
Natuurwerkdag 2017
hele dag

Door heel Nederland de grootste en gezelligste vrijwilligersactie 
in het groen! Ook dit jaar worden weer speciale single-locaties 
georganiseerd. Samen buiten aan de slag blijkt bij uitstek dé 
manier om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen!

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

Elke eerste zaterdag van de maand in Wijkatelier, De Hobby, 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98.

Bosloop Malden
vanaf 10:00 | kosten op de site 

De Bosloop Malden is een jaarlijks terugkerend 
hardloopevenement in de bossen rond Malden.

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

De ongeveer 6 km lange route, deels over kerkepaden voert je 
o.a. langs park kasteel Hernen.

agenda NOVEMber

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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Green Capital Challenges 
November: Eerlijke handel

In een Green Capital is sprake van zoveel mogelijk eerlijke 
en duurzame handel. Dat betekent dat in de hele keten van 
de productie van goederen en diensten bewuste keuzes 
worden gemaakt. Dit gaat over eerlijke lonen en betere 
arbeidsomstandigheden, maar ook over gebruik van 
duurzamere materialen, grondstoffen en andere middelen in 
de hele productieketen (in binnen- en buitenland).

Nijmegen is inmiddels Fairtrade Gemeente en een werkgroep 
blijft actief om eerlijke handel op de kaart te zetten. Met hen en 
anderen kan nog veel meer gebeuren onder ondernemers en 
burgers. Denk aan lokale campagnes over kleding en andere 
consumentenproducten. Inspirerend ingestoken en met zichtbaar 
resultaat in 2018.

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een 
gemeente bijzonder veel aandacht besteedt aan fairtrade. 

Lees hoe jij een bijdragen kunt leveren 
  

Max Havelaar:
Fairtrade Week

In 2017 organiseert Stichting Max Havelaar twee Fairtrade-
weken. De voorjaarseditie was in mei en de najaar editie 
van 28 oktober t/m 5 november. Tijdens deze landelijke 
campagneweken wordt het belang van eerlijke handel door 
veel supermarkten, Wereldwinkels, bedrijven, gemeentes en 
individuen onder de aandacht gebracht. 

In duizenden supermarkten en winkels zijn tijdens de Fairtrade 
Week diverse Fairtrade producten in de aanbieding. De meest 
aantrekkelijke aanbiedingen worden gebundeld in de Fairtrade 
Week actiefolder, die huis-aan-huis verspreid wordt. In heel 
Nederland vinden er tal van acties en evenementen plaats.

Meer informatie vind je hier
   

https://www.natuurwerkdag.nl/index-home.php
http://www.repaircafenijmegen.nl/west/
http://bosloopmalden.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-kerkepad-hernen-bergharen
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
http://www.debroeikasnijmegen.nl
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl?subject=Grruunn
http://www.fairtradegemeenten.nl/
http://www.greencapitalchallenges.nl/
mailto:carolinedegreeff@greencapitalchallenges.nl?subject=Info%20via%20nieuwsbrief%20Grruunn
https://www.facebook.com/duurzameestafettenijmegen/
http://maxhavelaar.nl/campaigns/de-fairtrade-week
http://maxhavelaar.nl/contact
https://www.facebook.com/fairtradenederland
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Bosloop Malden
 vanaf 10:00 | kosten op de site | inschrijven 

 De Bosloop Malden is een jaarlijks terugkerend 
hardloopevenement in de bossen rond Malden. Met 
afstanden van 2, 5, 10 en 15 kilometer en voor de kleintjes de 
Bambinoloop (500m).

En vanwege de datum een prima gelegenheid voor een laatste 
goede training voor de Zevenheuvelenloop.

Hier vind je meer informatie
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Kunstige Natuur 
 14:30-16:30 | 3,- | 6-12 jaar met ouders

 De natuur is de mooiste kunstvorm. Maar je 
kan het nog kunstiger maken. Doe je mee? Op deze 
woensdagmiddag verzamelen we stenen, takken, bladeren of 
botten en maken daar natuurkunst van! We bouwen een hut 
van takken, maken letters van stenen, maken kunstwerken 
op het Waalstrandje, we werken met zand en klei en 
presenteren en fotograferen ons kunstwerk natuurlijk!

Deze activiteit hoort bij ons WaalWoeMi-programma. Onder de 
naam WaalWoeMi organiseren De Bastei, Dijkmagazijn 
Beuningen en Bezoekerscentrum De Grote Rivieren het hele jaar

door buitenactiviteiten in het rivierengebied in en rond Nijmegen 
voor kinderen en jongeren.
foto: Dijkmagazijn Beuningen op debastei.nl)

Hier vind je alle informatie
    

Ontdekkingstocht:
Speuren en smullen in de Natuurtuin 
 14:30-16:30 | 3,- | 6-12 jaar 

 Hou je van speuren en kokkerellen? Deze 
woensdagmiddag kun je mee met een fantastische 
ontdekkingstocht in de Natuurtuin de Goffert. Deze staat 
in het teken van de herfst die nu echt begonnen is. Deze 
activiteit organiseren we in samenwerking met onze partner 
IVN Rijk van Nijmegen. Meer informatie volgt op de website!

Hier vind je alle informatie
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Duurzaamheidscafé #4
Nijmegen draait duurzaam door!
 20:00-22:00 | gratis | aanmelden

 De gemeente Nijmegen en haar partners 
presenteren deze avond de Green Capital plannen voor 2018 
aan de stad. En dit doen we anders-dan-anders: geen ‘droge’ 
presentatie, maar een soort DWDD-setting, geleid door 
Marlies Claasen en tafelheer Bert Lagerweij.

Vanaf 2010 deelt de Europese Commissie deze titel jaarlijks uit 
aan een stad die duurzame initiatieven en plannen laat zien. 
Nijmegen is de eerste stad in Nederland die deze titel mag 
dragen. Omdat onze stad heeft laten zien dat duurzaamheid in 
onze genen zit. De mate waarin wij afval scheiden bijvoorbeeld. 
Maar ook de nevengeul waardoor we ons water kunnen managen 
is uniek.

We roepen echt iedereen in Nijmegen
op om te komen. Dus mocht je toch een
keer met je familie op stap willen, of je
wilt studenten kennis laten maken met
het netwerk rondom duurzaamheid; 
welke reden je ook kunt bedenken: iedereen 
is van harte welkom. 

Hier vind je alle informatie 
   

Herfstwandeling
14:00-16:00 | gratis 

Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) laat je genieten van de 
herfstkleuren in de Westermeerwijk.

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

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. Elke 
dinsdagavond rond zessen een vegetarische driegangenmaaltijd 
in Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Kunstige Natuur 
14:30-16:30 | 3,- | 6-12 jaar

De natuur is de mooiste kunstvorm. Maar je kan het nog 
kunstiger maken. Doe je mee?

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

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. 
Elke donderdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van 
Tuin Tot Bord.

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

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

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

Elke tweede zaterdag van de maand 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://bosloopmalden.nl/inschrijven/
http://bosloopmalden.nl/
http://bosloopmalden.nl/contact/
https://www.facebook.com/BosloopMalden/
https://www.debastei.nl/nl/kennis/samenwerkingsprojecten/waalwoemi-go-wild-aan-de-waal
https://www.debastei.nl/nl/agenda/2017/kunstige-natuur
https://www.debastei.nl/nl/over-ons/contact
https://www.facebook.com/DeBastei024/?hc_ref=ARRe-kn5DCC7JWP4UeUJJc6Vv5VQc7GiS3uyzvuZmR7C_z_ShrjEG_nqcUIlw75Zmcg
https://www.google.nl/maps/place/Sprokkelbos/@51.8665443,5.8778469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7082e7b81046b:0xdfab81eff55fbf6a!8m2!3d51.866541!4d5.8800356
https://www.debastei.nl/nl/agenda/2017/ontdekkingstocht-speuren-en-smullen-de-natuurtuin
https://www.debastei.nl/nl/over-ons/contact
https://www.facebook.com/DeBastei024/?hc_ref=ARRe-kn5DCC7JWP4UeUJJc6Vv5VQc7GiS3uyzvuZmR7C_z_ShrjEG_nqcUIlw75Zmcg
https://www.google.nl/maps/place/Natuurtuin+Goffert/@51.8278444,5.8373656,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088f5e1f4fc9:0xbdebbe736b36b1dc!8m2!3d51.8278411!4d5.8395543
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-duurzaamheidscafe-42017-preview-nijmegen-european-green-capital-2018-38394008513
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/duurzaamheidscafe-2017-4/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/dzcafe024/
https://www.google.nl/maps/place/Lux/@51.8450203,5.8648503,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084517e0eea7:0x2062f46b7fafea4b!8m2!3d51.845017!4d5.867039
http://www.wmg-groesbeek.nl/landschapsbeheer/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://www.debastei.nl/nl/agenda/2017/kunstige-natuur
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-malden/
http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/repaircafe.html
http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/repaircafe.html
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repaircafe-en-kledingherstel-lindenholt/
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repaircafe-en-kledingherstel-lindenholt/


Lezing en gesprek:
Leven maken in het lab
 20:00-21:30 | LUX | 5,-/gratis | inschrijven

 Wat is leven en hoe heeft het ooit kunnen 
ontstaan? Gefascineerd door deze vraag probeert chemicus 
Wilhelm Huck in het lab, als een bouwpakket met losse 
onderdelen, levende cellen te maken die kunnen groeien en 
evolueren. Als het hem lukt een synthetische cel te maken, 
weten we dan echt wat leven is?

Spreker Wilhelm Huck is hoogleraar Fysisch Organische Chemie 
bij het Institute for Molecules and Materials van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Carla Rita Palmerino is hoogleraar 
Geschiedenis van de moderne filosofie aan de Radboud 
Universiteit.

In november 2017 strijkt Radboud Reflects neer op de Faculteit 
der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de 
Radboud Universiteit, om samen met studenten, medewerkers en 
het algemeen publiek verder te denken over ethische kwesties.

Hier vind je alle informatie
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IVN: Natuurexcursie:
Kerkepad Hernen-Bergharen
  14:00-16:00 | 2,-/gratis

 Deze, ongeveer 6 km lange route gaat deels over 
kerkepaden. Dit zijn paden die lang geleden ontstonden 
doordat boeren een weg zochten voor hun wekelijkse 
kerkbezoek in een nabij gelegen dorp. Door het aanleggen 
van nieuwe afwateringskanaaltjes werden de kerkenpaden 
in de loop van de tijd niet meer begaanbaar. Een paar 
jaar geleden heeft men in dit gebied nieuwe voetbruggen 
aangelegd zodat de paden weer één geheel vormen.

De wandelroute van Hernen naar Bergharen gaat eerst door 
het park van Kasteel Hernen. Vervolgens gaat de wandeling 
langs akkers en waterlopen. In dit gebied kunnen zowel weide- 
als watervogels aangetroffen worden. Ook is er een grote 
plantendiversiteit omdat de bodemsamenstelling afwisselend uit 
klei en zand bestaat. 
Via het 15e-eeuwse kerkje in Bergharen. Van hier uit lopen we 
via de Tolbrug weer terug naar Hernen. (foto: glk.nl)

Hier vind je alle informatie
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Herfstwandeling Berg en Dal
 14:00-16:00 | gratis 

 Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) houdt 
weer een mooie publieksexcursie. Je gaat genieten van de 
herfstkleuren in de Westermeerwijk, een bosperceel dat deel 
uitmaakt van de stuwwal die van Nijmegen naar Kleve loopt.

Naast markante punten in het gebied als de ‘leemkuil’, bijzondere 
maar ook gewone bomen, diersporen en planten gaan we op 
zoek naar paddenstoelen, klein en groot.

Hier vind je alle informatie
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Vegetarische Donderdag Nijmegen
 vanaf 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. Kijk op de website of op Facebook waar we 
deze kjeer naar toe gaan! Op de site vind je ook meer over waar 
we al geweest zijn.

Hier vind je alle informatie
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Repair Café Beek 
11:00-14:00 | gratis

Kulturhus, Roerdompstraat 6, Beek.

Repair Café Groesbeek
13:00-16:00 | gratis

Inloop Op de Paap, De Paap 1, Groesbeek.

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

Elke dinsdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot 
Bord.

Ontdekkingstocht
14:30-16:30 | 3,- | 6-12 jaar

Speuren en smullen in de Natuurtuin de Goffert

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

Elke donderdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van 
Tuin Tot Bord.

Repair Café Willemskwartier
13:00-16:00 | gratis

De Haard, Groenestraat 170, Willemskwartier

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

OBG, Prof. Cornelissenstr 2, Nijmegen-Oost (in december 
gesloten)

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

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. Elke 
dinsdagavond rond zessen een vegetarische driegangenmaaltijd.

zaterdag

11
zaterdag

11
dinsdag

14

woensdag

15
donderdag

16

vrijdag

17
zaterdag

18

dinsdag

21

http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/leven-maken-lab-chemicus-wilhelm-huck-filosoof/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/openbare-lezingen/vm/openbare-lezingen/2017/leven-maken-lab-lezing-gesprek-chemicus-wilhelm/
mailto:info@reflects.ru.nl?subject=Info%20via%20nieuwsbrief%20Grruunn
https://www.facebook.com/radboudreflects/
https://www.google.nl/maps/place/Lux/@51.8450203,5.8648503,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084517e0eea7:0x2062f46b7fafea4b!8m2!3d51.845017!4d5.867039
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-kerkepad-hernen-bergharen
https://www.ivn.nl/contact
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/
https://www.google.nl/maps/place/Kasteel+Hernen/@51.8344943,5.6741273,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70105cb2ac3f9:0xa24ae99969aa6941!8m2!3d51.834491!4d5.676316
http://www.wmg-groesbeek.nl/landschapsbeheer/
http://www.wmg-groesbeek.nl/contact/index.html
https://www.facebook.com/lbggroesbeek
https://www.google.nl/maps/place/Klappeijenpad+2,+6571+BB+Berg+en+Dal/@51.821641,5.904938,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c709728cf6778b:0xeb4cc446461ade40!8m2!3d51.8216377!4d5.9071267
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/evenementen/donderdag-uit-eten-2/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/contact/
https://www.facebook.com/VegetarischeDonderdagNijmegen/?fref=ts
https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-beek-ubbergen/
https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-groesbeek/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://www.debastei.nl/nl/agenda/2017/ontdekkingstocht-speuren-en-smullen-de-natuurtuin
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/activiteiten/repair-cafe/
https://www.repaircafenijmegen.nl/oost/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/


Natuurwerkdag 2017
 Op deze zaterdag wordt door heel Nederland 
 de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het
 groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het 
landschap dan een onderhoudsbeurt. De Natuurwerkdag is 
een initiatief van LandschappenNL. 

Hatertse en Overasseltse heide
Samen met Staatsbosbeheer en IVN Rijk van Nijmegen gaan we 
aan de slag. Excursie en soep voor iedereen.

Lierdal Malden-Zuid
Er wordt o.a. een nieuw struinpad aangelegd in een bossingel, 
zodat wandelaars niet over het snelfietspad hoeven te lopen.

Warmoes Historische Tuinderij Lent
O.a. het verwijderen van oude kersenbomen in de boomgaard, 
knotten van de wilgen aan de rand van de boomgaard.

(foto: debastei.nl)

Ooijpolder, paddenpoel opschonen
We gaan op de oevers van de poel riet afknippen of uitsteken. 
Aan een kant gaan we wilgenopslag afzagen.

Hier vind je alle acties in onze regio 
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Uitgelicht:
MILIEUCENTRAAL.NL
Welke leuke en informatieve en vooral ook betrouwbare 
websites zijn er te vinden op internet?!

Milieucentraal is de website waar je als consument terecht kunt 
met vragen over het milieu. De website is de voortzetting van de 
milieutelefoon van Milieudefensie, maar is inmiddels helemaal 
zelfstandig. Zelfs de overheid verwijst naar Milieucentraal als een 
betrouwbare informatiebron. Of het nu gaat om voedsel, mobiliteit 
of energie, hier vind je de goede informatie.

Zo wordt bijvoorbeeld de mythe doorgeprikt dat je ‘s nachts de 
verwarming niet te laag moet zetten. Het zou meer kosten om 
de ruimte op te warmen dan de ruimte warm te houden. Het 
tegendeel is waar. Je bespaart door de thermostaat omlaag te 
draaien als je niet thuis bent of lekker warm in je bed ligt.

Je vindt er alles over energie en milieu in het dagelijks leven. 

Hier vind je de website
 

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 gratis!

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

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. 
Elke donderdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren.

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

ln het Voorzieningenhart De Klif aan de Pijlpuntstraat 1 in 
Nijmegen-Noord

Niet-Winkeldag
hele dag

Elk jaar is het op de laatste zaterdag van november Niet-
Winkeldag

Hortus: Vertelkring
13:30-15:15 | vanaf 12 jaar

Marita De Sterck zocht naar de oorsprong van sprookjes. Het 
blijkt dat die helemaal niet voor kinderen geschreven zijn. Meriam 
Deen, Petra Berkers en Brenda Alink-Spronk vertellen deze 
rauwe verhalen in hun oorspronkelijke vorm.

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

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden.

Leven maken in het lab
20:00-21:30 | 5,-/gratis

Lezing i.k.v. Radboud Reflects Maand van de Ethiek @ Faculty of 
Science
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https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/overasselt-heide-ophouden
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/lierdal-malden-zuid
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/warmoes-historische-tuinderij-lent
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/ooijpolder-paddenpoel-opschonen
https://www.natuurwerkdag.nl/index-home.php
https://www.natuurwerkdag.nl/contact/
https://www.facebook.com/search/top/%3Fq%3Dnatuurwerkdag%25202017
https://www.milieucentraal.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/milieu-centraal
https://www.milieucentraal.nl/nieuws/2017/13-duurzame-dwalingen/
http://www.milieucentraal.nl
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://www.repaircafenijmegen.nl/noord/
http://www.hortus-nijmegen.nl/activiteit/vertelkring-het-vijfde-seizoen-leemkachelvertelling-sprookjes-in-zijn-oervorm/
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/activiteiten-gea-kring-arnhem-nijmegen/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/openbare-lezingen/vm/openbare-lezingen/2017/leven-maken-lab-lezing-gesprek-chemicus-wilhelm/


IVN: Natuurgidsenopleiding 2018 - 2019
Tot 15 november is het nog mogelijk je aan te melden voor 
de Natuurgidsenopleiding, die januari 2018 van start gaat.

De IVN Natuurgidsenopleiding is een unieke opleiding, die 
zijn sporen al volop heeft verdiend! Sinds het begin van haar 
bestaan heeft IVN al meer dan 16.000 natuurgidsen opgeleid. De 
Natuurgidsenopleiding (NGO) is een ca. anderhalf jaar durende 
opleiding voor het erkende diploma Natuurgids. Natuurgidsen 
zetten zich in voor natuur, landschap én IVN en helpen zodoende 
de missie van IVN gestalte te geven: het terugbrengen van de 
natuur in de harten van mensen.

De NGO is bedoeld voor de natuurliefhebber die serieus aan de 
slag wil met kennisoverdracht en natuurbeleving. Er wordt veel 
aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid, maar vooral 
aan het ontwikkelen van gidsvaardigheden. 

(foto: ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van)

Meer informatie over de NGO vind je hier
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25

Wethouder Tiemens in duurzame top 100
Dagblad Trouw stelt ieder jaar de duurzame top 100 samen. 
Dit jaar was wethouder Harriët Tiemens op nummer 5 de 
hoogste nieuweling. De verkiezing heeft ook te maken met 
het verkiezen van Nijmegen tot European Green Capital 2018 
als eerste middelgrote stad die deze titel krijgt. 

Het traject om Europese groene hoofdstad te worden werd al 
ingezet door Tiemens voorganger Jan van der Meer. Onder zijn 
bezielende leiding lukte het niet. Maar Tiemens bleek standvastig 
en bij de 2e keer was het wel raak. 

Hier vind je de complete lijst
 

gratis met de bus
Medio 2018 gaat de waalbrug 
‘er uit’ in verband met groot 
onderhoud. Het spreekt voor zich dat Nijmegen dan 
een probleem heeft, maar over oplossingen wordt nu al 
nagedacht. Voor wie zich te vroeg rijk rekent: er zijn een paar 
beperkingen. 

Het aanbod geldt bijvoorbeeld alleen voor nieuwe bewoners 
van de nieuwe wijken van vanaf ongeveer 2015. Reden zou 
zijn dat vooral nieuwe bewoners open staan voor alternatieven 
voor de auto. Per huishouden zijn er twee gratis abonnementen 
beschikbaar. Het gaat om zo’n 2500 huishoudens.

Duurzaamheidscafé #4
20:00-22:00 | gratis

Nijmegen draait duurzaam door!

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | aanmelden

Kijk op de site of op Facebook voor de nieuwe locatie.

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

Elke donderdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren.
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Niet-Winkeldag
 Elk jaar is het op de laatste zaterdag van november
 Niet-Winkeldag. Het was de Canadees Ted Dave 
 die de Buy Nothing Day in 1992 uitriep. Sindsdien 
heeft de Koop-Niets-Beweging zich gestadig uitgebreid naar 
steeds meer landen.

Deze zaterdag de protestdag bij uitstek van iedereen die 
zich verzet tegen het consumentisme, het najagen van 
economische groei, de macht van de grote bedrijven, de 24-uur-
stressmaatschappij, de zevendaagse koopweek en een leven in 
dienst van de economie. Niets kopen komt bovendien het milieu 
ten goede. 

Niets kopen bevordert een rechtvaardiger verdeling van de 
rijkdommen die de aarde biedt. Momenteel verbruikt de rijkste 
twintig procent van de wereldbevolking (Europa, Noord-Amerika, 
Japan, Australië) 86 procent van de beschikbare grondstoffen 
en energie. En toch lopen er in die landen nog mensen rond die 
beweren dat de economie nog moet groeien!

Warm op het terras
Bij veel cafés zie je tegenwoordig terrasverwarmers. 
Blijkbaar willen we ook nog buiten zitten als het weer 
het eigenlijk niet toelaat. En dan zijn er natuurlijk nog de 
rokers die ook naar buiten worden verwezen. Maar zo’n 
terrasverwarmer is natuurlijk niet echt efficiënt. De meeste 
warmte gaat zo de lucht in. Zeker omdat de verwarmers ook 
nogal eens aan staan als het terras leeg is. Niet goed voor 
het milieu, maar ook de portemonnee van de caféhouder 
wordt er niet blij van.

Sit&Heat biedt nu kussens aan die de terraszitters verwarmen 
in plaats van de terrassen. Je legt de kussens in de stoel en pas 
als iemand erop gaat zitten gaat het kussen aan en wordt het 
lichaam verwarmd. Zo gaat er geen energie meer verloren.

En iedereen kan helpen. In het kader van de green challenges 
is er een actie gestart om nog meer kussen te verkopen. Jij 
doneert 25,- en daarvan worden kussens betaald voor Nijmeegse 
ondernemers. Als warme dank krijg jij een bonnenboek met in 
totaal 200,- kortingsbonnen die je in Nijmegen kunt besteden.

Meer info en bestellen
 

https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurgidsenopleiding-2018-2019
mailto:NGO@ivn-nijmegen.nl?subject=Info%20via%20nieuwsbrief%20Grruunn
https://www.trouw.nl/redactie/duurzame100/2017/index.html
https://www.trouw.nl/redactie/duurzame100/2017/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/duurzaamheidscafe-2017-4/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/evenementen/donderdag-uit-eten-2/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://www.sitandheat.com/nl/
http://www.greencapitalchallenges.nl/
http://www.greencapitalchallenges.nl/energie-test1/

