
agenda april
 
Vogelspotten in de Gendtse Waard
vanaf 07:00 | gratis (donatie welkom)

Excursie staat onder leiding van Ben Brouwer.

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

2e Bijeenkomst in reeks theorie/practicum avonden en excursies.

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.

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

Locatie Creatief Centrum, Tolhuis 44-44, Dukenburg.

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
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Fietstocht door de Nevengeul
 13:30-16:30 | 15,-

 Door alle ontwikkelingen ‘aan de overkant’ 
staat onze Keizerstad nog mooier op de kaart. Per fiets 
bezoeken we behalve Nijmegens bijzondere bruggen ook de 
internationaal veelvuldig besproken Nevengeul (Spiegelwaal) 
en het stadseiland: laat je verrassen op een mix aan 
wetenswaardigheden over onze nieuwste aanwinst.

Tijdens dit ‘andere uitje’ sporen we vanuit café Vivaldi met de 
fiets via nieuwe stadsbrug De Oversteek naar de Nevengeul 
(Spiegelwaal). Onderweg vertelt gids Kurt Huehn of Karin van der 
Pas ons van alles over de unieke geologie, natuur, architectuur, 
infrastructuur en waterbouwkundige aspecten in het gebied. 
Een mix aan interessante wetenswaardigheden over Nijmegens 
nieuwste aanwinst rijker, treinen we door naar café Waalzicht 
in Lent. Hier trakteert Gijs Hoogenboom ons op smakelijke 
anekdotes uit de tijd dat Nijmegen en Lent nog per veerpont 
bereikbaar waren. De eindetappe voert via de Waalbrug terug 
naar café Vivaldi waar de naborrel is.
Ook benieuwd naar de ‘Ups en downs’ van een rivier en stad?

Hier vind je alle informatie
    

zondag

30

De Nijmeegse Afval Challenge 
Wij (Esmee en Nila) organiseren namens 

Green Capital Challenges De Nijmeegse Afval Challenge. 
Misschien heb je er al wel van gehoord? Dat kan! We startte 
vorige maand namelijk met 140 Nijmegenaren en spraken 
erover op het festival Plastic Fantastic. In april starten we 
opnieuw en jij kan meedoen!

We gaan in 30 dagen proberen ons afval te verminderen. Maar 
het is geen wedstrijd. Dat betekent dat er geen winnaars en ook 
geen verliezers zijn.
We inspireren de mensen die een extra uitdagingen willen maar 
als het niet in jouw levensstijl past is een bewustwording met wat 
kleine veranderingen ook winst. Het draait er vooral om te laten 
zien dat het leuk, goed voor het milieu en de portemonnee is! 
Jullie krijgen elke dag instructies en tips via Facebook of via de 
mail. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: zoek in je kastjes naar 
iets dat kan dienen als een broodtrommel of neem eens je eigen 
zak mee naar de bakker. Hier staan dan tips bij die betrekking 
hebben op winkels in Nijmegen. Waar kan je bijvoorbeeld 
producten kopen zonder verpakking? Handig!
En omdat we straks gezamenlijk in een Facebookgroep zitten 
kunnen we ook elkaar helpen!
Je kan je opgeven door lid te worden van de 
groep de Nijmeegse Afval Challenge op 
Facebook of je kan een e-mail sturen.

Site en E-mail via
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https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/insectencursus
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/insectencursus
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/repaircafe.html
http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/repaircafe.html
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
http://www.debroeikasnijmegen.nl
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl?subject=Grruunn
http://hetandereuitje.nl/?page_id=11
mailto:dkrol@fo.nl?subject=Fietstocht%20door%20de%20Nevengeul
https://www.facebook.com/Het-andere-uitje-957575844301513/?fref=ts
https://www.google.nl/maps/place/Waalkade+66,+6511+XP+Nijmegen/@51.8489829,5.8651181,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c708467f55dec1:0xf28f47d5705c639f!8m2!3d51.8489796!4d5.8673068
http://www.greencapitalchallenges.nl/challenge-afval-verminder-je-afval/
mailto:communicatie@greencapitalchallenges.nl?subject=Lid%20worden%20(via%20de%20Nieuwsbrief%20Grruunn)
https://www.facebook.com/groups/1657848661182442/?fref=ts


Vogelspotten in de Gendtse Waard
 vanaf 07:00 | gratis (donatie welkom)

 De Gendtse waard tussen de Waaldijk en de 
steenfabriek is een prachtig natuurgebied met veel water en 
mooie struinpaden. De begroeiing langs en in het water, op 
de dijken en de daar tussenliggende velden is voor vogels 
een rijk voedsel- en rustgebied.

De excursie staat onder leiding van Ben Brouwer die zeer 
enthousiast over de vogelwereld kan vertellen.

Natuurexcursie: voorjaar in de Elshof
 10:00- 12:00 | 2,-/gratis

 De gidsen zijn Nellie, Clemens en Gabriël. Ze 
vertellen over vogels, zoogdieren, planten, bomen, het 
landgoed en wat we maar tegen komen op deze grens van 
Nijmegen en Malden. 

Het is een onverwacht mooie lap natuur ontstaan uit een aantal 
aan elkaar geplakte oude landgoederen. Ga mee en beleef het ! 
Wel graag even opgeven. Het start- en eindpunt is in het bos op 
de Kruising van de Sint Jacobsweg met Oprijlaan in Malden.

Natuurexcursie: Dal van Palland
 14:00- 16:00 | 2,-/gratis

 Het dal van Palland is een prachtige plek met 
vlechtheggen en houtwallen die weides en akkers omzomen. 
Tijdens deze excursie valt er veel te vertellen over deze 
omheiningen die al eeuwenlang in gebruik zijn; Julius 
Caesar vermelde ze al in zijn boek Gallische oorlogen. 

Zorg voor goed schoeisel. Niet geschikt voor mensen die slecht 
ter been zijn.

Hier vind je alle informatie
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Knutsel je eigen mammoet!
 di-vr 10:00-17:00, za-zo 13:00-17:00 | 1,- korting

 Ook Natuurmuseum Nijmegen doet mee met de 
Nationale Museumweek! Het pronkstuk dat daarbij centraal 
staat, is de mammoetschedel van Bergharen. Maar je 
kunt zelf ook actief aan de slag gaan om een mammoet in 
elkaar te knutselen! Of breng een bezoekje aan onze eigen 
schatkamer, het depot.

Onze mammoetschedel is 
in 1994 gevonden in een 
recreatieplas bij Bergharen, 
vlakbij Nijmegen: een 
mannetje van ongeveer 
39.000 jaar oud. De 
wolharige mammoet leefde 
in Nederland tussen 
300.000 en 11.500 jaar 
geleden, een periode van ijstijden.Je kunt deze week ook 
zelf een mammoet in elkaar knutselen. Voor 50 cent krijg je 
een eigen bouwpakketje.

Hier vind je alle informatie
    

Nationale Museumweek

Van 3 t/m 9 april staat tijdens de Nationale Museumweek 
een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is, in de 
schijnwerpers. Honderden musea gaan gedurende deze week 
het publiek verrassen, prikkelen en inspireren met kunst en 
erfgoed, met ons aller museumschatten: ons échte Goud!

Hier vind je alle informatie 
  

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

Elke tweede zaterdag van de maand in het Wijkatelier.

Natuurexcursie: Voorjaar in de Elshof
10:00-12:00 | 2,-/gratis | aanmelden

Excursie door een onverwacht mooie lap natuur ontstaan uit een 
aantal aan elkaar geplakte oude landgoederen.

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

Voordat de kinderen op Schooltuin de Wielewaal kunnen 
beginnen met zaaien en poten moeten de paden tussen hun 
tuintjes worden aangestampt. Een pittige voorjaarswork-out waar 
vrijwilligers van harte welkom zijn! In het Tuinhuis vertellen we 
meer over het project waar sinds 2010 honderden kinderen een 
seizoen kennismaakten met moestuinieren op deze mooie plek in 
de natuur.

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.

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

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

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

Derde bijeenkomst. 10 Excursies in het Goffertpark.
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https://www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal/activiteiten/vogelspotten-in-de-gendtse-waard
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-volop-voorjaar-in-de-elshof
mailto:gabriel.zwart@gmail.com
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-dal-van-palland
https://www.ivn.nl/activiteiten?field_location_latitude%5bpostal_code%5d=6533rx&field_location_latitude%5bsearch_distance%5d=10&field_activity_type=All&field_subject=All
https://www.ivn.nl/contact
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/?fref=ts
http://natuurmuseum.nl/nationale-museumweek-in-het-natuurmuseum/
http://natuurmuseum.nl/contact/
https://www.facebook.com/NatuurmuseumNijmegen/?fref=ts
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
https://www.nationalemuseumweek.nl/nieuws/
https://www.nationalemuseumweek.nl/contact/
https://www.facebook.com/MuseumweekNL/?fref=ts
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repaircafe-en-kledingherstel-lindenholt/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-volop-voorjaar-in-de-elshof
mailto:gabriel.zwart@gmail.com
http://www.brugnijmegen.nl/activiteit/item/stamp-het-voorjaar-uit-de-grond/79847
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://repaircafe.org/locations/repair-cafe-malden/
http://repaircafe.org/locaties/repair-cafe-malden
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/bomencursus
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/aanmelding-bomencursus


Bedankje voor scheiden gft-afval
 De compost is een bedankje voor het scheiden 
 van gft-afval, daarom krijgen inwoners bij een 
 bezoek aan de milieustraat 
vanaf maandag 3 april maximaal 
2 compostzakken per voertuig 
en geldt op=op.

Hier vind je alle informatie
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The Legacy of Nuclear Power
Lezing door geograaf Andrew Blowers

 19:45-21:30 | LUX | 5,-/gratis | inschrijven

 Kernafval. Wat moeten we daarmee? Afgezien 
van de kernramp in Fukushima blijven de gevaren van 
het gebruik van kernenergie laag op de politieke agenda. 
Intussen stapelt de erfenis aan gevaarlijk kernafval zich 
steeds verder op. Kom luisteren hoe geograaf Andrew 
Blowers onze problematische omgang met kernenergie 
opnieuw onder de aandacht brengt.

Andrew Blowers is emeritus hoogleraar aan The Open University 
in Milton Keynes (UK) en was visiting professor aan de Radboud 
Universiteit. Hij deed onderzoek naar de politieke achtergronden 
van kernenergie en de maatschappelijke impact ervan. Na zijn 
lezing gaat Blowers in gesprek met Behnam Taebi, filosoof aan 
de TU Delft. Hij doet onderzoek naar de ethiek van kernenergie.

Dit programma is een samenwerking van Radboud Reflects met 
de leerstoelgroep Milieu en Beleid (sectie Geografie, Planologie 
en Milieu) van de Faculteit der Managementwetenschappen van 
de Radboud Universiteit. Deze lezing is in het Engels.

Hier vind je alle informatie
    

GEA - Kring Arnhem-Nijmegen

 vanaf 20:00 | Werkgroep Paleo (fossielen)

 De werkgroep Paleo komt elke laatste maandagavond 
van de maand bijeen in het depot van het Natuurmuseum. De 
avonden hebben steeds een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld 
sponzen uit de Eifel, waarbij een lid van de werkgroep vertelt 
over het betreffende thema en iedereen eventuele vondsten 
meebrengt. 
Er zijn excursies naar musea, naar collecties van particulieren en 
naar ‘fossielgebieden’.

 vanaf 19:30 | Werkgroep Gesteenteherkenning

 De werkgroep Gesteenteherkenning komt iedere 
vierde dinsdag van de maand bijeen in het depot van het 
Natuurmuseum. Het is een werkgroep van GEA-leden en 
donateurs van het Natuurmuseum Nijmegen. Het accent ligt 
op verwerven van theoretische kennis rondom gesteenten 
zoals ontstaan, eigenschappen, verspreiding, indelingen én 
op determinatie van gevonden stenen. Veel aandacht krijgen 
zwerfstenen. Regelmatig gaat de werkgroep in eigen omgeving 
op excursie.

Hier vind je alle informatie
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Repair Café Nijmegen-Oost
11:00-13:30 | gratis

Weggooien? Mooi niet! Locatie OBG, Prof. Cornelissenstr 2, 
Nijmegen-Oost

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

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.

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

3e Bijeenkomst in reeks theorie/practicum avonden en excursies.

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

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

The Legacy of Nuclear Power
19:45-21:30 | LUX | 5,-/gratis | inschrijven

Lezing door geograaf Andrew Blowers.

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

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit de 
buurtmoestuin.

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

De (voor)laatste donderdag in april gaan we met een leuke groep 
uit eten bij Eetcafé Villa Voorstad (villavoorstad.nl).

Natuurexcursie: Dal van Palland
14:00- 16:00 | 2,-/gratis

Een prachtige plek met vlechtheggen en houtwallen die weides 
en akkers omzomen.
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VALKHOF GEDACHTENEXPERIMENT
Stel er was een investeerder gekomen die had voorgesteld 
om een futuristisch belevingscentrum te bouwen op het 
Valkhof. Wat zou dan de logische reactie geweest zijn?

Het lijkt niet moeilijk te voorspellen dat Nijmegen had gereageerd 
met: misschien een goed idee, maar waarom op die plek? Dat 
ziet de investeerder waarschijnlijk ook wel in, maar hij stelt voor 
om zijn beleveniscentrum in de vorm van een donjon te bouwen. 
Zouden we daar dan opeens enthousiast over zijn geworden? 

(RA)

http://www.dar.nl/compost2017
http://www.dar.nl/Contact.html
https://www.google.nl/maps/place/Kanaalstraat+401,+6541+XK+Nijmegen/@51.8507641,5.8305422,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70875df6b7283:0xe5055f313e107452!8m2!3d51.8507608!4d5.8327309
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/the-legacy-nuclear-power-lecture-by-geographer/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/lezingen/2017/the-legacy-nuclear-power-lecture-by-geographer/
http://www.ru.nl/radboudreflects/contact/adres/
https://www.facebook.com/radboudreflects/
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://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/activiteiten-gea-kring-arnhem-nijmegen/
http://natuurmuseum.nl/contact/
https://www.google.nl/maps/place/Derde+Walstraat+55,+6511+SM+Nijmegen/@51.8454278,5.8684387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084f90917d07:0x675773674a31649d!8m2!3d51.8454245!4d5.8706274
http://www.repaircafenijmegen.nl/oost/
http://www.repaircafenijmegen.nl/oost
http://www.brugnijmegen.nl/activiteit/item/opruimen-in-het-goffertpark/119344
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/insectencursus
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/insectencursus
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/lezingen/2017/the-legacy-nuclear-power-lecture-by-geographer/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/the-legacy-nuclear-power-lecture-by-geographer/
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/
file:///D:/Grruunn/Jaar%202%20nr%204%20Grruunn%20april%202017/villavoorstad.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-dal-van-palland


Aanmelden Milieudefensiepanel
Vind je het werk van Milieudefensie belangrijk? Dan zijn 
we benieuwd naar je mening! Daarom nodigen we je van 
harte uit om mee te doen met het Milieudefensiepanel. Als 
panellid krijg je 2 tot 4 keer per jaar een vragenlijst over 
uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met 
het werk van Milieudefensie. Je hoeft geen lid te zijn van 
Milieudefensie om mee te doen aan het Milieudefensiepanel. 

Zo kunnen we je vragen om met ons mee te denken over nieuwe 
projecten voor onze campagnes, iets meer te vertellen over je 
interesse in een bepaald milieu-onderwerp of ons te helpen bij 
de ontwikkeling van een nieuwe campagne. Doe mee en help 
Milieudefensie met jouw mening!
Om de vragenlijsten op een goede manier te kunnen 
interpreteren, vragen we alle nieuwe leden van het panel de 
onderstaande vragenlijst met demografische gegevens in te 
vullen. Op deze manier hoeven we niet iedere keer naar deze 
gegevens te vragen. We behandelen alle informatie vertrouwelijk 
en conform ons privacybeleid.

Er zitten nu ongeveer 1100 mensen in het panel, dus er is nog 
genoeg ruimte voor meer mensen!

Hier vind je alle informatie
   

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!

Winnaars ideeëncompetitie bekend!
De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het 
rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn 
bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart 
de prijzen aan de winnaars uit.

Lees hier wie in de prijzen zijn gevallen
 

Rijk van Nijmegen maakt speerpunt van

circulaire economie Download de notitie:
 

Rijk van Nijmegen Circulair heet de notitie die samenwerkende 
gemeentes onlangs hebben uitgebracht. Doel is in de toekomst 
al het afval te recyclen. Afval bestaat dan in feite niet meer, alleen 
nog maar grondstoffen. De notitie constateert dat de regio op dit 
punt voorop loopt, maar wil de doelstellingen desondanks verder 
aanscherpen. En het blijft niet alleen bij papieren doelstellingen. 
Er is ook een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. Spreekt 
voor zich dat er veel wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. 
Veel grote afval- en grondstofstromen lopen immers hier.

Eieren kleuren met natuurlijke middelen
Gelezen op infonu.nl.

Vroeger werden eieren gekleurd met natuurlijke middelen. 
Ze werden hardgekookt in water waar groenten, bloemen en 
fruit aan werd toegevoegd. Omdat het natuurlijke verfstoffen 
waren, was de kleur veel lichter dan wat men nu bekomt met 
chemische verfstoffen. Proberen? Hier enkele trucs.

Op witte eieren pakt de kleur beter (daarom worden er met Pasen 
meer witte eieren). Geel bekom je met schillen van een ui, rood 
door rode kool of rode biet aan het water toe te voegen, met 
lindebloesem kleuren je eieren roze en dankzij spinazie worden 
ze groen. Mooi, eenvoudig, goedkoop en gezonder!

GEA - Kring Arnhem-Nijmegen
vanaf 20:00

Werkgroep Paleo (fossielen), elke laatste maandagavond van de 
maand.

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

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

GEA - Kring Arnhem-Nijmegen
vanaf 19:30

De werkgroep Gesteenteherkenning komt iedere vierde dinsdag 
van de maand.

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

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit de 
buurtmoestuin i.k.v. Van Tuin Tot Bord, 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 eigen mogelijkheden.

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

Heeft u nog iets te repareren, kom dan naar Locatie De Klif, 
Nijmegen-Noord

Fietstocht door de Nevengeul
13:30-16:30 | 15,-

Laat je verrassen op een 
mix aan wetenswaardigheden 
over onze nieuwste aanwinst.

zondag

30

zaterdag

22

donderdag

27

dinsdag

25

dinsdag

25

maandag

24

https://milieudefensie.nl/leden/milieudefensiepanel
https://milieudefensie.nl/overons/contact
https://www.facebook.com/milieudefensie
http://www.langsdewaalnijmegen.nl/Nieuws/726668.aspx?t=Winnaars+idee%c3%abncompetitie+bekend!
http://www2.nijmegen.nl/zoek/_pid/center1?searchText=Rijk+van+Nijmegen+circulair&searchCategory=&searchType=&searchDateFrom=&searchDateTo=
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/feestdagen/154357-pasen-waarom-eten-we-eigenlijk-chocolade-eieren.html
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/activiteiten-gea-kring-arnhem-nijmegen/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/activiteiten-gea-kring-arnhem-nijmegen/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://www.repaircafenijmegen.nl/noord/
http://www.repaircafenijmegen.nl/noord
http://hetandereuitje.nl/?page_id=11


Vegetarische Donderdag Nijmegen
 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 heel lekker is. Het is 
ook een leuke manier om met andere mensen te ontmoeten. 

De (voor)laatste donderdag in april gaan we met een leuke groep 
uit eten bij Eetcafé Villa Voorstad (villavoorstad.nl).

Hier vind je alle informatie
    

donderdag

20
v e r w a c h t

 240 km struinen tegen burn-out en stress

 Eén op de acht werknemers heeft te maken met 
burn-out of stress op het werk en/ of in de privésfeer en dat 
percentage stijgt nog steeds! Daarbij heeft de arts vaak geen 
kant en klare oplossing en zal medicatie voorschrijven.

Maar, recentelijk onderzoek van de Radboud Universiteit heeft 
aangetoond dat er een heel natuurlijk medicijn is. Wij zijn als 
onderdeel van de natuur steeds verder van onze natuurlijke 
habitat verwijdert. En juist  daar kunnen we weer in balans 
komen. Daarom struin ik, Hans Heerd, vanaf 6 mei in 11 
dagen 240 km, met de rivier aan mijn rechterhand, dwars door 
Nederland van Millingen a.d. Rijn naar het Vrijheidsduin bij 
Ouddorp a. Zee om geld binnen halen voor Stichting Het Pad.nu.

Hier vind je alle informatie
  

 Lezing: Vogelkijken met Hans Dorrestijn
 11:30-12:30 | 10,-/7,50 | aanmelden

Verrijk je kennis en laat je verrassen door een lezing 
van Hans Dorrestijn in Bibliotheek De Mariënburg. Met 
Dorrestijns Vogelgids ontpopte Hans Dorrestijn zich in 
één klap tot Nederlands meest geliefde vogelaar. Met zijn 
achtergrond als cabaretier weet hij als geen ander over 
vogels te vertellen.

Voorafgaand aan deze lezing struinen Dorrestijn en Harvey van 
Diek van Sovon Vogelonderzoek Nederland door de Ooijpolder 
(deze wandeling is helaas al uitverkocht).

Luister na afloop van de wandeling in de bieb naar Dorrestijns 
literaire en humoristische vertellingen over vogels kijken en 
vogelaars. Neem je vogelgids mee: Dorrestijn signeert!

Hier vind je alle informatie
   

April en mei: Zomerbollen planten
Deze tips (en de foto) vonden we op tuinen.nl.

In het voorjaar liggen de tuincentra vol met zomerbollen. 
Maar ook de supermarkt, de bouwmarkt en de online shops 
hebben een leuk assortiment. Maak dus op tijd je keuze uit 
de bollen die de zomertuin extra kleur geven!

Vaak kun je ze in april en mei, zodra de kans op vorst is 
verdwenen, planten. Wanneer de voorjaarszon schijnt is 
het heerlijk om buiten aan de slag te gaan. Het planten van 
zomerbollen is een eenvoudig klusje.

Stappenplan zomerbollen planten
• Plant zomerbollen in de maanden april/mei.
• Zomerbollen groeien het liefst op zonnige plekken.
• Geef de grond wat lucht door te harken en verwijder 

onkruid en kleine stenen. 
• Plant de bollen voorzichtig in de grond, tweemaal zo 

diep als de bol hoog is. Uitzondering op deze regel zijn 
de dahlia- en begoniaknollen, die worden vlak onder de 
oppervlakte geplant.

• Meer tips op tuinen.nl.

De moestuin
Wat kun je in april in de moestuin zaaien?
In april kun je een heleboel nieuwe groenten in je moestuin 
zaaien: bietjes, kervel, broccoli, rode kool, koolrabi, maïs, 
peterselie, knolselderie, ijsbergsla, aardappel.

Wat kun je in april in de moestuin oogsten?
April is aspergemaand, de groente kan nu geoogst worden. Ook 
snijsla kun je aan het eind van de maand uit de moestuin halen.

Hier vind je meer informatie 
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‘Grootste fout is dweilen met warm water’ 
Tips voor de lenteschoonmaak

De dagen worden langer, de zon gaat meer schijnen en bij 
veel mensen gaat het kriebelen om ook het huis op orde te 
krijgen. Toch zijn er volgens experts nog veel dingen die we 
fout doen tijdens de grote voorjaarsschoonmaak.

“De meest gemaakte fout tijdens het schoonmaken is het dweilen 
met warm water”, aldus Anoesjka Imambaks, eigenaresse van 
Maid at Home. “Wanneer het water warm is verdampt het sneller 
en blijven zeepresten van het schoonmaakmiddel achter op de 
vloer. Deze resten zorgen ervoor dat er strepen komen en de 
vloer gaat plakken. Beter is het om koud water te gebruiken met 
daarin een klein beetje reiniger.”
Volgens Diet Groothuis, schrijfster van Het grote poetsboek, gaat 
het ook vaak mis met de middelen die mensen gebruiken tijdens 
het schoonmaken. “Mensen denken dat ze chloor, bleek en 
andere middelen nodig hebben om iets schoon te krijgen. Chloor 
ontsmet wel een toilet, maar maakt niet schoon en ontkalkt ook 
niet. Een sopje met soda maakt wel schoon 
en ontvet en een scheut schoonmaakazijn 
ontkalkt het oppervlak.” Bovendien zijn 
de middeltjes uit grootmoeders tijd volgens 
Groothuis ook een stuk goedkoper en 
milieuvriendelijker dan de kant-en-klare 
producten die in de winkel te koop zijn.

Lees hier het hele artikel op MSN lifestyle
 

https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/actueel/agenda/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/evenementen/donderdag-uit-eten-2/
http://www.villavoorstad.nl/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/contact/
https://www.facebook.com/VegetarischeDonderdagNijmegen/?fref=ts
https://www.google.nl/maps/place/Marialaan+106,+6541+RN+Nijmegen/@51.8447722,5.8413524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7086557eadba7:0x465493fc3dc37312!8m2!3d51.8447689!4d5.8435411
http://www.hetpad.nu/sponsorloop-het-pad
mailto:h.heerdt2@gmail.com?subject=Sponsorloop%20gelezen%20in%20de%20Grruunn
http://bicat.obgz.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8000;a_id=305;event=tickw_uitvsel;u_id=309;sid=764989c4-95bb-44ed-8264-fa0f92f7521e;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
http://www.obgz.nl/agenda/hans-dorrestijn-28mei.html
http://www.obgz.nl/home/klantenservice/contact.html
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://www.tuinen.nl/
http://www.tuinen.nl/
http://www.tuinen.nl/
http://www.tuinen.nl/site/contact
https://www.facebook.com/tuinen.nl
http://www.msn.com/nl-nl/lifestyle/stijl/tips-voor-de-lenteschoonmaak-grootste-fout-is-dweilen-met-warm-water/ar-BByQQqZ?li=AAcFbUP&ocid=spartandhp

