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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

NIJMEGEN WERKT AAN WARMTEVISIE
18:00-20:00

 Het kan jullie niet ontgaan zijn: Nederland moet 
van het aardgas af. Maar hoe dat moet is nog verre van 
duidelijk. Wel duidelijk is dat we dit onderwerp niet op de 
lange baan kunnen schuiven. Denk alleen maar aan al die 
huizen die nog met gas worden verwarmd en waar nog met 
gas wordt gekookt. Je kunt die natuurlijk niet van het ene op 
het andere moment afsluiten van het gas.

De gemeente heeft een regierol in dit proces. Zij is immers 
mede verantwoordelijk van de infrastructuur en daarmee worden 
in dit geval ook gasleidingen en bijvoorbeeld het warmtenet 
bedoeld. Nijmegen wel de afkoppeling van het gas wijk voor wijk 
aanpakken en voor de eerste wijken worden nu al de plannen 
gemaakt.

Deze woensdag bespreekt de gemeenteraad de gemeentelijke 
warmtevisie. Op 26 september wordt er vervolgens over het 
raadsvoorstel gestemd. Bij beide zittingen kun je aanwezig zijn 
en ze zijn ook via internet te volgen.

Vind er hier meer over 

 The Big Draw:
Natuur mobielen tekenen en maken 

13:00-14:00 | 8,-/5,-/gratis | kaartje kopen

 Nijmegen staat van 6 tot 9 september weer in het 
teken van The Big Draw! Kom ook naar De Bastei en ga aan 
de slag met kunstenaars Krista Burger, Mirka Farabegoli en 
Hans Wolf.

Je tekent vanuit het thema natuur fantasiedieren en gaat het 
daarna van karton maken voor een mobiel. In onze Arkelzaal 
worden alle mobielen aan het plafond gehangen. De resultaten 
zullen in combinatie met overhead projecties een grote 
kunstexpositie vormen die twee weken te zien blijft.

The Big Draw is een internationaal teken evenement dat jaarlijks 
in de maand oktober, wereldwijd in vele grote steden plaats vindt. 
De hele stad wordt gevraagd en uitgedaagd om te tekenen. 
De volgende steden gingen ons voor: oa. Londen, Berlijn, 
Barcelona, New York, Sidney, Budapest, Kaapstad, etc.. (Foto: 
thebigdrawnijmegen.nl)

Vind er hier meer over
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Repair Café Nijmegen-West
11:00-14:00 | gratis

De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98, 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. Elke 
dinsdagavond rond zessen een gezonde driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Buiten schilderen in de Ooy
vanaf 11:00 | gratis

De Vereniging Chagall organiseert een teken- en schilderdag in 
de Ooijpolder (bij goed weer). Iedereen is welkom en de dag is 
geheel gratis. Neem wel zelf alles mee wat je nodig hebt.

NIJMEGEN WERKT AAN WARMTEVISIE
18:00-20:00

Deze woensdag bespreekt de gemeenteraad de gemeentelijke 
warmtevisie. Op 26 sept. wordt er over het voorstel gestemd.
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Hortus: Duurzaamheid in de praktijk
prijzen en programma op de site

 Van woensdag t/m zaterdag staat de Hortus in het 
teken van Hart voor de Aarde: Duurzaamheid in de praktijk.

Diverse bevlogen mensen uit Nijmegen en omstreken vertellen 
in presentaties over de manier waarop zij hun hart voor de aarde 
en duurzaamheid in de praktijk vormgeven. Daarnaast worden er 
workshops gegeven, is er muziek, kunst en zijn er meditaties om 
je dieper te verbinden met de Aarde.

Hier vind je alle informatie
    

Open Monumentendag

In het weekend van 8 en 9 september 
2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten 
in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het 
is dé kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet 
zo snel komt en deel te nemen aan de vele activiteiten die 
georganiseerd worden. Het thema is dit jaar ‘In Europa’. Met 
dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese 
Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen 
op wat ons in dit deel van de wereld zoal cultureel bindt.

Door de eeuwen heen zijn de Nijmeegse en Europese 
geschiedenis steeds met elkaar verbonden geweest. Denk aan 
de rol van Nijmegen ten tijde van Karel de Grote, of als centrum 
van Europa bij de vredesonderhandelingen in 1678-1679. 
Nijmegen was frontstad tijdens Operatie Market Garden en is dit 
jaar Duurzaamste Stad van Europa. Hier vind je deelnemende 
monumenten in Nijmegen. (Foto: dnls.nl)

Hier vind je alle informatie
   

Het Dilemma: Mag ik nog reizen?
20:00-22:00 | UITVERKOCHT

 Mag je reizen en je onderdompelen in andere 
culturen? Ook al heb je daarmee een grote impact op het 
globale en lokale milieu? Of kun je beter thuisblijven en 
andere culturen met rust laten en duurzaam bezig zijn? Praat 
mee en denk verder over dit dilemma met reisfilosoof Ruud 
Welten en milieufilosoof Lisa Doeland.

Het Dilemma is een nieuwe programmareeks van Radboud 
Reflects en LUX. Deze avonden draaien altijd om een persoonlijk 
moreel dilemma. In een intieme setting verkennen we samen 
het vraagstuk. Niet de sprekers staan centraal, maar jullie, 
de deelnemers. Door onszelf en elkaar te bevragen, zoeken 
we samen naar afwegingen en antwoorden op een moreel 
vraagstuk. Twee experts geven het gesprek inhoudelijk focus en 
houden ons scherp. Gespreksleiders Maïté Tjon A Hie en Kiki 
Kolman zorgen voor structuur en verdieping.

Vind er hier meer over
    

Lezing: Topstukken natuurhistorische musea 
20:00-22:00 | 3,50

 Ons land telt een flink aantal natuurhistorische 
musea en vele koesteren een of meerdere topstukken. 
Behalve dat dit mooie en wetenschappelijk belangrijke 
fossielen betreft, zit er ook dikwijls een boeiend verhaal 
achter het fossiel. In deze lezing komen beiden aan bod.

Lezer Jelle Reumer, oud-directeur van het Natuurhistorisch 
Museum in Rotterdam, is momenteel Hoogleraar Paleontologie, 
specialisme vertebraten, aan de universiteit van Utrecht.

Vind er hier meer over
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Hortus: Duurzaamheid in de praktijk
prijzen en programma op de site

In het teken van Hart voor de Aarde: Duurzaamheid in de praktijk.

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.

Open Monumentendag
gratis

In het weekend van 8 en 9 september zijn meer dan vierduizend 
prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk.

The Big Draw
13:00-14:00 | 8,-/5,-/gratis

Nijmegen staat van 6 tot 9 sept. weer in het teken van The Big 
Draw! Vandaag natuur mobielen tekenen en maken bij de Bastei.

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, Roerdompstr 6, Beek.

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

Inloop Op de Paap, De Paap 1, Groesbeek.
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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!

IVN: Groencursus Najaar
57,50 (incl. cursusboek) 

 Wil je meer te weten komen over de natuur en de 
verscheidenheid aan landschappen rondom Nijmegen? Meld 
je dan aan voor de Groencursus Najaar!

De cursus bestaat uit vijf lesavonden, waarin we onder meer 
roofvogels, zaden en vruchten, de vogeltrek en de overwintering 
van zoogdieren en insecten behandelen. Daarnaast wordt het 
ontstaan van landschappen als de stuwwal bij de Duivelsberg, de 
spoelzandvlakte van Heumensoord en de uiterwaarden van de 
Ooijpolder besproken.

Tijdens excursies met IVN gidsen in de verschillende 
landschappen, wordt de behandelde theorie zichtbaar en zien 
we waarom sommige planten en dieren juist wel in dat gebied 
voorkomen en andere soorten juist niet.

Hier vind je meer
    

 Hortus nijmegen:
De hort op in de Hortus!

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

 Midden in de stad ligt een prachtige tuin: de 
hortus. In die tuin leven allerhande vliegende beestjes: 
bijtjes, zweefvliegen, vlinders en waterjuffers. Hoe leven die 
kleine vliegers? Waar worden de jonkies geboren en wat 
eten die om te groeien. Dat gaan we deze middag ontdekken!  

In de nazomer zien we ook steeds meer spinnen tussen de 
planten. Als je er een kan vangen kunnen we die bekijken in een 
kijkdoosje. Mogelijk is er daarna nog tijd voor de kleine gravers 
die leven onder dood hout of in de rulle bosbodem. De snelle 
rovers die je bijna niet te pakken krijgt en de langzame dikzakken 
die je rustig kunt bekijken.
In de tuin ligt ook een rotspartij. Net een echte berg. Leuk om 
naar boven te klimmen en de waterval te zien.  Het is net een 
echte bergbeek die daar stoomt. Zitten er ook visjes in die beek? 
De tuin heet hortus en is speciaal gemaakt om veel verschillende 
wilde planten bij elkaar te brengen. Moerasplanten, bosplanten 
en planten die bij graslanden horen.

Hier vind je alle informatie
    

Beuningse Oeverwal Loop
vanaf 7:30 | 9,-/7,50/4,-/3,- | inschrijven

 De Beuningse Oeverwal Loop vindt jaarlijks plaats 
in het derde weekend van september. 

De BOL is een loopevenement voor het gehele gezin. Voor 
kinderen, beginners, recreanten, trailrunners en wedstrijdlopers 
en natuurlijk ook voor de wandelaars. De wandeltochten lopen 
over akkers en weilanden, door de uiterwaarden en over het 
waalstrand en door de boomgaarden. Afstanden zijn max. 26 km. 

Hier vind je alle informatie
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Lezingen: Radboud Reflects
20:00-22:00 | UITVERKOCHT

Het Dilemma: Mag ik nog reizen?

Hortus nijmegen
14:30-16:30 | 3,-/2,-/1,50

De hort op in de Hortus!

Lezing in De Bastei: Jelle Reumer
20:00-22:00 | 3,50

Topstukken natuurhistorische musea, door Jelle Reumer, oud-
directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

Science Café Nijmegen :Ecolomie?
20:00-22:00 | gratis

Hoe kunnen we ons economische denken en handelen 
grondvesten in de realiteit van het aardse ecosysteem?

Basteicafé
20:00-22:00 | UITVERKOCHT

De Waalkade door de eeuwen heen.

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

In Vintage and More, Bolder 18b, Malden.

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

Elke derde zaterdag in het OBG , Prof. Cornelissenstr 2.

Beuningse Oeverwal Loop
vanaf 7:30 | 9,-/7,50/4,-/3,-

Deze loop vindt jaarlijks plaats in het derde weekend van sept..

Stadskruidentuin Workshop
vanaf 11:00 | 45,-

Cosmetica en kruiden.
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IVN Natuurexcursie
14:00-16:00 | 2,-/gratis

Hernense Bos: Ga mee en (her)ontdek dit fraaie gebied!

Waalwoemi: Dijkmagazijn
14:00-15:30 | 4,50

Jonge kunstenaars gezocht: Welke jutter trekt deze woensdag de 
(stevige) stoute schoenen aan?

Natuurwandeling in Weurt
14:00- 15:30 | 3,50/2,50 | reserveren

Het Dijkmagazijn nodigt iedereen uit voor een wandeling langs de 
oevers van de Weurtse Plas en de Waal, met gids.

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

In het Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen.

Opruimen in het Goffertpark
11:00-12:30

Het Goffertpark is een prachtig park, maar er ligt een boel afval!

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

ln De Ster, Queenstraat 37b in Nijmegen. 

Foodwalk Herfst Special
9:30-12:00 | 19,50

Wildplukken doe je het liefste het hele jaar door. Maar nu de 
herfst officieel begonnen, kun je trouwens ook prima wildrapen. 
Want naast bessen en zaden zijn er nu ook noten te vinden. Er 
zal dus veel aandacht zijn om eetbare wilde planten aan deze 
kenmerken te herkennen. I.kv. Woman into the Wild.

Kunstroute in Beuningen
12:00- 17:00 | gratis

Tijdens de kunstroute is kunst te zien die kinderen gemaakt 
hebben van vondsten ut de natuur.
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 IVN Natuurexcursie:
Hernense Bos

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

 Het Hernense bos is ontstaan op stuifduinen 
en daardoor iets heuvelachtig. Naast heuvels, met bos, 
heide en grasland, vind je er ook nog een ven een meertje. 
Dit bij elkaar zorgt voor grote variatie in het landschap en 
leefruimte voor allerlei planten en dieren.

Tussen eikenhakhout en grove den zijn er bijvoorbeeld bewoonde 
dassenburchten en broeden er steenuilen en bonte en zwarte 
spechten. De waterpartijen geven weer plek aan kikkers en 
salamanders en drinken voor allerlei dieren zoals de vos en 
het ree. De IVN-gidsen vertellen graag over het gebied en zijn 
bewoners in een wandeling van ongeveer 2 uur.

Dus ga mee en (her)ontdek dit fraaie gebied! (Foto: Gabriël Zwart)

Hier vind je meer
    

 Waalwoemi:
Jonge kunstenaars gezocht

14:00-15:30 | 4,50 | reserveren

 Het Waalstrand in Beuningen is bezaaid met 
aangespoelde schatten. Welke jutter trekt deze woensdag de 
(stevige) stoute schoenen aan, om ze te gaan verzamelen? 

Bij Het Dijkmagazijn kunnen er kunstwerken van worden 
gemaakt, die tijdens de Kunstroute worden tentoongesteld.

Hier vind je alle informatie 
   

 Basteicafé:
De Waalkade door de eeuwen heen

20:00-22:00 | UITVERKOCHT

 Sinds de opening van De Bastei siert een 
panorama van de Waalkade, van de hand van kunstenaar 
Kees Moerbeek, de achterwand van het horecagedeelte 
op de bovenste verdieping. Nu de oostelijke kade in het 
najaar op de schop gaat, is dit een goede aanleiding om een 
Basteicafé te wijden aan de veranderingen op en rond de 
Waalkade door de eeuwen heen.

Dit doen we als gebruikelijk met een drietal lezingen en een 
excursie op de zondag nadien. En op zondag 16 september is 
er een aanvullende excursie op en over de Waalkade met nog 
meer verhalen en anekdotes door René van Hoften. De start is 
om 12.00 bij De Bastei bij het entreegebouw. De excursie duurt 
ongeveer anderhalf uur.

Dit Basteicafé is helaas al volgeboekt. Het eerstvolgende 
Basteicafé is op donderdag 11 oktober.

Vind er hier meer over
    

 Workshop
Cosmetica en kruiden

vanaf 11:00 | 45,- | aanmelden

 Stadskruidentuin Nijmegen organiseert in 
samenwerking met Landgoed Bergzicht in Heumen een 
arrangement waarbij deze workshop op het landgoed 
gecombineerd wordt met een heerlijke kruidige lunch. 

Deelname is incl. koffie, thee, lunch, producten en materialen.

Hier vind je alle informatie
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https://www.google.nl/maps/place/51�49'41.8%22N+5�41'37.3%22E/@51.828268,5.6915063,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.828268!4d5.693695
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/jonge-kunstenaars-gezocht/
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/jonge-kunstenaars-gezocht/
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
https://www.debastei.nl/nl/agenda/2018/basteicafe-de-waalkade-door-de-eeuwen-heen
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
mailto:maartje@stadskruidentuinnijmegen.nl?subject=Workshop%20cosmetica%20en%20kruiden
http://www.stadskruidentuinnijmegen.nl/workshops-kruiden-nijmegen.html
http://www.stadskruidentuinnijmegen.nl/contact.html
https://www.facebook.com/stadskruidentuinnijmegen/
https://www.google.com/maps/place/Bergzicht+de+Raaf+Landgoed/@51.7669366,5.862387,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c70f1e34b75407:0x1fcc695cb5cb5a56!2sRijksweg+232,+6582+AB+Heumen!3b1!8m2!3d51.7669333!4d5.8645757!3m4!1s0x47c70f1e34b75407:0xa627d09d0a59a298!8m2!3d51.7669409!4d5.8645708


Opruimen in het Goffertpark
11:00-12:30 | vrijwillig

 Het Goffertpark in Nijmegen is een prachtig park, 
maar er ligt een boel afval. Daarom gaan wij met zoveel 
mogelijk mensen opruimen! Doe mee, we treffen elkaar bij de 
kinderboerderij in het Goffertpark.

Locatie
 

 Duurzaamheidscafé #9: 
Energiebesparing

20:00-22:00 | gratis | aanmelden

 Tijdens dit duurzaamheidscafé gaan we in op de 
rol van energie besparen in de totale energietransitie. Rob 
Jetten, Nijmeegs Tweede Kamerlid van D66, neemt ons 
mee in het belang hiervan en hoe de overheid dit faciliteert 
en stimuleert. Wat kunnen ondernemers en inwoners van 
Nijmegen doen?

We hebben de taak om vóór 2045 energieneutraal te zijn in 
Nijmegen. De helft zal duurzaam worden opgewekt (via de 
zon, wind en water) en de andere helft zal door middel van 
energiebesparende maatregelen gerealiseerd worden.
 
Deze avond gaan we een groot collectief appeltaartgesprek 
voeren met de zaal. Neem je energienota mee. We kijken wie 
het meest of minst verbruikt en leren van elkaar en van de 
aanwezige energiecoaches. De voorzitter van deze avond is Eric 
Reijnen Rutten van De Gelderlander. Muziek is er van Vollop, 
waarvan een van de artiesten zelf specialist is in het duurzaam 
renoveren van bestaande woningen!

Hier vind je meer
    

Beverexcursie
19:30-21:00 | 4,50/2,50 | reserveren

 We gaan met een gids van Het Dijkmagazijn 
zoeken naar sporen van bevers in de Beuningse 
uiterwaarden. Als je dit ook interessant vindt, kun je mee!

Bevers zijn schuwe dieren, de kans dat je de echte knagers ziet 
is dus klein. Maar ze zijn erg actief en laten veel sporen achter. 
De gids weet die te vinden en aan te wijzen zonder drukte en 
geluid, want hij wil de bevers niet verstoren in hun rust.

Hier vind je alle informatie
    

 IVN Natuurexcursie:
Wandelen naar de Mookerschans

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

 Vorig jaar bezochten we de Heumerschans 
en dit jaar bezoeken we een ander verdedigingswerk : 
de Mookerschans, gelegen op het hoogste punt van de 
Mookerhei.

Vanaf dit punt met zijn uitkijktoren zien we het prachtige 
panorama van een flink deel van de omgeving. De gidsen 
vertellen over het gebied, zijn oorlogsverleden van lange en 
korte tijd geleden en de verrassende flora en fauna die we tegen 
kunnen komen op de grote heidevelden. Zullen we een hagedis 
zien of bijzondere korstmossen tussen de hei?

‘Loop naar de Mookerhei’ gaat vandaag vooral een positieve 
betekenis krijgen.

Start en tevens eindpunt: achterkant van het treinstation van 
Mook/Molenhoek. (Foto: Gabriël Zwart)

Hier vind je meer
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Duurzaamheidscafé 2018 #9
20:00-22:00 | gratis

Thema: Energiebesparing.

Waalwoemi: Dijkmagazijn
14:00-16:00 | 2,50/ouders gratis

Kleuterstormbaan. De uiterwaard aan de Waal is de spannendste 
speeltuin van Beuningen.

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | aanmelden

Vegetarisch uit eten bij Wally Groente Pop-up. Zie pag. 6.

Beverexcursie
19:30-21:00 | 3,50/2,50 | aanmelden

Je gaat met een gids van Het Dijkmagazijn zoeken naar sporen 
van bevers in de Beuningse uiterwaarden.

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

Zonder vuur kun je uiteraard niet koken. Daarom leer je ook 
een houtvuur te maken zonder aansteker. Rond het vuur is er 
voldoende tijd om te genieten van onze zelf verzamelde kruidige 
kost. I.kv. Woman into the Wild.

Oogstfeest Kasteel Doorwerth
11:00-17:00 | 2,-

Stukje reizen maar tijdens dit jaarlijkse oogstfeest zijn op het 
binnenhof (h)eerlijke producten te koop van de makers zèlf: 
van groenten, fruit en honing tot wijn van Nederlandse bodem. 
Dit alles in een feestelijke sfeer met muziek, middeleeuwse 
ambachten ‘toevallige’ ontmoetingen met vroegere 
kasteelbewoners.
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https://www.google.com/maps/place/Kinderboerderij+de+Goffert/@51.8259807,5.8374666,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7088f9ad3f89f:0xf092f54ebe473ebc!8m2!3d51.8259774!4d5.8396554
https://www.lux-nijmegen.nl/debat/duurzaamheidscafe-9/
https://duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/duurzaamheidscafe-2018-9/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/dzcafe024
https://www.google.com/maps/place/Lux/@51.8450203,5.8648503,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7084517e0eea7:0x2062f46b7fafea4b!8m2!3d51.845017!4d5.867039
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/beverexcursie/
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/beverexcursie/
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
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-wandelen-naar-de-mookerschans
https://www.ivn.nl/contact
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/
https://www.google.nl/maps/place/51.766256,5.879139
https://duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/duurzaamheidscafe-2018-9/
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/kleuterstormbaan/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com?subject=Aanmelden%20Vegetarisch%20Kerstmenu%20via%20de%20Grruunn
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/beverexcursie/
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/beverexcursie/
http://www.womanintothewild.nl/agenda/
https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/activiteiten-excursies/details/oogstfeest


 Vegetarisch uit eten:
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.

Daarom gaan we iedere laatste donderdag van de maand samen 
met de vriend(inn)en van Vegetarische Donderdag Nijmegen uit 
eten bij steeds een andere eetgelegenheid in Nijmegen. Dit keer 
bij Wally Groente Pop-Up. Lees hier het interview:

 Interview: DE GROENTE ‘POPT-UP’
Ondanks de droogte van de afgelopen zomer was er een 
plek waar de groenten zomaar op-pupten. In het filmhuis, het 
oude O42, was er plotseling een pop-up restaurant waar de 
groente centraal staat. Met de naam Wally Groente Pop-Up. 
Dat komt zo: restaurant De Nieuwe Winkel verhuist naar het 
Weeshuis op de Hessenberg. Omdat men daar pas Later dit 
jaar in kan en het oude pand nu al verlaten is, viel er een 
gat. Dat gat is opgevuld met het pop-up restaurant in het 
filmhuis.

Chef-kok Emile van De Nieuwe Winkel staat bekend om de 
creatieve gerechten met groenten en de uitdaging was die 
te vertalen naar een fast food menu. Op dat gebied is Wally 
natuurlijk een expert. En aangezien men daarmee goede 
contacten heeft lag die samenwerking voor de hand. Het filmhuis 
O42 biedt tot slot de locatie. Tezamen levert het gerechten op als 
de Groningse Krombekkenburger of een döner van knolselderij. 
En dat allemaal voor prijzen die je bij een fastfood restaurant 
verwacht.

Met als uitgangspunt groenten is het restaurant volledig gericht 
op de vegetariër, maar ook de veganisten hebben hier een aantal 
keuzemogelijkheden. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor mensen 
met een speciaal dieet, al is niet helemaal te voorkomen dat 
gerechten sporen van gluten kunnen bevatten. Bij het kiezen van 
de ingrediënten staat smaak centraal en daardoor kom je dan 
toch geregeld uit bij biologische producten. Honderd procent is 
het uitgangspunt echter niet. De ontwikkeling gaat ondertussen 
gewoon door, dus er zouden nog best nieuwe gerechten op het 
menu kunnen komen.

Gevraagd naar zijn eigen voorkeur noemt Emile meteen de 
vegetarische döner, maar ook de gerookte en gemarineerde 
wortel is een favoriet. Bij deze groentegerechten gaat het volgens 
Emile om een juiste combinatie van structuur en 
smaakintensiteit, die ook zonder vlees het gevoel geven 
van een volwaardige maaltijd.

Hier vind je alle informatie 
  

IVN: Werken in de natuur
In september start het nieuwe werkseizoen van de 
werkgroep Praktisch Natuurbeheer. Eens in de drie weken op 
zaterdagochtend wordt in een natuurgebied op kleinschalige 
wijze gewerkt om de biotopen van een aantal kwetsbare 
planten en/of dieren in stand te houden.

Als je graag als vrijwilliger actief aan de slag wil gaan in de 
natuur, ben je welkom! Kennis over de natuur is niet perse nodig; 
wel een enthousiaste ‘aanpakkers’ mentaliteit!

Hier vind je meer
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filmhuiso42.nl/contact/wally-groente-pop-up

Excursie Weurtsche Straatje
10:30–12:00 | 3,50 | aanmelden

Het Dijkmagazijn organiseert een mooie excursie over het 
Weurtsche Straatje.

Art Laboratory op zondag
12:00-17:00 | gratis

Maak Markt en live muziek

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

Wandelen naar de Mookerschans
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 @ Art Laboratory op zondag
MAAK MARKT & live muziek

12:0017:00 | gratis

 Struin langs kraampjes van lokale makers en 
neem plaats voor twee bijzondere live concerten: singer-
songwriter Vera Bon en taalvirtuoos Robin Bleeker nemen je 
mee in hun verrassende, Nederlandstalige teksten. 

Met onder andere: Stonewhistle, D’TRASH en Chris de Geus.

Hier vind je alle informatie
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