
Hortus: Monsters en Draken
13:00-16:00 | 8,50/4,- (max. 25,- per gezin)

Vertelkring Het Vijfde Seizoen: ‘Monsters en Draken’.

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

Wandeling door de Warmoes Historische Tuinderij.

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.

EetGeenDierenDag

Dieren kunnen we op twee manieren helpen: door te kiezen voor 
vlees met een welzijnskeurmerk zoals biologisch of het Beter 
Leven keurmerk. Maar één dag per jaar, op EetGeenDierenDag, 
moet het lukken om ook de grootste vleeseters een dagje 
vegetarisch te laten eten. I.k.v. Wereld Dierendag.

agenda oktober

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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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. De komende keer gaan we vegetarisch uit eten 
bij Afghaans restaurant Hafiza aan de Arend Noordujnstraat 26. 

Hier vind je alle informatie
    

Vegetarisch kerstdiner
Terwijl ik dit schrijf lopen de mensen buiten nog in een 
T-shirt. Maar de eerste pepernoten zijn al in de winkelrekken 
verschenen als onafwendbaar signaal dat er ook aan deze 
zomer een einde gaat komen. Tijd dus ook om na te gaan 
denken over het vegetarische kerstdiner. 

Restaurant de Hemel heeft zich inmiddels bereid verklaard dit 
diner te gaan verzorgen en wel op donderdag 21 december. Het 
diner gaat ca. 30,- kosten. Noteer de datum vast in uw agenda!

donderdag

26

Wereld Vegetarisme Dag
Op 1 oktober is het ‘Wereld Vegetarisme Dag’. Er 
zijn uiteenlopende redenen om vegetarisch te 
gaan eten. Zo is daar natuurlijk het dierenleed. Zijn 

er de sociale aspecten als een wereldwijde eerlijke 
voedselverdeling. Maar ook spaar je zo ons milieu. 

De mens zijn handelen draagt flink bij aan de klimaatverandering. 
Zo wordt maar liefst 14,5% van de uitstoot van broeikasgassen 
door de veehouderij veroorzaakt. Dat is meer dan het wereldwijde 
transport (alle auto’s, vliegverkeer, schepen en treinen bij elkaar), 
dat uitkomt op een uitstoot van ‘maar’ 13%. De veehouderij 
draagt met een aantal broeikasgassen bij aan de opwarming van 
de aarde. Het belangrijkste en bekendste gas is CO2. Maar er zijn 
ook andere schadelijke gassen: methaan en lachgas . Methaan 
komt vooral via mest in de atmosfeer, maar ook door winden 
en boeren van koeien en andere herkauwers. Lachgas wordt 
veroorzaakt door het vrijkomen van stikstof uit mest en door het 
gebruik van kunstmest. (Vegetariërs Bond)

Hier vind je nog meer informatie
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Natuurmuseum Nijmegen gaat verhuizen! 
Op zondag 1 oktober draait wethouder Bert Velthuis 
om 16:30 de deur op slot van ons museum. Daarmee 
komt na 40 jaar een eind aan periode waarin biologen en 
bevlogen vrijwilligers een museum draaiden om het publiek 
enthousiast te maken voor de natuur.

Beleef nog één keer het Natuurmuseum van vervlogen tijden. 
Op zondag 1 oktober, de laatste dag dat we geopend zijn, is de 
entree gratis! Dit najaar pakken we onze spullen en verhuizen we 
naar onze nieuwe locatie aan de Waalkade.

We gaan, samen met voormalig museum de Stratemakerstoren 
en onze partners Staatsbosbeheer en IVN Rijk van Nijmegen 
verder als De Bastei. 

Hier vind je alle informatie
    

Backstage in het depot
12:00-17:00 | gratis

In musea kun je échte dieren zien. Maar 
hoe maak je een dier toonbaar, zodat het nog jaren mee 
kan én er mooi uit ziet? Door een dier te prepareren. Ga 
backstage in het museumdepot en ontdek hoe! 

Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober geven onze medewerkers in 
het kader van het Weekend van de Wetenschap demonstraties 
prepareren.

Hier vind je alle informatie
    

Preview voor the happy few
 vanaf 11:30 ieder uur tot 15:30 | gratis

 De Bastei nadert haar voltooiing. Bij hoge 
uitzondering kun je tijdens 024 Geschiedenis alvast een blik 
werpen in het nog niet voltooide gebouw. Onder begeleiding 
van een gids zullen er korte rondleidingen gegeven worden.

Tijdens de bouw van dit unieke, nieuwe museumpand aan 
de Waalkade zijn bijzondere resten uit 20 eeuwen Nijmeegse 
geschiedenis opgegraven. In een centrum waar natuur en 
cultuurhistorie centraal staan, kunnen we van geluk spreken dat 
een groot deel van deze resten nog te bewonderen zijn.

Gratis kaartjes zijn vanaf 3 oktober af te halen bij het Huis van de 
Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel.

Hier vind je alle informatie
    

Vogels spotten in de Bruuk
 vanaf 8:30 | gratis/donatie

 De Bruuk is een moerasgebied van ca    100 ha dat 
wordt gevoed door kwelwater uit de omliggende heuvels.

Bij de wandeling is er uiteraard kans op trekvogels zoals ganzen, 
ooievaars en buizerds maar ook op standvogels zoals sijsjes 
en vinken en mogelijk een ijsvogel. Hoe dan ook, het wordt een 
mooie tocht in een interessant gebied tijdens de vogeltrek. De 
wandeltocht staat o.l.v. Ben Brouwer van IVN RijnWaal.

Hier vind je alle informatie
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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 
dinsdagavond rond zessen een vegetarische driegangenmaaltijd 
in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Nationale Kringloopdag

Om te laten zien welke goede dingen kringlooporganisaties doen 
voor mens en milieu zetten zij een keer per jaar, op de eerste 
zaterdag van oktober hun deuren open tijdens de Nationale 
Kringloopdag.

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

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

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

Paddenstoelen langs de Biesseltse baan. Warme kleding en 
goed schoeisel is aanbevolen.

Woman Into The Wild: Foodwalk
14:00-16:00 | 15,-

Jacqueline Raaijmakers neemt je graag mee op een klein en 
groen avontuur: een foodwalk.

Hortus: Liedjes en gedichten
14:30-15:30

Dineke de Velde Harsenhorst en Niek Edeling.

10/10 Dag van de Duurzaamheid

Met de Dag van de Duurzaamheid wil Urgenda ons duidelijk 
maken hoeveel goede duurzame initiatieven er al zijn en dat al 
die initiatieven samen een krachtige duurzaamheidsbeweging 
vormen, waarbij iedereen kan aanhaken.
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Paddenstoelen zoeken op de Duivelsberg
 14:30-16:30 | 8-12 jaar | 3,-/2,-/1,50

 In de herfst laten de paddenstoelen zich weer 
zien! Wil jij daar alles over te weten? Dan kun je mee met 
op spannende ontdekkingstocht naar paddenstoelen 
op de Duivelsberg bij Berg en Dal. Deze excursie wordt 
georganiseerd door IVN Rijk van Nijmegen en De Bastei.

De Duivelsberg is een bijzondere plek. Op deze hoge heuvel op 
de stuwwal ten oosten van Nijmegen vinden we vast en zeker 
Duivelseieren. Daar komt een grote paddenstoel uit: de grote 
stinkzam. De naam is dus te begrijpen! Maar ook andere namen 
worden duidelijk: aardappelbovist, honingzwam, melkzwam, 
eekhoorntjesbrood, porseleinzwam, etc.
Doe kleren aan die vuil mogen worden en stevige schoenen 
of laarzen. Gidsen van IVN Rijk van Nijmegen staan je bij het 
startpunt op je te wachten met kaarten, spiegeltjes en loepjes. Wij 
zorgen voor drinken. (foto: Jacco Steendam)

Hier vind je alle informatie
    

Open avond Ver. Natuurfotografen
 vanaf 20:00 uur | gratis

 Tijdens de open avond zijn er fotopresentaties 
van leden, een foto expositie en stands van Foto Roos en 
Chipclean. De hoofdpresentatie wordt gegeven door Pauline 
van Marle met de titel ‘Rondom huis’. Zij laat zien dat je niet 
ver hoeft te reizen om prachtige natuurfoto’s te maken. 

Vervolgens zijn er een aantal korte presentaties. De zaal in 
buurthuis De Schakel is open om 19:30.

Hier vind je alle informatie
   

‘Monsters en Draken’
 13:00-16:00 | 8,50/4,-

 Vertelkring Het Vijfde Seizoen: 
leemkachelvertelling in de Hortus. In deze voorstelling 
buitelen we met behulp van dappere jongens, slimme 
meisjes, draken en monsters, ridders en heksen van het ene 
naar het andere spannende avontuur. 

Diverse prachtige, huiveringwekkende en fantasievolle verhalen. 
Kom griezelen en genieten. Een familievoorstelling voor kleine en 
grote mensen. Toegang inclusief 1 consumptie.

Hier vind je alle informatie
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Allemaal Lokaal
Voedsel is onze eerste levensbehoefte, we kunnen niet 
zonder. Maar Milieudefensie maakt zich grote zorgen 
over de toekomst van ons voedselsysteem. De gevolgen 
van klimaatverandering, verwoeste ecosystemen, 
landonteigening in Zuid-Amerika, boeren in Europa die het 
hoofd nauwelijks boven water kunnen houden en machtige 
multinationals die bepalen wat wij eten. Het is overduidelijk 
dat het anders moet. En dat kan! 

Eén van de producten die symboliseert wat er allemaal misgaat 
in ons voedselsysteem is melk. Veel mensen weten niet dat 
onze koeien soja uit Zuid-Amerika te eten krijgen en dat 
daarvoor oerwoud wordt gekapt. Of dat boeren daar van hun 
land verdreven worden voor de sojateelt en dat onze boeren het 
moeten doen met veel te lage prijzen.

Milieudefensie wil een structurele oplossing 
voor de problemen in de vee-industrie. Een 

oplossing die de toekomst aankan: met 
regionale voedselvoorziening waarbij lokale 

samenwerkingen voorop staan. Zo moeilijk is 
het niet, duurzame landbouw. Denk lokaal, denk 

kwaliteit en denk kringloop. Milieudefensie pleit 
voor een gesloten kringloop met grondgebonden

landbouw die past bij Nederland...

Hier vind je het hele artikel
   

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

Rond zessen een vegetarische 3-gangenmaaltijd.

Nat. WaterSpaarders Dag

Door in plaats van gemiddeld 9 minuten voortaan maar 5 minuten 
te douchen bespaar je per keer 32 liter warm water. Als heel 
Nederland dat zou doen besparen we met z’n allen de CO2 
uitstoot van ruim 750.000 auto’s. Dat maakt best veel verschil.

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

Elke donderdagavond rond zessen een (h)eerlijke maaltijd.

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.

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.
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Lezing: Onder dieren
Voor een diervriendelijker wereld 
 19:30-21:00 | 5,-/gratis | inschrijven

 Bekend cultureel antropoloog en cultuurfilosoof 
Ton Lemaire keert terug naar zijn Alma Mater in Nijmegen. 
Hij geeft een lezing over zijn onlangs verschenen boek 
‘Onder dieren: Voor een diervriendelijker wereld, over hoe 
en waarom wij tot een andere omgang met dieren moeten 
komen.’

Hij is fervent tegenstander van de consumptiemaatschappij. En 
Lemaire voorziet met zijn moestuin grotendeels in zijn eigen 
voedsel. Zijn fanatisme voor de natuur moet overigens wel in de 
juiste context worden gezien: “In mijn persoonlijke leven is natuur 
heel belangrijk, maar uiteindelijk bepaalt het niet volledig de zin 
van mijn leven. Mensen zijn minstens zo belangrijk voor me.”
Na zijn lezing gaat Ton Lemaire in gesprek met een 
wetenschapper van de Radboud Universiteit. De invalshoek 
wordt nog nader bepaald. (foto: Mischa Cohen, artikel op vn.nl)

Hier vind je alle informatie
    

Nacht van de Nacht

Kinderboerderij de Goffert
 19:00-22:00 | ca. 6-12 jaar | gratis

 Bij Kinderboerderij de Goffert wordt een leuke 
avond vol activiteiten georganiseerd voor kinderen. Doe mee 
met een quiz of een spannende speurtocht naar diersporen!

Hier vind je alle informatie
    

Nachtfotografie
 19:00-22:00 | 59,- | aanmelden

 Fotograferen overdag is voor de meesten wel 
weggelegd, maar de magie die ontstaat in je foto’s wanneer 
je gaat fotograferen bij het tanende licht is voor velen een 
spannende ontdekkingstocht. Wel even aanmelden!

Hier vind je alle informatie 
   

Avond excursie in de natuur
 19:00-21:00 | 2,-/kids gratis

 Beleef de Nacht van de Nacht met IVN Rijk van 
Nijmegen rond de duistere Hoge Hoenderberg. Dwalen in het 
donker van Mulderskop en Kraaiendal.

Hier vind je alle informatie 
   

Sterrenkijken in de Natuurtuin Goffert
 20:00-22:00 | gratis

 Sterrenkundige Marijke Haverkorn vertelt over 
planeten rond andere sterren en speculeert over buitenaards 
leven.

Hier vind je alle informatie
    

Wintertuinsessie #4: De boerenerfenis
 vanaf 20:00 | 7,50/5,- | tickets

 Jonge schrijvers ontmoeten hun helden op 
onbekende plekken. Vandaag in de Thiemeloods.

Met muzikant Broeder Dieleman en schrijvers Marieke Lucas 
Rijneveld en Leo Pleysier over de boerenachtergrond in hun 
teksten en muziek. Wat is de artistieke aantrekkingskracht is van 
een jeugd tussen de weilanden? Een programma met interviews, 
muziek en voordrachten.

Hier vind je alle informatie
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IVN: Praktisch Natuurbeheer
09:00-13:30

Werkochtend in ’t Zwanenbroekje.

Hortus: Muziek
14:00-15:30 

Quatro Ventos (Portugese muziek / fado).

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

Rond zessen een vegetarische 3-gangenmaaltijd.

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

Elke donderdagavond rond zessen een (h)eerlijke maaltijd 
i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

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.

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

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

Rond zessen een vegetarische 3-gangenmaaltijd.

IVN: Paddenstoelencursus
vanaf 19:30

Deze cursus is al volgeboekt.
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http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/inschrijven-onder-dieren-ton-lemaire/
https://www.vn.nl/ton-lemaire-diervriendelijker-wereld/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/lezingen/2017/dieren-diervriendelijker-wereld-lezing-ton-lemaire/
http://www.ru.nl/radboudreflects/contact/adres/
https://www.facebook.com/radboudreflects/
https://www.google.nl/maps/place/Erasmusplein+1,+6525+HT+Nijmegen/@51.8189173,5.8631559,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c708e5942983fb:0x130d5bc57e6284f0!8m2!3d51.818914!4d5.8653446
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/activiteiten-kinderboerderij-goffert/
http://www.nachtvandenacht.nl/wie-zijn-wij/
https://www.facebook.com/WNFregioteamArnhemNijmegen
https://www.google.nl/maps/place/Kinderboerderij+de+Goffert/@51.8259807,5.8374666,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088f9ad3f89f:0xf092f54ebe473ebc!8m2!3d51.8259774!4d5.8396554
http://fotobolwerk.nl/94-workshop-nachtfotografie-nacht-van-de-nacht
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nachtfotografie-2/
http://www.nachtvandenacht.nl/wie-zijn-wij/
https://www.facebook.com/Nachtvandenacht/
https://www.google.nl/maps/place/Stationsplein+26,+6512+AB+Nijmegen/@51.8422305,5.8521605,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c708679a1d1139:0x5f6825821dd49201!8m2!3d51.8422272!4d5.8543492
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/avond-excursie-natuur/
http://www.nachtvandenacht.nl/wie-zijn-wij/
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/
https://www.google.nl/maps/search/zweefvliegveld+malden/@51.7827936,5.8813599,17z/data=!3m1!4b1
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/sterrenkijken-natuurtuin-goffert/
http://www.nachtvandenacht.nl/wie-zijn-wij/
https://www.facebook.com/Nachtvandenacht/
https://www.google.nl/maps/place/Natuurtuin+Goffert/@51.8278444,5.8373656,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c7088f5e1f4fc9:0xd8a31e302d6f9f3c!2sGoffertweg+19,+6532+AA+Nijmegen!3b1!8m2!3d51.8278411!4d5.8395543!3m4!1s0x47c7088f5e1f4fc9:0xbdebbe736b36b1dc!8m2!3d51.8278411!4d5.8395543
http://denieuweoost.nl/event/wintertuinsessie/
http://denieuweoost.nl/event/wintertuinsessie/
http://denieuweoost.nl/event/wintertuinsessie/
https://www.facebook.com/DeNieuweOost/
https://www.google.nl/maps/dir/Thiemeloods,+Leemptstraat,+Nijmegen/@51.8385522,5.8205747,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c7085e09b900cd:0x2a66ffc45e2b2e82!2m2!1d5.855594!2d51.8385044
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/werkochtend-in-t-zwanenbroekje
http://www.hortus-nijmegen.nl/activiteit/muziek-quatro-ventos-portugese-muziek-fado/
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.brugnijmegen.nl/activiteit/item/opruimen-in-het-goffertpark/248895
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/activiteiten/repair-cafe/
https://www.repaircafenijmegen.nl/oost/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/paddenstoelencursus


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!

Thomas van Aquinostraat verdwijnt
Het laatste decennium heeft de Heyendaalse weg een grote 
verandering ondergaan. Bijna alle grijze kolossen van 
de ß-faculteit verdwenen en er kwamen nieuwe moderne 
gebouwen voor in de plaats. Nu is de Thomas van Aquino 
straat, verscholen in het groen tussen het bestuursgebouw 
en de Erasmus flat aan de beurt. Door ook hier te kiezen 
voor hogere bebouwing, komt er meer ruimte voor groen.

Zoals te verwachten is er ook kritiek. Zo wordt gesteld dat in het 
huidige straatje de bebouwing goed in het groen is geïntegreerd. 
En er woedt ook nog een stevige discussie over de routes voor 
het sloopbedrijf. Die zou namelijk dwars door het park dat de 
campus scheidt van de Houtlaan moeten gaan. 

Twee links voor wie zich er verder in wil verdiepen. De eerste* 
van de universiteit met een overzicht van de plannen. De 
tweede** naar het universiteitsblad VOX, waar een discussie over 
de plannen woedt. 

 * ** 

Technica verdwijnt, reparatie blijft
De Technica is een klein monument in Nijmegen. Enkele 
jaren gelden dreigde al sluiting en die gaat er nu echt 
van komen. Eind november sluit het bedrijf. Steeds meer 
apparatuur is tegenwoordig zo gemaakt dat het niet 
meer gerepareerd kan worden. Te ingewikkeld, te kleine 
onderdelen en dan vaak ook nog eens verlijmd. Producenten 
hebben nog steeds vaak liever dat je een nieuw apparaat 
koopt in plaats van een reparatie.

Maar gelukkig verdwijnt Technica niet helemaal. Op de 
bedrijfsschool H400 aan de Hatertseweg gaat het bedrijf door en 
gaat het zich concentreren op reparaties. Het blijft dus mogelijk 
om bijvoorbeeld die koptelefoon met een draadbreuk te laten 
repareren voor een paar euro in plaats van meer een nieuwe te 
kopen! (foto: Technica)

 

GGD: Slechte luchtkwaliteit
Dat de lucht in Nijmegen niet overal goed is, is bekend. Wat 
de gevolgen daarvan zijn was tot voor kort niet bekend. Maar 
onlangs bracht de GGD een rapport uit dat de gevolgen van 
de slechte luchtkwaliteit in beeld brengt. En die gevolgen 
vallen nog niet mee. 

Gelderlanders leven gemiddeld ruim een jaar minder door 
luchtvervuiling. Zo’n 9% van de longkanker in onze provincie 
wordt veroorzaakt door de slechte luchtkwaliteit. De vervuiling 
zorgt voor 430.000 verzuimdagen in Gelderland.

Lees het hele artikel hier
 

Radboud Reflects
19:30-21:00 | 5,-/gratis | inschrijven

Lezing: Onder dieren; Voor een diervriendelijker wereld.

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 (h)eerlijke driegangenmaaltijd 
in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | 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. Vandaag 
vegetarisch uit eten bij Afghaans restaurant Hafiza.

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

De Ster, Queenstraat 37b, Nijmegen-Noord

Nacht van de Nacht
vanaf 19:00

‘s Nachts de natuur in, onder leiding van een gids. Dat is 
speciaal, want het alles ziet er anders uit. Zelfs de geluiden zijn 
anders.

Hortus: Verhalen met hart en ziel
13:00-16:00 | 8,50/4,- (max. 25,- per gezin)

Vertelkring Het Vijfde Seizoen: leemkachelvertelling ‘Verhalen 
met hart en ziel’.

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.
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https://www.technica-electronica.nl/
https://ggdgelderlandzuid.nl/nieuws/maatregelen-om-luchtkwaliteit-te-verbeteren-blijven-nodig/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/lezingen/2017/dieren-diervriendelijker-wereld-lezing-ton-lemaire/
http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/inschrijvingen/2017/inschrijven-onder-dieren-ton-lemaire/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/evenementen/donderdag-uit-eten-2/
https://www.repaircafenijmegen.nl/noord/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/nacht-van-de-nacht
http://www.hortus-nijmegen.nl/activiteit/vertelkring-het-vijfde-seizoen-leemkachelvertelling-verhalen-met-hart-en-ziel/
http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/activiteiten-gea-kring-arnhem-nijmegen/

