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

Vegetarisch uit eten bij Croy, De Goffertboerderij.

IVN Excursie in de Millingerwaard
vanaf 07:00 | gratis (donatie welkom)

Een excursie om de vorderingen van deze natuurontwikkeling te 
bekijken en we gaan letten op vogelzang en watervogels.

IVN Natuurexcursie
vanaf 14:00-16:00 | aanmelden verplicht

Natuurexcursie: Stadsplanten in Nijmegen.

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

Elke dinsdagavond rond zessen een vegetarische maaltijd.

Gierzwaluwexcursie Benedenstad
vanaf 19:30 | gratis

Excursie vanaf de Waalkade/Casino o.l.v. Jochem Kühnen.

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

Energie-opwekking
Marco Wolkenfelt: ‘In 2018 met zoveel mogelijk inwoners op 
naar volledig lokaal opgewekte duurzame energie in en rond 
Nijmegen.’

In Nijmegen zijn we supertrots op de 4 nieuwe windmolens 
langs de A15. Ze hebben veel draagvlak en zijn er relatief 
snel gekomen. Er verschijnen in onze stad steeds meer grote 
projecten met zonnepanelen en het warmtenet zorgt ervoor dat 
duizenden woningen op een duurzame wijze worden verwarmd. 
Dit willen we allemaal laten zien in 2018 als Nijmegen de 
Europese groene hoofdstad is.
Maar tegelijk is dit de kans om binnen een jaar nog meer mooie 
projecten op te zetten en/of af te ronden. We willen zorgen 
voor versnelling en voor innovatie. Met energieleveranciers, 
energiecoöperaties, woningcorporaties, andere belanghebbenden 
en geïnteresseerden gaan we inspirerende plannen ontwikkelen.

Hier vind je alle informatie
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Duurzaamheidscafé #2

Kom van dat gas af!
20:00 | 3,50 | koop tickets

 Meer dan een halve eeuw was gas voor Nederland 
een belangrijke bron van inkomsten. In 1960, toen Peter 
Koelewijn een hit had met ‘Kom van dat dak af’, leidde 
de vondst van een enorme gasbel in Slochteren ertoe dat 
ons land massaal aan het gas ging. Sindsdien heeft de 
winning van aardgas de schatkist meer dan 300 miljard euro 
opgeleverd.

Maar inmiddels weten we dat de kip met de gouden eieren in 
feite een plofkip is. Maar welke alternatieven zijn er? Gasten 
zijn: Jan van der Meer, warmteregisseur in de regio Arnhem/
Nijmegen; Paul van Roosmalen, directeur van woningcorporatie 
De Gemeenschap, en Johan Noppe (Portaal); Sander Veldmaat 
van Warmte.nu. (foto: Duurzaamheidscafe Nijmegen)

Hier vind je alle informatie
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https://www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal/activiteiten/excursie-in-de-millingerwaard
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-stadsplanten-in-nijmegen
http://www.vogelweek.nl/alle-activiteiten/details/?excursie=1317
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
http://www.greencapitalchallenges.nl/
mailto:marcowolkenfelt@greencapitalchallenges.nl?subject=Info%20via%20nieuwsbrief%20Grruunn
https://www.facebook.com/duurzameestafettenijmegen/
http://www.debroeikasnijmegen.nl
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl?subject=Grruunn
https://www.lux-nijmegen.nl/debat/duurzaamheidscafe-gas/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/duurzaamheidscafe-2017-2/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/dzcafe024/
https://www.google.nl/maps/place/Mari%C3%ABnburg+38,+6511+PS+Nijmegen/@51.8450201,5.8648499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084517e0eea7:0xe26b9d4f6f62157b!8m2!3d51.8450168!4d5.8670386


Open Dag Nijmeegse Stadstuinen
10:00-17:00 | brochure 3,50

 Dit jaar vindt voor de negentiende keer de Open 
Dag van de Nijmeegse Stadstuinen plaats. Op deze zaterdag 
wordt het verborgen groen van Nijmegen zichtbaar als ruim 
25 particuliere tuinen worden opengesteld voor het publiek.

Tuinliefhebbers krijgen de unieke kans kennis te maken 
met de groene oases in de gemeente Nijmegen, die normaal 
gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. U bent 
van harte welkom! De kracht van het evenement ligt in de 
variatie aan tuinen. Grote tuinen, kleine tuinen. Gecultiveerd 
of wild. Elke tuin met zijn eigen verhaal. Met als gezamenlijke 
noemer het enthousiasme waarmee iedere tuinder bezig is in 
haar of zijn paradijs!

Hier vind je alle informatie 
 

Fietstocht door de Nevengeul
‘Ups en downs’ van een rivier en stad 

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. Historie, geologie, 
architectuur, ruimtelijke ordening, infrastructuur, innovatie 
en waterbouwkunde: laat je verrassen!

Lees hier alles
    

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 ook heel lekker is. Het 
is ook nog eens een leuke manier om met andere mensen 
kennis te maken. De komende keer gaan we uit eten bij Croy, 
De Goffertboerderij (desmaakvancroy.nl). 

Croy De Goffertboerderij ligt op de kop van het Goffertpark. 
Midden in de stad en toch de natuur voor de deur. De gezellig 
samen van een vegetarisch driegangenmenu genieten of liever 
het park ontdekken? Hier kan het allebei. De gezelligheid is er 
Brabants en de prijs vriendelijk! En vergeet niet eigen Croy Bier 
te proeven. Parkeren is gratis.

Hier vind je alle informatie
    

OVER & WEER STEEKT DE WAAL OVER
Datum, tijd en locatie op de site! | 12,50 | kaarten

Theater Over & Weer maakt voorstellingen aan weerszijden 
van de Waal op basis van historische verhalen uit de streek. 

Aan de oever, in het zand, wordt gespeeld door meer dan vijftig 
acteurs, zangers en muzikanten uit de omgeving van Slijk-Ewijk 
en Beuningen. Het publiek bezoekt de voorstelling in groepen 
met eigen gidsen naar de verschillende locaties. Onderweg 
steken toeschouwers twee keer de rivier over met de pont.

Hier vind je alle informatie 
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Buurtrestaurant de Klokketoren
18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Driegangenmaaltijd van groenten uit de buurtmoestuin.

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

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

Bomencursus
14:00-16:00 | volgeboekt

Vijfde in een serie van tien IVN-excursies in het Goffertpark.

Haviken ringen
09:30-12:00 | gratis

O.l.v. een expert van Vogelwerkgroep Nijmegen, voor jongeren 
van 10-14 jaar.

Paviljoen Landgoed Grootstal
0:00-12:00 | 15,- | aanmelden

Proeven van eetbare bloemen en kruiden.

Open Dag Nijmeegse Stadstuinen
10:00-17:00 | brochure 3,50

Dit jaar vindt voor de negentiende keer.

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.

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

Ander Uitje: ‘Ups en downs’ van een rivier en stad.
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http://www.nijmeegsestadstuinen.nl/html/brochures.html
http://www.nijmeegsestadstuinen.nl/
mailto:info@nijmeegsestadstuinen.nl
http://hetandereuitje.nl/?page_id=11
mailto:dkrol@fo.nl
https://www.facebook.com/Het-andere-uitje-957575844301513/
https://www.google.nl/maps/place/Brasserie+Vivaldi/@51.8490185,5.8651461,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084678d50b67:0x67693b69a144a5cb!8m2!3d51.8490152!4d5.8673348
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://shop.ikbenaanwezig.nl/kiosk/theater-over-en-weer
http://www.theateroverenweer.nl/2017/
https://www.facebook.com/theateroverenweer/
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
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/jeugd/komende-excursies/
http://groeienopgrootstal.nl/evenement/proeven-van-eetbare-bloemen-en-kruiden/
http://groeienopgrootstal.nl/aanmelden/?form=2&event=980&event_title=Proeven%20van%20eetbare%20bloemen%20en%20kruiden&event_date=zaterdag+10+juni+%40+10%3A00
http://www.nijmeegsestadstuinen.nl/
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/
http://hetandereuitje.nl/?page_id=11


Het Jaar van de Koekoek 
De roep van de koekoek zullen de meeste

mensen wel herkennen. Toch klinkt deze 
steeds minder in Nederland. Hoe dit komt 

weten we niet precies. Waarschijnlijk is er 
sprake van een combinatie van factoren. Om 

de koekoek in de toekomst beter te kunnen 
beschermen hebben Sovon Vogelonderzoek Nederland en de 
Vogelbescherming Nederland 2017 uitgeroepen tot het Jaar 
van de Koekoek.

Een van de factoren zou de achteruitgang van verschillende 
waardvogels, zoals bijvoorbeeld de graspieper en gele kwikstaart, 
kunnen zijn. Deze vogels dienen namelijk als gastouder voor 
de koekoek. Verder is het zo dat deze gastouders vanwege 
de klimaatverandering steeds eerder beginnen met broeden, 
waardoor het zo zou kunnen zijn dat de koekoeken te laat uit 
Afrika arriveren. 
Tot slot is het de vraag in hoeverre het voor koekoeken steeds 
moeilijker wordt om de winter in Afrika te overleven. De alsmaar 
verdergaande ontbossing maakt het voor koekoeken in Afrika 
steeds lastiger.

Hier vind je alle informatie
    

Snoeien in het broedseizoen, mag dat?
Het broedseizoen is weer in volle gang. Toch wordt op veel 
plekken nog gesnoeid en gezaagd in bomen en struiken. Is 
dat niet in strijd met de wet? 

Alle inheemse vogels, hun nesten en eieren zijn beschermd 
op grond van de Wet natuurbescherming. Het is verboden om 
vogels te vangen, doden of verstoren, maar ook om hun nesten 
en eieren te beschadigen. Dit geldt voor de vogels in de stad net 
zo goed als voor vogels op het platteland en in natuurgebieden. 
Het kappen en snoeien in het broedseizoen is niet per definitie 
in strijd met de wet, maar het is geen eenvoudige opgave om dat 
te doen zonder een overtreding te begaan. De beste oplossing is 
om de werkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen... 

Het hele artikel van Harm Dotinga, senior jurist 
Vogelbescherming Nederland, is te lezen op hun website.

Vogelbescherming Nederland vindt u hier 

Ontdekkingstocht: Struinkunst a/d Waal
14:30-16:30 | 3,-/2,-/1,50 | aanmelden

 Ben je tussen de 8 en 12 jaar? En vind je het 
leuk om te struinen door een natuurgebied vol planten, 
bloemen, grassen, distels en konikpaarden? Ga dan deze 
woensdagmiddag mee struinen door de Stadswaard! 

Deze verrassende ontdekkingstocht wordt georganiseerd door 
IVN Rijk van Nijmegen en Natuurmuseum Nijmegen. En het 
startpunt is aan de Waalkade, bij wandelbrug Ooijpoort.

Hier vind je alle informatie
    

woensdag

14

Muziek in de Hortus
14:30-16:30 | 10,-

 Singer songwriter Marcel Verbeek debuteerde in 
2011 met het sfeervolle, en zeer goed ontvangen, album Days 
to come. Vele optredens volgden. Marcel speelde samen met 
onder anderen Anneke van Giersbergen en Harry Sacksioni. 

In zijn thuisstudio werkte Marcel de afgelopen twee jaar aan zijn 
nieuwe plaat ‘The Widow’s Waltz’. Deze zondag zal hij optreden 
in het prachtige decor van de Hortus.

Hier vind je alle informatie
    

zondag

11

Kijkje in de eendenkooi
14:00-16:00 | 7,50/3,75

Excursie o.l.v. de boswachter in Batenburg.

Muziek in de Hortus
14:30-16:30 | 10,-

In decor van de Hortus singer songwriter Marcel Verbeek.

Gierzwaluwexcursie Beek
vanaf 20:00 | gratis

Excursie door Beek o.l.v. Jochem Kühnen.

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

Elke dinsdagavond rond zessen een vegetarische maaltijd.

IVN Ontdekkingstoch
14:30-16:30 | 3,-/2,-/1,50 | aanmelden

Ontdekkingstocht: Struinkunst a/d Waal. Voor kids van 8-12 jaar.

IVN Natuurwandeling
za 15 vanaf 14:00

Wandelen op de oeverwal bij Dodewaard en genieten van de 
uitbundige bloemenpracht op schrale zandrug.

Buurtrestaurant de Klokketoren
D18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Driegangenmaaltijd van biologische groenten uit de 
buurtmoestuin.

Paviljoen Landgoed Grootstal
13:30-15:30 | 35,- | aanmelden

Workshop Thee uit eigen tuin.

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

Helpen het park schoon te houden door eens per maand.
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https://www.sovon.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/
http://natuurmuseum.nl/het-jaar-van-de-koekoek/
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.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2177
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/aanmelding-ontdekkingstocht/
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/ontdekkingstocht-struinkunst-aan-de-waal/
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
http://www.hortus-nijmegen.nl/activiteit/muziek-marcel-verbeek/
http://www.hortus-nijmegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/HortusNijmegen1/
https://www.google.com/maps?ll=51.819613,5.871329&z=16&t=m&hl=nl-NL&gl=US&mapclient=embed
http://www.brugnijmegen.nl/activiteit/item/kijkje-in-de-eendenkooi-van-batenburg/174403
http://www.hortus-nijmegen.nl/activiteit/muziek-marcel-verbeek/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/ontdekkingstocht-struinkunst-aan-de-waal/
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/aanmelding-ontdekkingstocht/
https://www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal/activiteiten/wandelen-op-de-oeverwal-bij-dodewaard
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://groeienopgrootstal.nl/evenement/thee-uit-eigen-tuin/
http://groeienopgrootstal.nl/aanmelden/?form=2&event=974&event_title=Workshop%20Thee%20uit%20eigen%20tuin&event_date=vrijdag+16+juni+%40+13%3A30
http://www.brugnijmegen.nl/activiteit/item/opruimen-in-het-goffertpark/164368


Proeven van eetbare bloemen en kruiden
10:00-12:00 | 15,- | aanmelden

 Ervaar de rijkdom van het voorjaar door mee te 
wandelen langs al het eetbaars dat momenteel aanwezig is in 
de tuinen van Paviljoen Landgoed Grootstal. Doe inspiratie op 
voor je eigen (eetbare) tuin en vang culinaire tips op.

Al wandelend ruiken en proeven we van hetgeen de natuur op 
dit moment te bieden heeft. We sluiten af met het proeven van 
diverse thee-infusies van bloemen kruiden van het seizoen. Wel 
eerst even aanmelden.

Workshop Thee uit eigen tuin
13:30-15:30 | 35,- | aanmelden

 In de kruidentuin van Landgoed Grootstal en laten 
ze je zien en proeven welke kruiden je kan gebruiken voor 
een prachtige, smaakvolle theesensatie uit eigen tun.

Tijdens deze workshop leer je onder meer over: de kunst van het 
maken van een kruideninfusie (thee), over kruiden in de tuin die 
naast lekker, ook nog goed voor je zijn en hoe je kruiden kunt 
drogen voor de winter. Wel even aanmelden!

Hier vind je alle informatie
    

meer Gierzwaluw-excursies
vanaf 19:30 | gratis

 Wandel-Gierzwaluw-excursie met Jochem Kühnen 
door in ieder geval de benedenstad van Nijmegen. Hij is lid 
van de Vogelwerkgroep Nijmegen en één als van de weinigen 
in de Gierzwaluwwerkgroep, zijn favoriete vogelsoort!

Vertrek vanaf de Waalkade voor het casino. Een verrekijker 
meenemen wordt aangeraden. Deze maand zijn er nog meer 
gierzwaluw-excursies. Kijk hiernaast in de agenda of op de sites 
voor meer excursies naar dit fascinerende vogeltje.

Kijk hier voor alle informatie
   

Kijkje in de eendenkooi
14:00-16:00 | 7,50/3,75

 Een eendenkooi bestaat uit een flinke vijver 
waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenaamde 
vangpijpen. Deze kooien werden vroeger gebruikt om 
eenden te vangen voor consumptie. Met tamme eenden en 
een kooikerhondje werden wilde eenden gelokt en gevangen.

Tijdens de wandeling vneemt de boswachter u mee naar de 
eendenkooi Batenburg, een kooi die normaal gesproken niet 
toegankelijk is voor publiek. Een verrekijker is aan te raden.

Hier vind je alle informatie
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    Natuurexcursie:
Stadsplanten in Nijmegen

zondag 4 14:00- 16:00 | 2,-/gratis

 We gaan op zoek naar bekende en minder bekende 
planten. Vaak over het hoofd gezien, maar van grote waarde 
voor mens en dier. Planten met bijzondere namen als 
straatliefdegras, vogelmelk en leeuwebek die op de meest 
onmogelijke plaatsen groeien tussen stoeptegels en muren.

Om hier te kunnen overleven en zich voort te planten, hebben de 
planten slimme strategieën ontwikkeld. Sommige planten komen 
van heinde ver en zijn meegevoerd met de Waal. 

Andere planten komen juist van dichtbij en zijn letterlijk 
overgewaaid uit een tuin of door dieren overgebracht. De 
gidsen van IVN vertellen er alles over. (foto: Baudewijn Odé - 
naturetoday.com)

Hier vind je alle informatie
    

zondag

4

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

In juli en augustus vakantie. Locatie OBG, Nijmegen-Oost.

IVN Excursie Klompenwaard
za 17 vanaf 14:00

In de wildernis bij Doorneburg, bij de Rode Geuzen en Koniks.

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

Elke dinsdagavond rond zessen een vegetarische maaltijd.

Gierzwaluw-ochtend-excursie
09:30-11:30 | gratis

Excursie door Beek o.l.v. Jochem Kühnen.

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

3-Gangenmaaltijd van biologische groenten uit de buurtmoestuin.

Womanintothewild
09:00- 11:30 | 17,50

Workshop Landart o.l.v. Jacqueline Raaijmakers.

Bomencursus
14:00-16:00 | volgeboekt

Zesde in een serie van tien IVN-excursies in het Goffertpark.

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

Heb je iets te repareren? Kom dan naar locatie De Klif, 
Nijmegen-Noord.

GEA - Kring Arnhem-Nijmegen
vanaf 20:00

Werkgroep Paleo (fossielen) komt bijeen in het depot van het 
Natuurmuseum, Derde Walstraat 55, Nijmegen.
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17
zaterdag
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http://groeienopgrootstal.nl/aanmelden/?form=2&event=980&event_title=Proeven%20van%20eetbare%20bloemen%20en%20kruiden&event_date=zaterdag+10+juni+%40+10%3A00
http://groeienopgrootstal.nl/locatie/paviljoen-landgoed-grootstal/
http://groeienopgrootstal.nl/aanmelden/?form=2&event=974&event_title=Workshop%20Thee%20uit%20eigen%20tuin&event_date=vrijdag+16+juni+%40+13%3A30
http://groeienopgrootstal.nl/
http://groeienopgrootstal.nl/contact/
https://www.facebook.com/groeienopgrootstal.nl
https://www.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Sint+Jacobsweg+15a+Malden+Nederland
http://www.xjochemx.nl/
mailto:kuhnenjm@hotmail.com?subject=Gierzwaluw-excursie%20in%20de%20Grruunn
http://www.facebook.com/jochem.kuhnen
http://www.brugnijmegen.nl/activiteit/item/kijkje-in-de-eendenkooi-van-batenburg/174403
https://www.google.nl/maps/place/Bergharensestraat,+6634+Batenburg/@51.8342246,5.6321695,16.69z/data=!4m5!3m4!1s0x47c701c886bedcb5:0x9080c67d61b9df9b!8m2!3d51.8343279!4d5.6340872
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-stadsplanten-in-nijmegen
https://www.ivn.nl/contact
file:///C:/Users/keese/Desktop/Jaar%202%20nr%206%20Grruunn%20juni%202017/IVN%20Rijk%20van%20Nijmegen
https://www.google.nl/maps/place/Sint-Nicolaaskapel/@51.8480968,5.8675146,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70845f7366a09:0x9d164122f88ab1b4!8m2!3d51.8480935!4d5.8697033
http://www.repaircafenijmegen.nl/oost/
http://www.repaircafenijmegen.nl/oost
https://www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal/activiteiten/struinen-in-de-wildernis-van-de-klompenwaard
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/
http://www.womanintothewild.nl/activiteiten/workshop-landart/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/bomencursus
http://www.repaircafenijmegen.nl/noord/
http://www.repaircafenijmegen.nl/noord
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/activiteiten-gea-kring-arnhem-nijmegen/


verwacht
Zomers koken in voedselbos
5 juli 17:00 -21:00 | kosten op de site

In het voedselbos in Malden gaan we samen een zomerse 
vegetarische drie-gangen menu bereiden en nuttigen met 
vers geoogste groenten en kruiden van het land. 

De maaltijd is biologisch bereid met natuurvoeding.

Help! De wereld vergaat!
18:30-19:00

Help! De wereld vergaat. De zeespiegel stijgt, diersoorten 
sterven in rap tempo uit en de zesde massa-extinctie is al 
begonnen. Kunnen we wat anders doen dan doemdenken of 
de kop in het zand steken? Ja, zegt filosoof Lisa Doeland. 
We moeten de ecologische catastrofe juist naar ons toe 
halen en haar een plek geven in het hier en nu. Kom luisteren 
naar wat ze daarmee bedoelt.

Lisa Doeland is filosoof en programmamaker bij Radboud 
Reflects. Als buitenpromovendus doet ze filosofisch onderzoek 
naar afval en de milieucrisis. Lezing i.k.v. Radboud Reflects @ 
Festival op ’t Eiland.

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!

Samen voor gezonde lucht! 
Alhoewel we in Nederland vrij zijn om te kiezen wat we eten, 
of we voldoende bewegen en of we roken, hebben we geen 
keuze als het gaat om de lucht die we inademen. We moeten 
het doen met de lucht die er is. Die lucht is lang niet altijd 
goed voor onze gezondheid maar wel van levensbelang.

Wij werken dag in dag uit om ervoor te zorgen dat er een halt 
wordt toegeroepen aan de klimaatverandering. Verkeer is met 
22% van de CO2 uitstoot één van de grootste vervuilers. Wij gaan 
hier verandering in brengen. Help je mee?

Lees er alles over op onze website 
  

juli

5

juli

17

Workshop Landart
9:00- 11:30 | 17,50

 Al jaren is zij onder de indruk van het werk van de 
kunstenaar Andy Goldsworthy. Hij maakt zogenaamde land-
art. In het landschap en met natuurlijke en met ter plekke 
zijnde materialen maakt hij zowel tijdelijke als permanente 
objecten. Bovendien laat hij zich leiden door de seizoenen.

Aan de hand van een aantal voorbeelden van het werk van Andy 
Goldsworthy gaat ‘Womanintothewild’ Jacqueline Raaijmakers je 
allereerst inspireren. Maar ook bespreekt ze de beeldaspecten 
die hij gebruikt en die jij ook gaat toepassen. Hierna gaan je zelf 
aan de slag om een land-art-object te maken.
Deze workshop is inclusief kop koffie of thee met wat lekkers.
(Foto: Collage van werken van Andy Goldsworthy)

Hier vind je alle informatie 
   

vrijdag

23

DUURZAME KLEIWINNING
Kleiwinning en natuurontwikkeling gaan tegenwoordig goed 
samen. Door bij de winning van de klei al rekening te houden 
met de toekomstige natuurontwikkeling is al veel bereikt. 
Denk maar eens aan de Millingerwaard. 

Over die duurzame kleiwinning is nu een leuk boek verschenen 
met ruim 70 pagina’s met veel foto’s. Dit is gratis te downloaden 
via de site van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie.

Hier vind je alle informatie
   

Buurtrestaurant ’t Hert
Di 27 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke dinsdagavond een vegetarische driegangenmaaltijd.

Duurzaamheidscafé #2
di 27 20:00 | 3,50 | koop tickets

Thema ‘Kom van dat gas af!

Gierzwaluwexcursie Benedenstad
do 29 jun vanaf 20:00 | gratis

Excursie door Nijmegen-Nijeveld o.l.v. Jochem Kühnen.

dinsdag

27
dinsdag

27
donderdag

29

Hi!
Wij zijn Nila en Esmee en wij organiseren 
namens Green Capital Challenge de 
Nijmeegse Afval Challenge ofwel leven 
met aanzienlijk minder afval!
Maandag 5 juni begint de derde ronde 
(omdat maandagen daar nou eenmaal 
geschikt voor zijn). Vanaf dan gaan 
we 30 dagen ons afval verminderen. 
Dat doen jullie met behulp van ons. 
Elke avond zullen wij met tips ...

Lees hier het verhaal 
 

http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/festivals/2017/help-wereld-vergaat-radboud-reflects-festival/
https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/wat-kan-ik-doen-voor-gezonde-lucht/ik-kom-in-actie-voor-gezonde-lucht
mailto:gezondelucht@milieudefensie.nl
https://www.facebook.com/milieudefensie/
http://www.womanintothewild.nl/activiteiten/workshop-landart/
mailto:info@womanintothewild.nl
https://www.facebook.com/womanintothewild/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.google.nl/maps/place/Erlecomsedam+4,+6576+JW+Ooij/@51.8631737,5.9313469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c709f98bfad813:0x91146e212c1c0c1c!8m2!3d51.8631704!4d5.9335356
https://www.gnmf.nl/nieuws/nieuwe-natuur-rivieren-duurzame-kleiwinning
https://www.gnmf.nl/nieuws/nieuwe-natuur-rivieren-duurzame-kleiwinning
https://www.gnmf.nl/nieuws/nieuwe-natuur-rivieren-duurzame-kleiwinning
https://www.gnmf.nl/contact
https://www.facebook.com/geldersenmf/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/duurzaamheidscafe-2017-2/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/agenda/
https://www.facebook.com/groups/1657848661182442/
http://www.greencapitalchallenges.nl

