
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 gezonde driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Koning bezoekt Green Capital
woensdagochtend

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdagochtend een bezoek 
aan Nijmegen in het kader van ‘European Green Capital 2018’.

Bouw mee aan de zwerfvuil UFO
hele dag

Breng al je kleine afvalflesjes mee naar De Kaaij
om aan het schild van een UFO te bouwen!

Waalwoemi: Strandzandfantasie
14:00-16:00

Het Dijkmagazijn daagt jonge kunstenaars op uit om beelden te 
maken van klei en strandzand.

agenda JULI

Grruunn | jaargang 3 | juli 2018 | debroeikasnijmegen.nl | info@debroeikasnijmegen.nl

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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Koning bezoekt 
European Green Capital 2018

Zijne Majesteit de Koning brengt 
woensdagochtend een bezoek aan Nijmegen in het 
kader van ‘European Green Capital 2018’. 

Als European Green Capital organiseert Nijmegen het hele 
jaar activiteiten om verduurzaming van de stad bij haar 
inwoners, andere steden in Nederland en de rest van Europa 
onder de aandacht te brengen.

Koning Willem-Alexander begint het bezoek in het duurzaam 
ontworpen bezoekerspaviljoen. Daar geeft wethouder Tiemens 
een toelichting op het concept ‘Green Capital’. Ook spreekt de 
Koning met vrijwilligers die bezoekers laten kennismaken met 
projecten om Nijmegen te verduurzamen. Het bezoek wordt 
voortgezet in het centrum voor natuur en cultuurhistorie ‘De 
Bastei’ aan de Waalkade. (Foto: koninklijkhuis.nl)

Hier vind je het hele programma
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Bouw mee aan de zwerfvuil UFO 
Breng al je kleine afvalflesjes mee naar De Kaaij 
om aan het schild van een UFO te bouwen! Van 4 
tot 12 juli is Angela Vi van de partij om iedereen

te begeleiden die komt helpen. Lukt het ons om ‘m voor de 
Vierdaagse klaar te hebben zodat-ie de lucht in kan?
(Foto: Stichting Stiksoep)

De UFO is een Community-Art Project om de Plastic Soup onder 
de aandacht te brengen. Het kunstwerk werd allereerst gemaakt 
voor het 30-jarig bestaan van Almere, door Anita Waltman, Merel 
Holleboom en Fons Snelder.

Cultureel Terras De Kaaij is er tot en met 20 juli. Eenentwintig 
dagen achter elkaar een rijk programma! Iedere dag vanaf 12 uur 
lekker relaxen, genieten, dansen en sjansen!

Hier vind je meer
    

http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://www.koninklijkhuis.nl/agenda/2018/07/04/european-green-capital-2018
http://www.dekaaij.nl/
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/strandzandfantasie-langs-de-waal/
http://www.debroeikasnijmegen.nl
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl?subject=Grruunn
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
https://www.koninklijkhuis.nl/agenda/2018/07/04/european-green-capital-2018
http://stiksoep.nl/
http://www.dekaaij.nl/
http://www.dekaaij.nl/contact
https://www.facebook.com/dekaaij/?fref=mentions
https://www.google.com/maps/dir/Cultureel+Terras+De+Kaaij+%2F+Opoe+Sientje,+Lindenberghaven+1+C,+6511+XT+Nijmegen/@51.848869,5.87109,18z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c70848b4d9ea65:0xe101811e041c24ca!2m2!1d5.8720905!2d51.8492585!3e0?hl=nl-NL
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Waalwoemi: Strandzandfantasie
 14:00-16:00 | 2,50,- | reserveren

 Het Dijkmagazijn daagt jonge kunstenaars uit om 
beelden te maken van klei en strandzand. De stranden in 
Beuningen liggen vol bouwmateriaal om kunstzinnig mee 
aan de slag te gaan. En wie goed kan jutten, vindt van alles 
om het zandbeeld op te sieren.

Water en zand zijn dé speelmaterialen voor ieder kind. Ze zijn 
gratis, in overvloed en je kunt er lekker mee kliederen.

Hier vind je alle informatie
    

Gierzwaluw excursie
 vanaf 20:00 | gratis

 De laatste kans om dit jaar op excursie mee te 
gaan met Gierzwaluwspecialist en Gouden Zwaluw winnaar 
Jochem Kühnen. Te voet gaan we vanaf de Waalkade (voor 
Holland Casino) door de benedenstad van Nijmegen.

We komen langs diverse plekjes waar Gierzwaluwen nestelen 
en Jochem verteld over de leefwijze van deze bijzondere vogels. 
Verrekijker is aan te bevelen. 

Hier vind je meer
    

The Sense of Sustainability 
 19:30-21:00 | 5,-/gratis

 Groen, groener, groenst. Er lijkt geen organisatie 
meer te vinden die duurzaamheid niet hoog in het vaandel 
heeft staan en ook de consument kiest steeds vaker 
voor duurzame producten. Maar wat kopen we daarvoor? 
Verandert er écht iets of wordt de status quo simpelweg met 
een groen sausje overgoten? Luister naar wat filosoof René 
ten Bos en marketingwetenschapper Vera Blazevic te zeggen 
hebben over de (on)zin van duurzaamheid. Voertaal Engels.

René ten Bos is hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit 
en de huidige Denker des Vaderlands. Tijdens de uitreiking van 
de Vrede van Nijmegen Penning aan Unilever-topman Paul 
Polman reflecteerde hij kritisch op het begrip duurzaamheid. Hij is 
auteur van onder meer Dwalen in het antropoceen (2017).

Vera Blazevic is universitair docent Marketing aan de Radboud 
Universiteit. Ze doet onderzoek naar duurzaamheid, innovatie en 
circulaire economie.

Vind er hier meer over
    

Speciale editie Duurzaamheidscafé: 
‘Voorkoming overtollige medicatie in het drinkwater’

 19:00-21:30 | gratis | aanmelden

 Per jaar wordt in Nederland ongeveer 140.000 kilo 
medicijnresten in het oppervlaktewater geloosd. Dit gebeurt 
via urine, maar ook via de gootsteen. Drinkwaterbedrijven 
moeten het drinkwater extra zuiveren om het water schoon 
en betrouwbaar te maken en te houden. Daar kunnen 
we samen iets aan doen. Het duurzaamheidscafé en 
de Green Capital Challenge Zorg en Bewegen besloten 
in samenwerking met het Marikenhuis een speciaal 
duurzaamheidscafé te houden om aandacht te vragen voor 
deze problematiek.

Tijdens een duurzaamheidscafé op 5 juli, geeft prof. dr. Ad Ragas 
van de afdeling Milieukunde aan de Radboud Universiteit in 
het Marikenhuis een korte lezing over deze problematiek onder 
de titel ‘Wie heeft het juiste medicijn om ons milieu gezond te 
maken?’

Suzan van Lieshout, kunstenaar en ontwerper uit Nijmegen, 
maakt kunstwerken van overtollige medicijnen, die zij tijdens 
deze avond exposeert.

Hier vind je meer
    

The Sense of Sustainability
19:30-21:00 | 5,-/gratis

Groen, groener, groenst. Lezing in kader van Radboud Reflects.

Gierzwaluw excursie
vanaf 20:00 | gratis

De laatste kans om dit jaar op excursie mee te gaan met 
Gierzwaluwspecialist en Gouden Zwaluw winnaar Jochem 
Kühnen.

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 gezonde driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Speciale editie Duurzaamheidscafé
19:00-21:30 | gratis | aanmelden

Thema: Voorkoming overtollige medicatie in het drinkwater.

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

De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98, Nijmegen.

Hortus: Opening Beeldenexpositie Piëtra
11:00-15:00

Expositie door door beeldhouwgroep Piëtra.

Workshop Eetbare Planten
12:00-14:30 | 15,- | aanmelden (tot 05/07)

Planten expert Antoinette Dunnewind neemt je tijdens deze 
plukwandeling mee in de wereld van de eetbare wilde planten.

Maak Markt @ Art Laboratory
12:00-17:00 | gratis 

Ontdek de ontwerpen van lokale makers, beleef het experiment 
bij Art Laboratory en geniet van muziek & lekkernijen. 
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https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/strandzandfantasie-langs-de-waal/
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/strandzandfantasie-langs-de-waal/
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/contact/
http://www.facebook.com/dijkmagazijn
https://www.google.com/maps?ll=51.872165,5.784444&z=13&t=m&hl=nl-NL&gl=US&mapclient=embed&cid=8307546081588296724
http://www.xjochemx.nl/
mailto:kuhnenjm@hotmail.com
https://www.facebook.com/jochem.kuhnen
https://www.google.nl/maps/place/Holland+Casino+Nijmegen/@51.8486936,5.865944,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70845d847cd61:0xe6b47c0fb631267c!8m2!3d51.8486903!4d5.8681327
https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/the-sense-sustainability-double-lecture-by/
mailto:info@reflects.ru.nl
https://www.facebook.com/radboudreflects
https://www.google.nl/maps/place/Radboud+Universiteit/@51.8223842,5.8613615,16.69z/data=!4m5!3m4!1s0x47c708f0080f42f9:0xe2c147f96280b1b2!8m2!3d51.8193148!4d5.8568877
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB7P_OBd2Ya0h-BV1UhcmOXvKueAvNX8JGU7jCIra9pCtSZw/viewform?c=0&w=1
http://www.vlvi.nl/medicijn-en-maakbaarheid
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/speciale-editie-duurzaamheidscafe-voorkoming-overtollige-medicatie-in-het-drinkwater/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/dzcafe024
https://www.google.nl/maps/place/Marikenhuis/@51.8228417,5.8395367,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c70891cc561d5b:0x3de58ba84ec42712!2sSlotemaker+de+Bru�neweg+163,+6532+AC+Nijmegen!3b1!8m2!3d51.8228384!4d5.8417254!3m4!1s0x47c70891cc5facf3:0x5bc631778c3bb58e!8m2!3d51.822838!4d5.841725
https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/the-sense-sustainability-double-lecture-by/
http://www.xjochemx.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/speciale-editie-duurzaamheidscafe-voorkoming-overtollige-medicatie-in-het-drinkwater/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB7P_OBd2Ya0h-BV1UhcmOXvKueAvNX8JGU7jCIra9pCtSZw/viewform?c=0&w=1
https://www.repaircafenijmegen.nl/west/
http://www.hortus-nijmegen.nl/activiteit/opening-beeldenexpositie-pietra/
http://stichtingfabrikaat.nl/agenda/2018/7/8/excursie-eetbare-planten-zondag-8-juli
https://docs.google.com/forms/d/1zCnU6RaUKBl2s7TbyS4uW8UGcT9H4IStlFQ_NpyRrKw/viewform?edit_requested=true
http://stichtingfabrikaat.nl/agenda/2018/7/8/maak-markt-zondag-8-juli
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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!

Workshop Eetbare Planten
 12:00-14:30 | 15,- | aanmelden (tot 05/07)

 Van fluitekruid en herderstasje tot beuk en 
berkenblad; de bermen en polders van Nijmegen-Noord 
staan vol eetbare planten, struiken en bomen. Niet alleen 
groeit er een enorme variëteit aan bijzondere smaken, wilde 
planten zijn soms tot vele malen rijker aan voedingsstoffen 
dan bijvoorbeeld onze trouwe ouwe spinazie. Reden genoeg 
om eens een rondje te gaan struinen en snoepen!

Planten expert Antoinette Dunnewind neemt je tijdens deze 
plukwandeling mee in de wereld van de eetbare wilde planten; 
hoe herken je ze en wat kan je er van maken? Antoinette verdiept 
zich al vele jaren in wilde eetbare planten en weet de goeden van 
de kwaden te scheiden. De wandeling wordt afgesloten met een 
wilde mini-proeverij.

Trek stevige schoenen of laarzen aan en meld je aan om je 
deelname te reserveren. Aanmelden kan tot donderdag 5 juli. 
Bij minder dan 6 deelnemers gaat de excursie helaas niet door, 
een bericht hierover ontvang je per mail. Er kunnen maximaal 15 
personen per excursie deelnemen. 

Hier vind je alle informatie
    

IVN Natuurexcursie: Uiterwaarden Weurt
Ontdek het Weurtse Straatje
 14:00-16:00 | 2,-/gratis 

 Zo dichtbij en voor velen toch best wel een 
onbekend gebied. De uiterwaarden bij Weurt langs het 
Grindgat nodigen altijd al uit voor een mooie wandeling. Veel 
planten en bloemen in de ruigtes, meerdere soorten vogels 
op en langs het water en natuurlijk de kleine grazende 
Konikspaarden. Er is genoeg te zien. Maar zeker sinds  het 
“Weurtsche Straatje” en het gebied eromheen is opgeknapt 
is wandelen hier nòg aantrekkelijker geworden.

Gidsen van het IVN nemen u mee voor een wandeling van circa 
5 kilometer. We gaan langs het water van het Grindgat en zoeken 
het (onverharde) ‘Weurtsche Straatje’ op. Natuurlijk letten we op 
de flora en fauna onderweg, maar we zullen ook niet vergeten 
om iets te vertellen over de historie en de laatste ontwikkelingen 
in het gebied. Wij adviseren om goede wandelschoenen aan te 
doen. We lopen door de ruigtes. Bij hoog water passen we de 
route iets aan. (Foto: Guus Vergeer op ivn.nl)

Hier vind je meer
    

Open dag museumtuin met proeverij
 13:00-17:00 | gratis

 Museum Kasteel Wijchen houdt een open dag met 
proeverij in museumtuin De Tuun. Museumtuin De Tuun is 
uniek in Nederland.

Tijdens de open dag zullen vrijwilligers van het museum uitleg 
geven over de Nederlandse landbouwgewassen van de late 
IJzertijd tot en met de Middeleeuwen en krijgt u de kans kruiden 
uit o.a. de Romeinse tijd te ruiken en te proeven.

 Hier vind je meer 
   

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

Ontdek het Weurtse Straatje.

Waalwoemi: Waalweek voor Waalspetters
helaas volgeboekt

In de Beuningse uiterwaarden hutten bouwen, zelf vuur maken 
met vuursteen, oerkoken met wilde planten, schatgraven en 
spetteren met het water uit de Waal.

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 gezonde driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Waalwoemi: Speurtocht met kampvuur
helaas volgeboekt

Speurtocht met kampvuur toe.

Open dag museumtuin met proeverij
13:00-17:00 | gratis

Museum Kasteel Wijchen houdt een open dag met
proeverij in museumtuin De Tuun.

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 gezonde driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Basteicafé: De schoonheid van ons 
rivierenlandschap
20:00-22:00 | 5,-

Tijdens dit Basteicafé horen we vanuit drie invalshoeken hoe 
we kunnen genieten van de schoonheid van ons landschap. Tot 
hoever kunnen gaan bij het omvormen van het landschap?
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https://docs.google.com/forms/d/1zCnU6RaUKBl2s7TbyS4uW8UGcT9H4IStlFQ_NpyRrKw/viewform?edit_requested=true
http://stichtingfabrikaat.nl/agenda/2018/7/8/excursie-eetbare-planten-zondag-8-juli
http://stichtingfabrikaat.nl/contact-1/
https://www.facebook.com/ArtLaboratoryNijmegen
https://www.google.nl/maps/place/Art+Laboratory+Nijmegen/@51.8623643,5.8478024,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c708110865f50b:0x801ca0be3a205d42!2sOosterhoutsedijk+88,+6663+KV+Nijmegen!3b1!8m2!3d51.862361!4d5.8499911!3m4!1s0x47c708110865f50b:0xbec12274338d5d1!8m2!3d51.862361!4d5.8499911
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-uiterwaarden-weurt
https://www.ivn.nl/contact
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/
https://www.google.nl/maps/place/51%C2%B051'34.5%22N+5%C2%B049'01.2%22E/@51.859571,5.8147983,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.859571!4d5.816987
http://www.museumwijchen.nl/activiteiten/12-juli-open-dag-de-tuun-met-proeverij/
http://www.museumwijchen.nl/contact/
https://www.facebook.com/Museum-Kasteel-Wijchen-116044685141045/
https://www.google.nl/maps/place/Stichting+Museum+Kasteel+Wijchen/@51.8084926,5.7255632,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c706b01ecb56dd:0xcb5952fea9b8d4f5!8m2!3d51.8084893!4d5.7277519
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-uiterwaarden-weurt
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/waalweek-voor-waalspetters/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/sportieve-speurtocht-met-kampvuur/
http://www.museumwijchen.nl/activiteiten/12-juli-open-dag-de-tuun-met-proeverij/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://www.debastei.nl/nl
https://www.debastei.nl/nl


Vierdaagse feesten 2018
extra duurzaam
 t/m 20 juli

 Zeven dagen genieten van muziek, theater, dans, 
lezingen, voorstellingen en heerlijk eten en drinken. Voor alle 
doelgroepen en voor elk wat wils. (Foto: Omroep Gelderland)

Van rock tot rumba, van comedy tot country en van klassiek 
tot kinderprogrammering. Met meer dan 40 locaties en 3500 
artiesten biedt Vierdaagsefeesten een veelzijdig programma.

En dit jaar heeft het internationale zomerfestival éxtra aandacht 
voor duurzaamheid. Met een speciaal Party into the future-
plein bijvoorbeeld, dat draait om ‘stappen zonder footprint’. Het 
gaat over samen werken aan een prettige omgeving waar onze 
kinderen de vruchten van plukken. Want stappen doen we met 
elkaar, voor elkaar, waarbij jouw gezondheid niet vergeten wordt. 
Samen feesten bewijst dat!

Hier vind je meer
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Basteicafé: De schoonheid
van ons rivierenlandschap
 20:00-22:00 | 5,- | aanmelden

 Nijmegen is omringd is door historische 
landschappen. Teruggaand tot sporen van de Romeinen 
op de stuwwal, het kenmerkende rivierenlandschap dat de 
laatste decennia uit haar keurslijf is verlost, tot heel recent 
de Spiegelwaal en de nevengeul in de Stadswaard. Toch 
kijkt niet iedereen hetzelfde aan tegen de schoonheid van 
onze landschappen. Waar de een geniet van uitgestrekte 
agrarische landschappen uit zijn of haar jeugd, ziet een 
ander liever de oude heggenlandschappen terug. Tot hoever 
kunnen gaan bij het omvormen van het landschap voor onze 
voedselproductie? Zijn we bereid elkaar een geheel eigen 
beleving van schoonheid te gunnen?

Tijdens dit Basteicafé horen we vanuit drie invalshoeken hoe 
we kunnen genieten van de schoonheid van ons landschap. 
Henk van Blerck (adviesbureau Schokland en Water) daagt je 
uit anders te kijken en te genieten van de schoonheid van het 
ruilverkavelingenlandschap. Jan Noordik (Vereniging Geopaden 
Stuwwal) vertelt over landschapsvorming in de voorlaatste ijstijd. 
En boswachter Thijmen van Heerde (Staatsbosbeheer) neemt je 
mee op ontdekkingstocht door de Gelderse Poort.

Vind hier meer 
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huiskamermaaltijden in Nijmegen-Lent
 17:30 of 19:00 | 3,50-9,- | reserveren

 Liefhebber van biologisch en vegalicious eten 
en weinig tijd om een gezonde maaltijd te koken? Tadaa! 
Ongeveer twee keer per maand op donderdag neemt 
Lovingly Wholesome jou graag de avondmaaltijd uit handen.

Op deze avonden wordt een heerlijke veganistische maaltijd 
gekookt, met zoveel mogelijk biologische en verse ingrediënten, 
bereid met veel liefde en plezier. Afhalen kan ook.

Hier vind je alle informatie
    

donderdag

19
donderdag

19

GRRUUNNe wandeling tijdens vierdaagse
 10:30-14:00 | 7,50/8,50 | aanmelden

 Op donderdag in de vierdaagse week is er weer 
milieuwandeling door de binnenstad. Ontvangst is bij Crudo 
met koffie/thee en een lekkernij en wordt afgesloten met een 
veganistische lunch in de Klinker. 

Daar zal ook de DAR een en ander vertellen over 
het schoonhouden van de stad tijdens deze 
zomerfeesten.

Hier vind je meer
   

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 Groesbeek
13:00-16:00 | gratis

Elke tweede zaterdag van de maand. Inloop Op de Paap, 
De Paap 1, Groesbeek.

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

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

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

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

huiskamermaaltijden in Nijmegen-Lent
17:30 of 19:00 | 3,50-9,-

Ongeveer twee keer per maand op donderdag neemt Lovingly 
Wholesome jou graag de avondmaaltijd uit handen.
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http://www.vierdaagsefeesten.nl
https://www.vierdaagsefeesten.nl/contactgegevens/
https://www.facebook.com/Vierdaagsefeesten
http://www.debastei.nl/basteicafe5
https://www.debastei.nl
mailto:info@debastei.nl
https://www.facebook.com/DeBastei024/
https://www.google.nl/maps/place/De+Bastei/@51.8486751,5.8673341,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70845e31fa509:0x8504d168252059e8!8m2!3d51.8486718!4d5.8695228
https://lovinglywholesome.nl/winkel/huiskamermaaltijd/
http://lovinglywholesome.nl/huiskamermaaltijden/
https://lovinglywholesome.nl/contact/
https://www.facebook.com/lovinglywholesome/
https://lovinglywholesome.nl/contact/
https://www.grruunn.nl/events/grruunne-wandeling-tijdens-vierdaagse/
https://www.grruunn.nl/events/grruunne-wandeling-tijdens-vierdaagse/
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl?subject=Milieuwandeling
https://www.google.nl/maps/place/Crudo/@51.8463449,5.8661071,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c708459dd832ab:0xebba934815c3385e!2sBurchtstraat+126,+6511+RK+Nijmegen!3b1!8m2!3d51.8463416!4d5.8682958!3m4!1s0x47c708459dd832ab:0x399ebed1d55eed6b!8m2!3d51.8463789!4d5.8684433
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/
https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-groesbeek/
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://lovinglywholesome.nl/huiskamermaaltijden/


GRRUUNNe wandeling tijdens vierdaagse
10:30-14:00 | 7,50/8,50 | aanmelden

Op donderdag in de vierdaagse week is er weer milieuwandeling 
door de binnenstad. Ontvangst is bij Crudo met koffie/thee en 
een lekkernij.

Bezoek aan de bijenstal
14:00 en 15:00 | 5,-/3,-

Imkervereniging de Korenbloem verzorgt de rondleidingen.

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

 Natuurgeluiden en betekenisvolle stilte.

Hortus: workshop
9:30- 12:00 | 20,- | reserveren

Voor als je van de natuur houdt en jezelf daarin wil laten 
spiegelen.

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 gezonde driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

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 gezonde driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

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 gezonde driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.
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‘Nijmegen raapt het in één keer op’ groot succes

Selfies maken met zwerfafval
Vier bakfietsen, getooid met zwerfafval om aandacht te 
trekken, trokken afgelopen 21 juni het centrum van Nijmegen 
in om het winkelend publiek te bewegen minimaal één stuk 
zwerfafval op te ruimen. Er was een elektrische bakfiets 
van Dar, eentje van HAN Imagine en twee van Green Capital 
Challenges. In de avond deed Wijkkring Heseveld ook mee 
in hun eigen wijk. Het doel was dat alle Nijmegenaren op de 
langste dag van het jaar in ieder geval één stuk zwerfafval 
opruimen.  Een kleine moeite, maar groot effect! Green 
Capital Challenges en Dar willen inwoners hiermee bewust 
maken dat we een schonere stad zelf in de hand hebben. 
(Foto: Geert Timmer)

Er werden ‘zwerfies’ 
gemaakt, dit zijn foto’s 
van jezelf met een stuk 
zwerfafval dat je hebt 
opgeruimd. Een compilatie 
van de zwerfies vind je op 
Facebook.

Je kan het hele jaar door een bijdrage leveren aan een 
schone buurt. Meld je aan als Wijkheld of sluit je aan bij 
een van de opruimgroepen in Nijmegen: Mooi Goffertpark, 
Spiegelwaal Schoon of Green Runner Movement.

Hortus: SPIEGEL JEZELF, RANGSCHIK DE NATUUR
als je van de natuur houdt en jezelf daarin wil laten spiegelen

 9:30- 12:00 | 20,- | reserveren

 Buiten-workshop door Adelheid Jochemsen. 
Je krijgt een opdracht en gerichte aanwijzingen voor het 
verzamelen van materiaal. Daarna mag je zelf ronddwalen 
door de tuin, kijken, voelen, kiezen wat je meeneemt om te 
gaan rangschikken. Je ontdekt wat je creatie je te zeggen 
heeft, en daarover wisselen we in de groep uit.

Hier vind je alle informatie
    

dinsdag

24

IVN Natuurexcursie: mens en natuur
Natuurgeluiden en betekenisvolle stilte
 14:00-16:00 | 2,-/gratis 

 Een wellicht bekend gebied met andere ogen 
bekijken dankzij een ander onderwerp van aandacht: Stilte 
én geluid zitten boordevol informatie.

Zowel stilte als geluid is in en rondom ons een trilling, waarmee 
we al dan niet resoneren. Dat hangt af van de afstemming, 
net als bij een vioolsnaar. Hoe kan het dat we diep innerlijk 
stil worden van een boom en genieten van het muzikale 
geklingklongplunk van het beekje, terwijl we bij geluiden die niet-
natuur-eigen zijn stress ervaren? Nederland heeft zelfs wetten 
rondom stilte en geluid, die te maken hebben met het effect er 
van op mens en dier. Een bijzonder interessant gegeven dus.

Hier vind je meer
    

zondag
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Bezoek aan de bijenstal
 14:00 en 15:00 | 5,-/3,- | aanmelden 14:00, 15:00

 Met een mooie kap op en imkeruitrusting aan 
kun je veilig de bijenstal betreden. Aansluitend of vooraf 
bestaat de mogelijkheid de locatie, het kasteel Doorwerth, te 
bezoeken.

Imkervereniging de Korenbloem is initiatiefnemer voor de stal en 
verzorgt de rondleidingen. Kijk even op de site voor waar je op 
moet letten qua kleding e.d., aanmelden noodzakelijk.

Vind er hier meer over
    

zaterdag
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https://www.grruunn.nl/events/grruunne-wandeling-tijdens-vierdaagse/
https://www.grruunn.nl/events/grruunne-wandeling-tijdens-vierdaagse/
https://www.glk.nl/actueel/evenementen1/evenement/?bericht=3606
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-mens-en-natuur
http://www.hortus-nijmegen.nl/activiteit/spiegel-jezelf-ontdek-de-natuur/
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.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://www.facebook.com/events/1737804939599575/
http://www.wijk-helden.nl/
http://www.facebook.com/mooigoffertpark/
http://www.facebook.com/Spiegelwaal-Schoon-399073367231165
http://www.facebook.com/greenrunnermovemnt/
mailto:mailto:a_jochemsen%40hotmail.com?subject=
http://www.hortus-nijmegen.nl/activiteit/spiegel-jezelf-ontdek-de-natuur/
http://www.hortus-nijmegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/HortusNijmegen1/
https://www.google.nl/maps/place/Stichting+Hortus+Nijmegen/@51.8211943,5.8726483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c708e2ede150e9:0x4622aed1492679fd!8m2!3d51.821191!4d5.874837
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-mens-en-natuur
https://www.ivn.nl/contact
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/
https://www.google.nl/maps/place/51.829756,5.921516
https://kasteeldoorwerth.globalticket.nl/nl/event/3580
https://kasteeldoorwerth.globalticket.nl/nl/event/3581
https://www.glk.nl/actueel/evenementen1/evenement/?bericht=3606
https://www.glk.nl/contact
https://www.facebook.com/GelderschLandschapKasteelen
https://www.google.nl/maps/place/Kasteel+Doorwerth/@51.9667562,5.7864682,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7aed280d6a173:0xb3bec1731fa35a5e!8m2!3d51.9667529!4d5.7886569

