PS+Nijmegen/@51.8450201,5.8648499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084517e0eea7:0xef0f6088e549834d!8m2!3d51.8450168!4d5.8670386
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/inschrijven-nietzsche-ecofilosoof-lezing-filosofen/
http://www2.nijmegen.nl/content/1740262/politieke_avond_83
https://www.google.nl/maps/place/Korte+Nieuwstraat+6,+6511+PP+Nijmegen/@51.8471358,5.8633518,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084456bdcbc5:0xf8fa472bbffadf58!8m2!3d51.8471325!4d5.8655405
https://nijmegen.raadsinformatie.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Slotemaker+de+Bru%C3%AFneweg+272,+6532+AD+Nijmegen/@51.8300899,5.8330834,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088fd44193fb:0xe27785229cce4c6!8m2!3d51.8300866!4d5.8352721
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://nldoet.nl/
http://nldoet.nl/zoeken
https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-malden/
https://www.google.nl/maps/place/Bolder+18B,+6582+BZ+Heumen/@51.7679715,5.8579746,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70f1f3223a1ab:0x88b127d2a977b402!8m2!3d51.7679682!4d5.8601633
http://repaircafe.org/locaties/repair-cafe-malden
http://nldoet.nl/
http://nldoet.nl/zoeken
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/werkochtend-vak-60
https://www.google.nl/maps/place/Gerard+Noodtstraat+121,+6511+ST+Nijmegen/@51.8445928,5.8682121,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084fec4a6e67:0x2d8aee023cfdbad8!8m2!3d51.8445895!4d5.8704008
http://natuurmuseum.nl/camouflage-kunstenaars/
http://natuurmuseum.nl/contact/
https://www.facebook.com/NatuurmuseumNijmegen/?fref=ts
https://www.google.nl/maps/place/Graadt+van+Roggenstraat+101,+6522+AX+Nijmegen/@51.8447701,5.8731626,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084e7259db1d:0x5b4fd44826f15243!8m2!3d51.8447668!4d5.8753513
http://www.centrumnijmegen.nl/agenda/winterwandeling-door-de-nevengeul?mcp=1487941347
mailto:dkrol@fo.nl?subject=Winterwandeling%20door%20de%20nevengeul
https://www.google.nl/maps/place/Korte+Nieuwstraat+6,+6511+PP+Nijmegen/@51.8471358,5.8633518,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084456bdcbc5:0xf8fa472bbffadf58!8m2!3d51.8471325!4d5.8655405
https://nijmegen.raadsinformatie.nl/
http://www2.nijmegen.nl/content/1740262/politieke_avond_83
http://www2.nijmegen.nl/toolbar/contact
https://www.reclaimtheseeds.nl/
mailto:info@reclaimtheseeds.nl


Werkochtend Praktisch Natuurbeheer
 09:00-13:00

 Vak 60 is onderdeel van het project Heiderijk en 
verbindt twee heidegebieden met elkaar, zodat het leefgebied 
van o.a. de zandhagedis wordt vergroot. Praktisch 
Natuurbeheer verwijdert in Vak 60 berkjes en dennen om te 
voorkomen dat de heide weer overwoekerd gaat worden.

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

 Het Dekkerswald is van oudsher een zorgcentrum 
voor mensen met longaandoeningen. Inmiddels zijn de 
zorgtaken uitgebreid, maar het prachtige bos bij de kliniek is 
gebleven. De gidsen van IVN vertellen onder andere over de 
historie van het gebied, over het ontstaan van de heuvels en 
dalen, over verschillende bostypen en over de strooisellaag.

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.

Meer info:   
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duurzaam ondernemen jongeren 
10:00-15:00 | 35,- | aanmelden 

 De WoesteLand Academie organiseert de 
workshop Duurzaam Ondernemerschap voor Jongeren, met 
handvatten voor het opzetten van een duurzaam initiatief.

Geschikt voor mensen met concrete plannen, maar ook voor hen 
die nog zoeken naar wat hun duurzame initiatief of bedrijf wordt. 
De workshop is in Arnhem, maar natuurlijk ook interessant voor 
Nijmeegse jongeren met ambities in deze richting.

Meer info via:   

zaterdag
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NLdoet 2017: 10 & 11 maart
Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017, 
samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om 
een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Moestuin aanleggen 
 10:00-14:00 | aanmelden op de site 

 In onze nieuwe stadstuin willen we een moestuin 
aanleggen.  De producten die wij hier gaan verbouwen willen 
we vervolgens gebruiken tijdens de wekelijkse kookavonden 
met de buurtbewoners. Ook de wekelijkse soep-middag kan hier 
producten verbouwen en vervolgens gebruiken

Beschilderen kas moestuin 
 14:00-17:00 | aanmelden op de site  

 We willen met buurtbewoners, volwassenen en 
kinderen, de wand gaan beschilderen. Om uitdrukking te geven 
aan onze kleurrijke stadsmoestuin, die gedeeld wordt door vele 
verschillende Nijmegenaren.

Bijenstand aanbouwen en renoveren 
 09:30-13:30 | aanmelden op de site  

 Een extra schuurtje bouwen aan de bestaande 
bijenstand. Gehele bijenstand geschilderd van binnen en 
buiten plus verbeterde tegelvloer. Het maken van een buiten 
klokkenspel van kastanje stammen plus ophang systeem t.b.v. 
buiten muzieklessen.

Meer klussen op: 
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 Workshop duurzaam ondernemen  
 10:00-15:00 | 35,- | aanmelden 

Speciaal voor Jongeren, door de WoesteLand Academie.

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

Locatie Creatief Centrum, Dukenburg

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

Elke tweede zaterdag van de maand in Wijkatelier, Lindenholt

 Opruimen in het Goffertpark #29 
 vanaf 11:00 | Kinderboerderij de Goffert 

Deze keer in het kader van NLDoet.

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

Een wandeling aan de voet van de stuwwal bij Ubbergen.

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

Elke dinsdagavond rond zessen in Buurtrestaurant ‘t Hert.

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

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit buurtmoestuin.

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

Locatie OBG, Nijmegen-Oost.
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https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/werkochtend-vak-60
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-dekkerswald
https://www.google.nl/maps/place/Biesseltsebaan+42,+6564+CS+Heilig+Landstichting/@51.8086709,5.8777741,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70921a0186e39:0x5631c1b34a53f26!8m2!3d51.8086676!4d5.8799628
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/praktisch-natuurbeheer
mailto:pn@ivn-nijmegen.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/contact-ivn-rijk-van-nijmegen
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/?fref=ts
https://www.google.nl/maps/place/Jansbuitensingel+14,+6811+AB+Arnhem/@51.9848476,5.9061162,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7a5b478028095:0x22e64edf10758666!8m2!3d51.9848443!4d5.9083049
http://www.woestelandacademie.nl/workshop/inspireer-jongeren-met-storytelling
http://www.woestelandacademie.nl/workshop/inspireer-jongeren-met-storytelling
http://www.woestelandacademie.nl/#contact
https://www.facebook.com/woesteland/?fref=ts
http://nldoet.nl/klus/20580
https://www.google.nl/maps/place/Papengas+8,+6511+WT+Nijmegen/@51.8485939,5.85787,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70842328b8fd1:0x20b7c695665bc46!8m2!3d51.8485906!4d5.8600587
http://nldoet.nl/klus/18969
https://www.google.nl/maps/place/Groenestraat+170,+6531+HW+Nijmegen/@51.8312945,5.8503538,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088b29ac14f5:0x3376ae9b16ffe72c!8m2!3d51.8312912!4d5.8525425
http://nldoet.nl/klus/18914
https://www.google.nl/maps/place/Goffertweg+19,+6532+AA+Nijmegen/@51.8278444,5.8373656,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088f5e1f4fc9:0xd8a31e302d6f9f3c!8m2!3d51.8278411!4d5.8395543
http://nldoet.nl/zoeken?plaats=Nijmegen&gemeente=%22Nijmegen%22&provincie=Gelderland
http://www.woestelandacademie.nl/workshop/inspireer-jongeren-met-storytelling
https://www.google.nl/maps/place/Jansbuitensingel+14,+6811+AB+Arnhem/@51.9848476,5.9061162,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7a5b478028095:0x22e64edf10758666!8m2!3d51.9848443!4d5.9083049
http://www.woestelandacademie.nl/workshop/inspireer-jongeren-met-storytelling
http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/repaircafe.html
https://www.google.nl/maps/place/Stichting+Creatief+Centrum+Nijmegen-zuid/@51.8180039,5.7875205,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7064231831e35:0x5d0033db95fbaab8!8m2!3d51.8180006!4d5.7897092
http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/repaircafe.html
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repaircafe-en-kledingherstel-lindenholt/
https://www.google.nl/maps/place/Bibliotheek+Lindenholt/@51.8335116,5.7860396,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7064d91af9df1:0xdd19ad63347742d3!8m2!3d51.8335083!4d5.7882283
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repaircafe-en-kledingherstel-lindenholt/
https://www.facebook.com/events/1870470223183706/
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B049'33.1%22N+5%C2%B050'23.1%22E/@51.825869,5.839745,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.8258685!4d5.8397448?hl=nl-NL
https://www.google.nl/maps/place/Kasteelselaan+60,+6574+AJ+Ubbergen/@51.8375113,5.9016244,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c709a3ced1609b:0x136a17aa0bea7436!8m2!3d51.837508!4d5.9038131
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuur-bron-van-leven-en-onze-ecologische-voetafdruk
http://www.vantuintotbord.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Thijmstraat+40,+6531+CS+Nijmegen/@51.8332092,5.8469224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088a6e73ff85:0xc6594c884cdb1259!8m2!3d51.8332059!4d5.8491111
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://www.vantuintotbord.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Slotemaker+de+Bru%C3%AFneweg+272,+6532+AD+Nijmegen/@51.8300899,5.8330834,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088fd44193fb:0xe27785229cce4c6!8m2!3d51.8300866!4d5.8352721
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://www.repaircafenijmegen.nl/oost/
https://www.google.nl/maps/place/Professor+Cornelissenstraat+2,+6524+PJ+Nijmegen/@51.8336363,5.8638035,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c708580e51a741:0x452406e85aeaac56!8m2!3d51.833633!4d5.8659922
http://www.repaircafenijmegen.nl/oost


 Bomencursus 
 14:00-16:00 | 55,-/44,- | aanmelden

Eerste bijeenkomst. 10 Excursies in het Goffertpark.

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

Elke dinsdagavond rond zessen in Buurtrestaurant ‘t Hert.

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

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit buurtmoestuin.

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

Maandelijks vegetarisch uit eten bij steeds wisselende locatie.

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

Locatie De Ster, Nijmegen-Noord

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

Natuurexursie door het IVN. Het Dekkerswald.

 Insectencursus
 19:45-21:45 | 70,-/korting leden | aanmelden

1e Bijeenkomst in reeks theorie/practicum avonden en excursies.

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

Elke dinsdagavond rond zessen in Buurtrestaurant ‘t Hert.
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Samen gas terug  
Aardgas geeft ons comfort, maar is helaas een vervuilende 
fossiele brandstof die bijdraagt aan het klimaatprobleem. 
Een ander bijkomend groot nadeel: de winning van aardgas 
heeft door aardbevingen een enorme impact op de levens 
van Groningers.

Gelukkig zijn er goede alternatieven voor gas. Door onze huizen 
goed te isoleren en duurzame warmtebronnen en elektriciteit 
te gebruiken hebben we het Gronings gas niet meer nodig. 
Onze huizen worden toekomstbestendig, milieuvriendelijk en 
comfortabeler.

Milieudefensie gaat de komende tijd aan de slag om de omslag 
naar duurzame huizen te versnellen. Maar dat kunnen we niet 
alleen. Daarom zeggen we: Samen gas terug. In het voorjaar van 
2017 brengen we een actiepakket uit voor mensen die zelf aan 
de slag willen.

Meer over wonen zonder gas:   

‘Tweede Kamer, kom in actie en maak Nederland 
onafhankelijk van vervuilende fossiele brandstoffen. Wij 

willen schone & veilige energie!’ Teken hier de petitie!

uitslag Ideeëncompetitie
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 gegaan 
naar een mooie mix van activiteiten of functies.
Inmiddels heb je kunnen stemmen en deze maand worden de 
winnaars bekend gemaakt.

De winnende ideeën binnenkort op:  

Nietzsche	als	ecofilosoof	
Lezing met filosofen Henk Manschot en René ten Bos

19:30-21:15 | 5,-/gratis | inschrijven | LUX 

 ‘De aarde is ziek, en die ziekte 
heet de mens’. Deze diagnose stelde de 
Duitse filosoof Friedrich Nietzsche 150 jaar 
geleden al. Hij opperde ook een remedie 
voor deze kwaal: blijf de aarde trouw! Leer 
van filosoof Henk Manschot in hoeverre 
Nietzsche’s oproep om de aarde trouw te 
blijven als leidraad kan dienen.

Henk Manschot, emeritus-hoogleraar filosofie en ethiek aan de 
Universiteit voor Humanistiek en voormalig directeur van het 
Kosmopolis-instituut van dezelfde universiteit, gaat na zijn lezing 
in gesprek met filosoof René ten Bos. Ten Bos is hoogleraar 
Filosofie aan de Radboud Universiteit. Programmamaker en 
filosoof Lisa Doeland leidt het gesprek.

Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud 
Reflects-abonnees en Alumni Benefits Card-houders gratis

Meer info via:   

Lees het artikel in Trouw:
‘Nietzsche’s Übermensch is groen’ 

dinsdag
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Dwalen in het antropoceen
Is hij van zoveel invloed op de aarde dat het geologische 
tijdvak waarin we nu leven naar de mens vernoemd moet 
worden? Hier woedt een flinke discussie over en de 
Nijmeegse filosoof René ten Bos doet, zonder nadrukkelijk 
partij te kiezen, met zijn zeer lezenswaardige boek ‘dwalen in 
het antropoceen’ een meer dan interessante duit in het zakje.

Het Antropoceen is de in de wetenschap steeds courantere naam 
van het tijdperk waarin de mens als eerste soort invloed uitoefent 
op het klimaat, op de oceanen en op de aarde zelf. 
Ten Bos is spreker bij debat ‘Nietsche als eco filosoof’. Zijn boek 
is te bestellen onder ISBN 9789024404858 (Paperback)  en 
ISBN 9789024406586 (E-book).

https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/bomencursus
https://www.google.nl/maps/place/Kinderboerderij+de+Goffert/@51.8255573,5.8344318,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47c7089b2ce7dff1:0xfd37f35c5b91b9c8!2sGoffertpark!8m2!3d51.825554!4d5.8366205!3m4!1s0x0:0xf092f54ebe473ebc!8m2!3d51.8259776!4d5.8396552
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/aanmelding-bomencursus
http://www.vantuintotbord.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Thijmstraat+40,+6531+CS+Nijmegen/@51.8332092,5.8469224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088a6e73ff85:0xc6594c884cdb1259!8m2!3d51.8332059!4d5.8491111
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://www.vantuintotbord.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Slotemaker+de+Bru%C3%AFneweg+272,+6532+AD+Nijmegen/@51.8300899,5.8330834,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088fd44193fb:0xe27785229cce4c6!8m2!3d51.8300866!4d5.8352721
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/actueel/agenda/
https://www.google.nl/maps/place/Lange+Hezelstraat+80,+6511+CM+Nijmegen/@51.8482727,5.8562783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c708421586a865:0x67e739e25684afac!8m2!3d51.8482694!4d5.858467
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/evenementen/donderdag-uit-eten-2/
http://www.repaircafenijmegen.nl/noord/
https://www.google.nl/maps/place/Queenstraat+37b,+6663+HA+Nijmegen/@51.8709891,5.8662972,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70826b7250ed9:0x5c7f26dd3321f5bb!8m2!3d51.8709858!4d5.8684859
http://www.repaircafenijmegen.nl/noord
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-dekkerswald
https://www.google.nl/maps/place/Biesseltsebaan+42,+6564+CS+Heilig+Landstichting/@51.8086709,5.8777741,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70921a0186e39:0x5631c1b34a53f26!8m2!3d51.8086676!4d5.8799628
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/insectencursus
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/insectencursus
http://www.vantuintotbord.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Thijmstraat+40,+6531+CS+Nijmegen/@51.8332092,5.8469224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088a6e73ff85:0xc6594c884cdb1259!8m2!3d51.8332059!4d5.8491111
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://milieudefensie.nl/wonen-zonder-gas
https://milieudefensie.nl/overons/contact
https://www.facebook.com/milieudefensie
https://milieudefensie.nl/wonen-zonder-gas
http://www.langsdewaalnijmegen.nl/over+de+ideencompetitie/default.aspx
http://www.langsdewaalnijmegen.nl/contact/default.aspx
https://www.google.nl/maps/place/Mari%C3%ABnburg+36,+6511+PS+Nijmegen/@51.8450201,5.8648499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084517e0eea7:0xef0f6088e549834d!8m2!3d51.8450168!4d5.8670386
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/inschrijven-nietzsche-ecofilosoof-lezing-filosofen/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/lezingen/2017/nietzsche-ecofilosoof-lezing-filosofen-henk/
http://www.ru.nl/radboudreflects/contact/adres/
https://www.facebook.com/radboudreflects
https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/nietzsche-s-ubermensch-is-groen~a6c54377/


Ga	mee	vegetarisch	uit	eten!	
19:00-20:30 | aanmelden

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. Zoals elke keer op de laatste donderdag 
van de maand, gaan we in maart gaan we met een leuke 
groep uit eten bij Funkenstein (funkenstein.nl).

Funkenstein is sinds 1996 gevestigd in de Lange Hezelstraat. 
Ooit begonnen als bruine kroeg, waar in dezelfde huiselijke sfeer 
gedurende de jaren een eetcafé is ontstaan. 
Als je daar als vegetariër even geen zin hebt in de  kaasfondue, 
witlof of de pasta, kun je kiezen voor de groentespecialiteit 
van de week, bijvoorbeeld een huisgemaakte quiche, gegrilde 
courgette met brie of een maaltijdsalade...

Meld je aan via een mailtje!   

donderdag
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v e r w a c h t
Werkochtend Halve Maan  
09:00-13:00

De werkgroep Praktisch Natuurbeheer werkt deze ochtend bij de 
Halve Maan, een deelgebied van het project Heiderijk.

Insectencursus
19:45-21:45 | 70,-/korting leden | aanmelden

Tweede bijeenkomst. De cursus bestaat uit vijf theorie/practicum 
avonden en vier excursies, waarvan één nachtexcursie in 
verband met de nachtactieve insecten. Locatie (in Nijmegen) 
wordt nog bekend gemaakt.

IVN-excursie:	Volop	voorjaar	in	de	Elshof  
10:00-12:00 | 2,-

De gidsen Nellie, Clemens en Gabriël vertellen over vogels, 
zoogdieren, planten, het landgoed en wat we maar tegen komen.

Stamp het voorjaar uit de grond 
13:00-16:00

Schooltuin de Wielewaal moet zaai- en pootklaar gemaakt en dus 
de paden tussen de tuintjes worden aangestampt. Een pittige 
voorjaars-work-out waar vrijwilligers van harte welkom zijn!

Duurzaamheidscafé #6  
20:00-22:00 | 3,50 | LUX

Verwarmen zonder gas, meer informatie volgt.

In maart komen de amfibiën ook weer uit hun 
winterslaap. Weet jij welke zeer zeldzame
(en beschermde) salamander dit is?

april

1

april

4

april

9

april

9

juni

27

Tweedehands kleding 
Vanaf 1 april

 De Nijmeegse Appel & Ei wordt gevestigd aan de 
Augustijnenstraat 39 en gaat open op 1 april. De winkel richt 
zich op de betere merken. Mensen die hun tweedehands 
kleding willen verkopen kunnen ook in deze winkel terecht. 
Je kunt gewoon met de kleding binnenlopen tijdens de 
openingstijden. Je ontvangt 40% van de prijs waarvoor je 
kleding wordt verkocht.

Appel & Ei speelt al meer dan 15 jaar een interessante rol in de 
tweedehandskledingbranche. Mode- en milieubewuste klanten 
verkopen hun voormalige favoriete kleding; shoppen naar unieke 
modeartikelen voor leuke prijzen, en helpen hun medemens en 
het milieu door het recyclen van kleding. Appel en Ei heeft al 
verschillende vestigingen in Overijsel en Gelderland en nu dus 
ook in Nijmegen. 

Meer info vind je via:  

april
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Oproep voor een Veggie Kookclubje
Ook nieuwsgierig naar wat voor een gerechten andere  
flexi-/vegetariërs zoal op tafel zetten? Ik wel! Daarom wil ik 
graag een vegetarisch kookclubje opstarten. Gezellig samen 
eten op een vaste donderdagavond in de maand.

Zowel voor beginnende als doorgewinterde vegetariërs. Zo 
kunnen we veel van elkaar leren: recepten uitwisselen, ideeën 
en tips opdoen en elkaar inspireren. Heb je zin om mee te doen? 
Stuur dan een mailtje met je naam en telefoonnummer naar 
info@debroeikasnijmegen.nl en ik neem contact met je op over 
hoe en wat! Cecile

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!

https://www.google.nl/maps/place/Lange+Hezelstraat+80,+6511+CM+Nijmegen/@51.8482727,5.8562783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c708421586a865:0x67e739e25684afac!8m2!3d51.8482694!4d5.858467
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/evenementen/donderdag-uit-eten-2/
http://funkenstein.nl/
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/contact/
https://www.facebook.com/VegetarischeDonderdagNijmegen/
https://www.google.nl/maps/place/Kinderboerderij+de+Goffert/@51.8255573,5.8344318,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47c7089b2ce7dff1:0xfd37f35c5b91b9c8!2sGoffertpark!8m2!3d51.825554!4d5.8366205!3m4!1s0x0:0xf092f54ebe473ebc!8m2!3d51.8259776!4d5.8396552
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/insectencursus
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/insectencursus
https://www.google.nl/maps/place/Sint+Jacobsweg+2,+6581+KM+Malden/@51.802168,5.8479381,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c708c7d58da589:0x65b63a03878dff51!8m2!3d51.8021647!4d5.8501268
https://schooltuindewielewaal.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Dijkgraaf+van+Wijckweg+15,+6576+Ooij/@51.8466169,5.8756346,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c709b2f3144c03:0x9d06a21b1c6e1b98!8m2!3d51.8466136!4d5.8778233
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Mari%C3%ABnburg+36,+6511+PS+Nijmegen/@51.8450201,5.8648499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084517e0eea7:0xef0f6088e549834d!8m2!3d51.8450168!4d5.8670386
https://www.google.nl/maps/place/Augustijnenstraat+39,+6511+KE+Nijmegen/@51.847033,5.8605611,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70843842d7979:0x1b92f08eb2da7ec1!8m2!3d51.8470297!4d5.8627498
http://appelenei.nl/winkels/nijmegen/
http://appelenei.nl/contact/
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl

