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

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

Dinsdagavondexcursie: Ooijpolder
vanaf 19:00 | gratis

Vogelwerkgroep Nijmegen zonder aanmelding met een aantal 
enthousiastelingen vogels kijken, onder begeleiding van een wat 
meer ervaren vogelaar.

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

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit de 
buurtmoestuin.

IVN Natuurexcursie
7:00-10:00 | aanmelden (verplicht)

Natuurexcursie: Vogels tussen stuwwal en rivierenland o.l.v. IVN 
Rijk van Nijmegen i.k.v. Nationale Vogelweek.

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

Duurzame evenementen
Evenementen kunnen en moeten duurzamer, dat vindt ook 
het thema Duurzame evenementen. Samen ontwikkelde 
zij ‘De duurzame evenementen scan’. Hun doel is om 
uiteindelijk met meerdere partijen een convenant te 
ondertekenen waarin de partijen zich committeren om naar 
de geest van het convenant te handelen. Dit houdt in dat zij 
de scan ondergaan en de uitkomst van de scan vertalen in 
duurzame ambities en plannen.

Onderdelen van de scan zijn: energie, afval, mobiliteit, voedsel 
en drank en sociale duurzaamheid. Deze thema’s zijn verdeeld in 
verschillende vragen. Partijen kunnen hierbij aangeven of zij op 
dit gebied al druk bezig zijn, het niet gaan doen of het misschien 
op korte termijn van plan zijn om te doen. Meer informatie kan ik 
je niet geven want het team van thema Duurzame evenementen 
is zelf nog hard aan het werk. Maar een ding is zeker de scan en 
het convenant gaan er komen! (Foto: nieuwsuitnijmegen.nl)

Hier vind je meer informatie
   

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

 Verrijk je kennis en 
laat je verrassen door een 
lezing van Hans Dorrestijn. 
Deze zondagochtend is hij 
te gast in Bibliotheek De 
Mariënburg. Deze lezing is 
in samenwerking met het 
Natuurmuseum Nijmegen en 
De Bastei.

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 bovendien je vogelgids mee want 
Dorrestijn signeert! (Foto: Corneli de Jong)

Hier vind je alle informatie
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http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursievogels-tussen-stuwwal-en-rivierenland
http://www.vogelweek.nl/alle-activiteiten/details/?excursie=1317
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
http://www.nieuwsuitnijmegen.nl/Nieuws/5815/Europese-erkenning-voor-Music-Meeting.html
http://www.greencapitalchallenges.nl/oproep-teken-het-convenant-van-duurzame-evenementen/
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https://www.obgz.nl/agenda/hans-dorrestijn-28mei.html
https://www.obgz.nl/home/klantenservice/contact.html
https://www.google.nl/maps/place/Mari%C3%ABnburg+29,+6511+PS+Nijmegen/@51.8454439,5.8645206,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c708451b951c93:0x1dbce58271571425!8m2!3d51.8454406!4d5.8667093
http://www.debroeikasnijmegen.nl
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl?subject=Grruunn


Nationale Vogelweek 6 t/m 14 mei
In en om Nijmegen vinden van 6 t/m 14 mei gratis 
vogelexcursies plaats i.k.v. de Nationale Vogelweek!

Bijvoorbeeld in de Ooijpolder, het Gofferpark, de benedenstad, op 
de Wylerberg of in andere natuurgebieden rondom Nijmegen. Je 
kunt met vogelkenners mee op pad om spannende vogelsoorten 
te ontdekken. Van uilen tot lepelaars en van ijsvogels tot vijf 
verschillende soorten spechten. Op (o.a.) vogelweek.nl of op 
vogelwerkgroepnijmegen.nl kun je alle excursies vinden en jezelf 
aanmelden.

Gierzwaluw-excursies
Ze zijn er weer, gierzwaluwen! Het is nog vroeg in het 
seizoen, maar we krijgen er zeker een stel te zien in het 
Gierzwaluw-rijke centrum van Nijmegen. Te voet gaan we 
langs diverse bekende nestplaatsen en Gierzwaluw-kenner 
Jochem Kühnen vertelt van alles over deze bijzondere 
vogelsoort. Een verrekijker is niet noodzakelijk, maar wel 
aanbevolen.

Aanmelding wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Let wel: 
zonder aanmelding kan hij jou het niet laten weten wanneer een 
excursie onverhoopt niet door gaat. Aanmelden via Vogelweek.nl 

Gierzwaluw-excursie in Beek
verzamelen om 19:30 | gratis

We verzamelen op de afgesproken tijd de hoek Waterstraat en 
Bongerdstraat bij supermarkt Nico de Witt. We gaan te voet.

Gierzwaluw-excursie centrum Nijmegen
verzamelen om 19:30  | gratis

Vertrek, te voet, vanuit de Ziekerstraat op de hoek met de 
Tweede Walstraat.

Ook na de maand mei zijn er volop gierzwaluw-excursies 
door Gierzwaluw-kenner Jochem Kühnen. 

Kijk hier voor alle informatie 
  

zaterdag

27

donderdag

18

Regionale Big Day 
hele dag | aanmelden

 De regionale VWG-Big Day is een wedstrijd in welk 
team die dag de meeste vogelsoorten weet waar te nemen 
in het werkgebied van Vogelwerkgroep Nijmegen. Vorig jaar 
wist het winnende team liefst 137 soorten waar te nemen! 

Ook voor beginnende vogelaars is het dus zeker leuk! Dus: stel 
zo snel als het kan een team op en meldt je aan! De spelregels 
vind je op de site van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.

Hier vind je alle informatie
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Open dag: Rondje Noord
13:00-17:00 | gratis

 Maak een tocht door Nijmegen Noord en Lent. 
Pak bijvoorbeeld de fiets en laat je onderweg verrassen. 
Slenter door moestuin of kas. Kijk mee met de imker. Volg 
een speurtocht door de boomgaard of windpark. Of kom zelf 
voedsel bereiden met lokale producten. Met Rondje Noord 
beleven jong en oud de lokale sferen in het buitenstadse 
gebied van Nijmegen, vaak onder het genot van een fris 
sapje of hapje van eigen erf.

Rondje Noord is een initiatief van platform ‘Geef Noord De 
Ruimte’. Deze zondagmiddag gooien de deelnemers de 
tuindeuren wagenwijd open en is iedereen van harte welkom.
Download hier het volledige programma en de timetable. (foto: 
Facebook Co-Bomen).

Hier vind je alle informatie 
  

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

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

Dinsdagavondexcursie: Polder van Bemmel
vanaf 19:00 | gratis

Excursie o.l.v. Vogelwerkgroep Nijmegen.

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.

IVN Praktisch Natuurbeheer
19:00-13:00 | aanmelden

Werkochtend De But met mensen (17+) die belangstelling 
hebben voor de natuur en bereid zijn de handen uit de mouwen 
te steken.

Open Dag Waterschap Rivierenland
10:00-16:00 | gratis

Met diverse demonstraties.

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, Zellersacker 
10-03, Lindenholt.
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http://www.vogelweek.nl/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/
http://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=1607
http://www.xjochemx.nl/
mailto:kuhnenjm@hotmail.com?subject=Gierzwaluw-excursie%20in%20de%20Grruunn
http://www.facebook.com/jochem.kuhnen
mailto:bramubels@hotmail.com?subject=Aanmelden%20via%20de%20Grruunn
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/category/nieuws/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/activiteit/regionale-big-day/?instance_id=227
mailto:bramubels@hotmail.com
http://cobomen.nl/?p=54686
http://cobomen.nl/?p=54686
mailto:info@cobomen.nl?subject=Info%20via%20Nieuwsbrief%20Grruunn
https://www.facebook.com/groups/1669277643331610/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/
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/activiteiten/werkochtend-de-but
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/praktisch-natuurbeheer
https://www.waterschaprivierenland.nl/common/open-dag/open-dag.html
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/
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Maak deze meivakantie een landschap
voor een camouflage-kunstenaar

di-vr 10:00-17:00, za-zo 13:00-17:00 | vanaf 8 jr.

 Sommige dieren weten zich heel knap onzichtbaar 
te maken. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze door 
roofdieren opgegeten worden. Wat jij nu mag doen, is zelf 
een minilandschap maken. En knutsel een dier dat zich er 
heel goed kan verstoppen!

Er valt ook een prijs te winnen! Aan het einde van de meivakantie 
worden twee winnaars bekend gemaakt. Een publieksprijs en de 
andere is voor het mooiste 
of origineelste idee. 
Welke dat is beslist Rudie 
Roerdomp, de grote 
camouflage-expert van het 
museum. Kijk op de site 
voor alle informatie over 
hoe je mee kan doen. En
in de tentoonstelling Camouflage-kunstenaars kun je je laten 
inspireren.

Hier vind je alle informatie
    

Van Nature is hét duurzame warenhuis in 
Nijmegen. Je vindt er het grootste assortiment 
aan biologische en fairtrade kleding van 
Nederland, voor dames, kinderen en heren. Bij 
ons vind je ook alles voor in huis biologisch en 
fair-trade: eerlijke cosmetica, keukengerei, 
kantoorartikelen, tuinspullen en woon-
accessoires. We hebben ook leuke duurzame 
cadeautjes.

Duurzaam winkelen, goed voor mens en natuur.

Van Nature | Hét duurzame warenhuis
Burchtstraat 126
www.vannature-nijmegen.nl

  
  Meer info via:    

    

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

Helpen het park schoon te houden door eens per maand, met 
zoveel mogelijk mensen, op te ruimen.

Open dag: Rondje Noord
13:00-17:00 | gratis

Een tocht door Nijmegen Noord en Lent.

Regionale Big Day
gehele dag | gratis

Wedstrijd vogels herkennen i.k.v. Nationale Vogelweek.

Vogels van het Goffertpark
9:00-11:00 | aanmelden (verplicht)

Excursie o.l.v. Vogelwerkgroep Nijmegen.

Foodwalk
14:00-16:00 | 15,-

Uitleg en aan de slag met verschillende eetbare planten.

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

Vegetarische driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant ‘t Hert.

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

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit 
de buurtmoestuin.

Gierzwaluw-excursie
9:30 | gratis

Een Gierzwaluw-excursie in Beek o.l.v. Jochem Kühnen.

Repair Café Nijmegen-Oost
11:00-13:30 | gratis

Locatie OBG, Prof. Cornelissenstr 2, Nijmegen-Oost.
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Sporen van wild in het Reichswald
14:00-16:00 | 2,-/gratis

 Natuurexcursie Op zoek naar sporen van groot 
wild zoals ree, edelhert, vos en wild zwijn . En wie weet zelfs 
van de wolf! We doen dit op Duits grondgebied in het altijd 
mysterieuze Reichswald, net over de Nederlandse grens.

Voor deze wandeling is enige fitheid wel belangrijk want het 
hoogste punt op onze route ligt maar liefst op 78 meter! 

Hier vind je alle informatie 
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http://natuurmuseum.nl/camouflage-kunstenaars/
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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
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http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/
https://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=1645
http://www.womanintothewild.nl/agenda/
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://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/
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http://www.repaircafenijmegen.nl/oost
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-sporen-van-wild-in-het-reichswald
https://www.ivn.nl/contact
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/?fref=ts
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Open Dag Waterschap Rivierenland
10:00-16:00

 Altijd awillen weten hoe rioolwaterzuivering werkt? 
Waarom is een muskusrat een gevaar voor onze dijken? Wat 
weet u van baggeren van sloten en het onderhoud van de 
dijken? Kom dan naar de Open Dag op de zuivering in Weurt. 

Wij zorgen voor gratis koffie, thee en limonade. Er zijn diverse 
demonstraties als: Dijkbewaking, noodpompen, maaiboten, 
quads, muskusrattenbeheer en voorlichtingsfilms.

Hier vind je alle informatie
    

Gas, we breien er een einde aan!
De gaswinning in Groningen zorgt al jaren voor 
aardbevingsellende. Het is tijd dat we een einde breien aan 
gas. Voor het klimaat en voor Groningers: ze hebben lang 
genoeg in de kou gestaan.

In 100 dagen breit Milieudefensie met de hulp van jou en 
Groningse kunstenares Agnes Bakker de grootste deken van 
het land. Het formaat kun je zelf bepalen. Je breiwerkje moet 
wel rechte kanten hebben, want dan kunnen we er makkelijk 
een grote deken van maken. Op Bevrijdingsdag zijn we 
halverwege; nog 50 dagen te gaan. We zijn al goed op weg 
en gaan lekker nog even door.

Laat op 5 mei via social media zien dat we Nederland (gas)
vrij breien. Brei samen met je breivriend(inn)en op een 
herkenbare plek in jouw dorp of stad, in jouw tuin of park en 
laat zien dat je ook meedoet. Deel je brei-foto op Facebook, 
Twitter en/of Instagram. En vergeet niet te gebruiken: 
#ikbreivoorGroningen en/of #HeelHollandBreit.

Hier vind je alle informatie
   

Foodwalk & Fire
10:00-14:00 | 30,-

 Ontspannen ga je winkelen bij Moeder Natuur. Je 
ontdekt een aantal eetbare planten die je verzamelt voor een 
heerlijke en gezonde lunch met soep, pesto, salade & brood. 
Zonder vuur kun je uiteraard niet koken. Daarom leer je ook 
een houtvuur te maken zonder aansteker. Rond het vuur is er 
voldoende tijd om te genieten van onze erzamelde kruidige 
kost. Met deze vaardigheden kun je zowel je vriend(inn)en, je 
partner als je kinderen verrassen.

We verzamelen op het parkeerplaatsje net voorbij Restaurant 
Sprok in Bemmel. Het adres om te navigeren is Waaldijk 9 in 
Bemmel. Prijs is per persoon en inclusief extra ingrediënten voor 
de lunch en gebruik van materialen om vuur te maken. Voor deze 
workshop graag reserveren.

Hier vind je alle informatie
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Vogelexcursie voor jongeren
9:30-12:00 | gratis | aanmelden

Hartstikke leuke excursie voor geïnteresseerden tussen de 10 en 
15 jaar oud.

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

Sporen van wild in het Reichswald. Op zoek naar sporen van 
groot wild zoals ree, edelhert, vos en wild zwijn . En wie weet 
zelfs van de wolf…

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

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

Dinsdagavondexcursie: Ooijpolder
vanaf 19:00 | gratis

Excursie o.l.v. Vogelwerkgroep Nijmegen.

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

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit de 
buurtmoestuin.

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

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

Gierzwaluw-excursie
19:30 | gratis

Gierzwaluw-wandelexcursie o.l.v. Jochem Kühnen in het centrum 
van Nijmegen.

Foodwalk & Fire
10:00 | 30,- 

Ontspannen ga je winkelen bij Moeder Natuur.
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Rabarberoogst en kindertheater
vanaf 12:00 | donatie welkom

 Vandaag kun je komen helpen op Schooltuin de 
Wielewaal om het snel opkomende onkruid te wieden. Ook 
oogsten en verkopen we rabarber. Groenschool Helicon 
komt met biologische moestuinplantjes (o.a. tomaten en 
pompoen) en kinderverteltheater de Rode Maan speelt de 
voorstelling Het verlangen van de honingbij. 

Toegang gratis maar we vragen je om een vrijwillige bijdrage voor 
dit vrijwilligersproject en/of je handen uit de mouwen te steken.

Hier vind je alle informatie
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https://www.waterschaprivierenland.nl/common/open-dag/open-dag.html
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https://www.facebook.com/Waterschap-Rivierenland-198652680155932/
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http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://www.repaircafenijmegen.nl/noord/
http://www.repaircafenijmegen.nl/noord
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/
http://www.womanintothewild.nl/agenda/
https://schooltuindewielewaal.nl/
https://schooltuindewielewaal.nl/contact/
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


v e r w a c h t
Vegetarische Donderdag Nijmegen
19:00-20:30 | aanmelden

Maandelijks vegetarisch uit eten bij steeds wisselende locatie. 

Green Capital Challenge
16:00

Kom in Park Brakkestein (tijdens Music Meeting) het convenant 
tekenen! Meer info op site of via info@greencapitalchallenges.nl.

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

We gaan op zoek naar bekende en minder bekende stadsplanten 
in Nijmegen. De wandeling loopt langs de Waalkade en eindigt bij 
de Commanderie van St. Jan.

Transition Town Essen fietst 
naar Nijmegen

Op vrijdag 21 april waren ze al vertrokken uit Essen en ze 
brachten de nacht door in Xanten. Om op zaterdag door 
te fietsen naar Nijmegen. We hebben de groep in Kleve 
opgehaald via een mooie route door Duffelt en Ooij.

Op zaterdagavond was De Kleine Wiel afgehuurd en kregen we 
bezoek van Ton Verhoeven, senior adviseur Water en Groen 
bij de Gemeente Nijmegen. Essen is immers dit jaar European 
Green Capital en dus werd er informatie uitgewisseld in soms 
‘Rudi Carrell-Deutsch’ en ‘Steinkohle-English’. Probleem in beide 
steden was toch wel de afdelingen en politici die niet direct bij 
milieu betrokken zijn toch mee te laten denken. Ook zij moeten 
beseffen dat Green Capital meer is dan een leuke marketingterm. 
Er was zowel vanuit Nijmegen als Essen ook kritiek op de 
Europese Unie, die wel veel eist van de steden, maar daar niet 
veel voor terug doet. Bijvoorbeeld de Nederlandse regering 
enthousiasmeren: toen Nijmegen gekozen werd kreeg het vanuit 
heel Europa felicitaties, maar niet vanuit Den Haag! (RA)

Gast helpt, help Gast
Wederom heeft Stichting Gast weer nestkasten 
getimmerd. Bijzonder is dat ze zijn gemaakt 
door uitgeprocedeerde vluchtelingen, 
opgevangen door Gast. Deze mensen hebben 
net als de gierzwaluw een lange reis hierheen 

gemaakt. Anders dan de gierzwaluw, kunnen zij niet terug. 

De nestkasten zijn gemaakt van degelijk hout, zijn weerbestendig 
en gaan dus lang mee. 

Voor kastjes, prijzen en meer 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!

MEDEHUURDER GEZOCHT
Milieucentrum De Broeikas is nog steeds op zoek naar een 
medehuurder voor de ruimte in het stadscentrum (Grote Broek). 
De huur is ca. €60,- per maand. Neem contact met ons op als je 
interesse hebt. Mail to: info@debroeikasnijmegen.nl.

Meer informatie
   milieucentrum

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. En ook 
een leuke manier om met andere mensen kennis te maken.

De komende keer gaan we uit eten bij Croy, De Goffertboerderij 
(desmaakvancroy.nl)

Hier vind je alle informatie
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Vogelkijken met Hans Dorrestijn
11:30-12:30 | 10,-/7,50 bestellen

Lezing van Hans Dorrestijn in Bibliotheek De Mariënburg.

GEA - Kring Arnhem-Nijmegen
vanaf 20:00

Werkgroep Paleo (fossielen) komt elke laatste maandagavond 
van de maand bijeen in het depot van het Natuurmuseum, Derde 
Walstraat 55, Nijmegen.

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

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

Dinsdagavondexcursie: Liendense Waard
vanaf 19:00 | gratis

Excursie o.l.v. Vogelwerkgroep Nijmegen.
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https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/actueel/agenda/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/evenementen/donderdag-uit-eten-2/
http://www.greencapitalchallenges.nl/oproep-teken-het-convenant-van-duurzame-evenementen/
mailto:info@greencapitalchallenges.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-stadsplanten-in-nijmegen
http://www.gpscoordinaten.nl/route-track-detail.php?id=47450
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2017-essen/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.stichtinggast.nl/nl/activiteiten/nestkasten
mailto:info@stichtinggast.nl?subject=Info%20over%20nestkasten%20via%20de%20Grruunn
https://www.google.nl/maps/search/Tweede+Walstraat+19A,+Nijmegen/@51.843884,5.8619427,18z/data=!3m1!4b1
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
http://www.debroeikasnijmegen.nl/
http://www.debroeikasnijmegen.nl/contact
https://www.google.nl/maps/place/Tweede+Walstraat+19,+6511+LN+Nijmegen/@51.8439729,5.8636513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70844d58df45d:0x21f4684716672fcb!8m2!3d51.8439696!4d5.86584
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/evenementen/donderdag-uit-eten-2/
https://www.desmaakvancroy.nl/restaurants/croy-de-goffertboerderij/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/contact/
https://www.facebook.com/VegetarischeDonderdagNijmegen/?fref=ts
https://www.google.nl/maps/place/Goffertweg+17,+6532+AA+Nijmegen/@51.8277037,5.837436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088f60cd353b:0x6c866db1599d41df!8m2!3d51.8277004!4d5.8396247
https://www.obgz.nl/agenda/hans-dorrestijn-28mei.html
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://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/activiteiten-gea-kring-arnhem-nijmegen/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/

