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.
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milieucentrum

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.

Lezing: The Carbon Bubble
dinsdag

2

20:00-21:30 | 5,-/gratis | aanmelden

Het einde van het zwarte goud is nabij. De vraag
naar fossiele energie neemt af en er wordt steeds meer
geïnvesteerd in duurzame energie. Mogen we blij zijn dat we
straks eindelijk van onze fossiele energieverslaving af zijn?
Of leidt het barsten van de carbon bubble tot meer financiële
en (geo)politieke instabiliteit dan ons lief is? Kom en hoor
wat volgens klimaatwetenschapper Jean Francois Mercure
en politicoloog Thomas Eimer de gevaren en kansen zijn van
het barsten van deze financiële bubbel.
Jean-Francois Mercure is universitair hoofddocent Energie,
Klimaat en Innovatie aan de Radboud Universiteit. Hij is
gespecialiseerd in energievraagstukken, macro-economie
en klimaatverandering. Thomas Eimer is politicoloog aan
de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de
institutionalisering van eigendomsrechten op onder meer
genetisch materiaal, grond en inheemse kennis, en de
rol die deze rechten spelen in de (handels)relaties tussen
geïndustrialiseerde landen en opkomende economieën.
Lezing i.k.v. Radboud Reflects in samenwerking met
Sustainability Programme Board Radboud University
in LUX, Nijmegen. Voertaal is Engels.
Meer informatie

agenda oktober
dinsdag

2

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.
dinsdag

2

Lezing: The Carbon Bubble

20:00-21:30 | 5,-/gratis | uitverkocht

Lezing i.k.v. Radboud Reflects.
woensdag

3

Dijkmagazijn Beuningen: Waalwoemi
14:00-15:30 | 3,50

Kaboutertuintjes maken in Het Dijkmagazijn.
donderdag

4

donderdag

4

Werelddierendag
De dag waarop we de dieren extra aandacht geven.

Eet Geen Dierendag
Maak dit de diervriendelijkste dag van het jaar.

Voedselkaravaan 2018
donderdag

4

10:00-18:30 | gratis

In dit jaar van Nijmegen Green European Capital
doet de Voedselkaravaan Landgoed Grootstal aan. Deze
dag heeft als doel nieuwe verhalen en aanbevelingen te
doen over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig
voedselsysteem. In het Rijk van Nijmegen willen zij
bovendien werken aan een netwerk, waar ze de komende
jaren mee verder kunnen.
Het Voedsel Anders netwerk is in 2012 gestart om de beweging
te versterken van mensen in Nederland en Vlaanderen die
een ander systeem van voedsel en landbouw willen. De
kernbegrippen zijn: eerlijke prijzen voor de producent, gezond
en lekker eten, samenwerken met de natuur, beperken van de
macht en invloed van de grote agrochemische bedrijven, korte
ketens, rechtvaardige handel, toegang tot grond en zeggenschap
van producent en burger over het voedsel. Het zijn actieve
burgers, al dan niet aangesloten bij een organisatie, waaronder
boeren, vissers, studenten, permaculturisten, stadslandbouwers,
kunstenaars, natuurliefhebbers, onderzoekers, denkers en
doeners, kokers en eters. Ook jij bent van harte welkom. Je kunt
de laatste updates bekijken op de Facebookpagina.
(Foto: Eetbaar Nijmegen)

Meer informatie

Werelddierendag
donderdag

Dit is het de dag waarop we de dieren extra
aandacht geven. Mensen willen op deze dag laten
zien dat dieren rechten hebben en dat dieren
beschermd moeten worden.

4

De datum van Dierendag komt van de feestdag van Franciscus
van Assisi. Hij was een man die zich bekommerde om armen en
zwervers, maar ook om planten en dieren. Op een internationaal
congres van verenigingen voor bescherming van dieren in 1929
werd 4 oktober officieel uitgeroepen tot Werelddierendag. De
eerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. Dierendag vier
door (huis)dieren extra in de watten te leggen.

Eet Geen Dierendag
donderdag

Dit jaar doet een recordaantal mensen mee met Eet
Geen Dierendag. Het is leuk als je ook meedoet. Al
jij je aanmeldt op de site van Wakker Dier ontvang
je een eenvoudig en smakelijk Eet Geen Dierendag-menu.

4

Maak dit de diervriendelijkste dag van het jaar. Als
iedereen meedoet, redden we samen op één dag
500 duizend dieren! (Foto: wakkerdier.nl)
Meer informatie

donderdag

4

Voedselkaravaan 2018
10:00-18:30 | gratis

In dit jaar van Nijmegen Green European Capital
doet de Voedselkaravaan Landgoed Grootstal aan.
donderdag

4

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.
vrijdag

5

Hortus: Workshop Loslaten
10:00-12:00 | 15,-

Helende boeketjes in Herfstsfeer.
vrijdag

5

Dijkmagazijn: Kabouters zoeken
18:00-20:00 | 2,50 | reserveren

Het is een groot geheim: er zijn in Het Roodslag kabouters te
zien. Alleen door kinderen! Zoek samen met je familie naar
kabouter Griebelgrauw en andere kabouterhelden. Voorlezeres
van Bibliotheek Beuningen vertellen verhalen over kabouters.
zaterdag

6

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

De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98, Nijmegen.
zaterdag

Weekend van de Wetenschap
zaterdag

zondag

Weekend van de Wetenschap is hèt
landelijke evenement voor wetenschap
en technologie! deze dagen openen
bedrijven, onderzoekinstituten, universiteiten en musea hun
deuren voor jou. Dit is jouw kans om backstage te gaan en
de wonderlijke wereld van de wetenschap te beleven!

6

7

Vind er hier meer over

6

De Bastei: Backstage in ons depot
12:00-17:00 | gratis

Tijdens het Weekend van de Wetenschap backstage in het depot.
zaterdag

6

Anatomisch onderzoek op vogels

12:00-17:00 | gratis bij bezoek De Bastei

Live bij De Bastei i.k.v. Weekend van de Wetenschap.
zondag

7

Dijkmagazijn: Excursie met gids

10:30-12:00 | 3,50/2,50 | reserveren

Wandelen over de Ewijkse Plaat.

De Bastei:
Backstage in ons depot
zaterdag

6

zondag

7

12:00/13:00-17:00 | gratis

Ga tijdens het Weekend van de
Wetenschap backstage in ons museumdepot, dat normaal
gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. Hier is onze
collectie gehuisvest, die uit wel 100.000 objecten bestaat!
Op zaterdag worden onze collecties Vertebraten en Geopaleo
opengesteld en kun je al je brandende vragen stellen aan onze
conservators. Het depot is gratis te bezoeken.
Op zondag 7 oktober wordt ons Herbarium en de collectie
Vertebraten opengesteld en kun je al je brandende vragen stellen
aan onze conservators. Het depot is gratis te bezoeken tussen
13.00 en 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig. (Foto: debastei.nl)
Vind er hier meer over

De Bastei:
Demonstratie dieren opzetten
zaterdag

6

zondag

7

13:00-17:00 | gratis bij bezoek De Bastei

Voordat een dier in het museum te
bewonderen is, moet het eerst geprepareerd worden.
Dat is een manier om dode dieren te bewaren, waarbij
de natuurlijke houding zo realistisch mogelijk wordt
weergegeven. Tijdens het Weekend van de Wetenschap kun
je zo’n preparatie live meemaken In De Bastei!
Onze preparateurs Sita van Hoorn en Rob Alving laten tijdens
deze inloopdemonstratie de verschillende stadia van het
prepareren van een vogel zien. Een uitgelezen kans om al je
brandende vragen te stellen over dit boeiende vak!
Let op: De demonstratie is gratis, maar je moet wel een
entreekaartje kopen voor De Bastei. (Foto: debastei.nl)
Vind er hier meer over

IVN:
Paddenstoelen zoeken
op de Duivelsberg
woensdag

10

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

zondag

7

De Bastei: Backstage in ons depot
13:00-17:00 | gratis

Tijdens het Weekend van de Wetenschap backstage in het depot.
zondag

7

Demonstratie dieren opzetten

13:00-17:00 | gratis bij bezoek De Bastei

In de herfst laten de paddenstoelen zich weer zien!
Wil jij daar alles over te weten komen en ben je tussen de 8
en 12 jaar oud? Dan kun je deze woensdagmiddag mee met
een spannende ontdekkingstocht in het bos bij Berg en Dal.

De Bastei i.k.v. Weekend van de Wetenschap.

Meer informatie

Foodwalk i.k.v. Woman Into The Wild.

zondag

7

woensdag

10

Foodwalk Oktober Nijmegen
10:30-12:30 | 17,50

donderdag

Excursie Herinrichting Uiterwaarden Beuningen.

11

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

De Beuningse uiterwaarden en de traag stromende
Waal lijken weer een oase van rust. Maar schijn bedriegt. Met
oude kaarten van het gebied en toekomstschetsen is te zien
hoe sterk het gebied steeds is veranderd.
Het blijft er in beweging: in het verleden zijn weilanden
omgevormd tot natuurgebieden, maar voor de waterveiligheid
zijn nieuwe ingrepen uitgevoerd met het project Herinrichting
Beuningse Uiterwaarden. Het Dijkmagazijn toont deze donderdag
wat dat heeft opgeleverd. Behalve de waterveiligheid is ook voor
de natuurwaarde en recreatieve ontsluiting het nodige aangepast.
Met een beetje geluk is er een ontmoeting met een kudde
koniks of rode geuzen. De kuddes grazen in het natuurgebied
om het een open structuur te geven. Daarmee dragen
ze bij aan de doorstroombaarheid van het gebied en een
natuurlijke afwisseling. De paarden en koeien hebben een
hoogwatervluchtplaats cadeau gekregen! (Foto: beuningen.
nieuws.nl)
Hier vind je alle informatie

donderdag

11

Dijkmagazijn: Excursie met gids
19:30-21:00 | gratis | reserveren

Basteicafé: Vissen in de Waal
20:00-22:00 | 5,-/3,-

Over pogingen het leven in de rivieren terug te brengen.
vrijdag

12

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

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

13

Dijkmagazijn Beuningen: Waalwoemi
10:30-12:30 | 2,50 | reserveren

Hutten en kampvuur voor kinderen met autisme en hun ouders
zaterdag

13

11

20:00-22:00 | 5,-/3,-

De laatste decennia wordt met diverse maatregelen
gepoogd het leven in de rivieren terug te brengen met als
ultieme droom de terugkeer van de steur in Waal en Rijn.
Aan de hand van een drietal lezingen en een excursie belicht dit
Basteicafé het thema ‘Vissen in de Waal’. De presentatie is in
handen van Ignace Latour. De sfeervolle muzikale omlijsting door
Maarten van de Ven en de catering van DROOM!
Vind er hier meer over

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

Paddenstoelen zoeken op de Duivelsberg voor kinderen 8-12 jr.

11

donderdag

IVN: Excursie

Dijkmagazijn Excursie:
Herinrichting Uiterwaarden Beuningen

donderdag

Basteicafé: Vissen in de Waal

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

Elke tweede zaterdag van de maand Creatief Centrum, Tolhuis
44-44, Dukenburg.

Lezing:
How to Change Climate Change?
dinsdag

16

19:30-21:00 | 5,-/gratis | aanmelden

Dat het klimaat verandert is na deze hete zomer
wel duidelijk. Hoe moet deze klimaatverandering aangepakt
worden? En wat is de rol van wetenschappers daarin?
Hoe gaan politici en beleidsmakers om met de resultaten
van wetenschappelijk onderzoek en hoe beweeg je hen tot
verandering? Kom luisteren naar hoe ecoloog Stephen W.
Pacala en klimaatwetenschapper Heleen de Coninck hun
invloed laten gelden.
Stephen W. Pacala is hoogleraar Ecologie en evolutionaire
biologie aan Princeton University en directeur van het Princeton
Environmental Institute. Op donderdag 18 oktober 2018 ontvangt
hij een eredoctoraat van de Radboud Universiteit.
Heleen deHeleen de Coninck is universitair hoofddocent aan de
Radboud Universiteit. Zij houdt zich bezig met (internationaal)
klimaatbeleid, energietechnologie en innovatiestudies. Locatie is
de Cultuurzaal C, Elinor Ostrom gebouw, aan de
Heyendaalseweg 141. Voertaal is Engels.
Meer informatie

IVN:
Paddenstoelenexcursie Heumensoord
zondag

14

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

Het is weer paddenstoelentijd! In Heumensoord
zijn ze in allerlei vormen en kleuren te vinden. We gaan
samen op zoek naar verschillende soorten. Door verhalen
van onze gidsen kom je meer te weten over de levenswijze
van deze bijzondere organismen en hun rol in de natuur.
Geschikt voor alle leeftijden. Warme kleding aanbevolen!
Meer informatie

zaterdag

13

Repair Café Lindenholt

Za 13 11:00-14:00 | gratis

Elke tweede zaterdag van de maand in Wijkatelier, Zellersacker
10-03, Lindenholt.
zaterdag

13

Repair Café Beek

11:00-14:00 | gratis

Kulturhus, Roerdompstr 6, Beek.
zaterdag

13

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

14

Dijkmagazijn: Excursie met gids

8:00-10:00 | 3,50/2,50 | reserveren

Een excursie over trekvogels.
zondag

Green Capital Challenges Nijmegen organiseert
de Duurzame Horeca Challenge. En we doen dit in
samenwerking met de Vegan Challenge van de NVV, de
Nederlandse Vereniging voor Veganisme.
We houden allemaal van lekker eten. Het liefst doen we dat
met zo min mogelijk belasting voor het milieu. Het is bekend dat
plantaardige producten een veel kleinere ecologische voetafdruk
hebben dan dierlijke varianten, beter zijn voor dierenwelzijn en
gezondheidsvoordelen met zich meebrengen. Redenen voor ons
om jou ook te verleiden eens heerlijk veganistisch te eten.
We maken het je nu extra makkelijk met de Duurzame Horeca
Challenge: bij elk van de deelnemende horeca kun je uit
minstens twee duurzame, vegan opties kiezen en zo ervaren
hoe lekker vegan eten is. Vind hier alle deelnemende locaties in
Nijmegen.
Hier vind je meer informatie

De gemeente Nijmegen heeft van de internationale
organisatie Green Destinations een ‘gold award’ ontvangen
tijdens het wereldcongres over Duurzaam Toerisme in
Nijmegen. Daarmee krijgt Nijmegen internationaal erkenning
en bekendheid als een duurzame kwaliteitsbestemming.
Zowel Nijmegen als Berg en Dal overkwam dat; een heel mooi
resultaat voor het Rijk van Nijmegen.

Tweede zaterdag van de maand. Inloop Op de Paap, Groesbeek.
zondag

lekker in Oktober:
VEGAN LEKKERNIJEN OP DE KAART

Nijmegen uitgeroepen tot duurzame
toeristische bestemming
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IVN: Excursie

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

Paddenstoelenexcursie Heumensoord.
dinsdag

16

How to Change Climate Change?

19:30-21:00 | 5,-/gratis | aanmelden

Lezing i.k.v. Radboud Reflects.
woensdag

17

Bastei: Van WAD naar Waal

10:30 en 13:00 | 9,50 | tickets

Jouw bezoek aan de film ‘WAD - Overleven op de grens van
water en land’ combineren met een struintocht langs de Waal!
woensdag

17

Dijkmagazijn: Excursie met gids

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

Excursie door de Weurtse Buitenlanden
vrijdag

19

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

In het Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen.

DEBAT:
FIETS IN DE BINNENSTAD
dinsdag

23

vanaf 20:00 | gratis

Deze avond organiseert de Broeikas samen met
en in het Dutch Bicycle Centre een debat over de fiets in de
binnenstad van Nijmegen. De gemeente heeft een traject
opgezet voor meer ruimte voor de fietser in de binnenstad.
Tegelijkertijd is Milieudefensie een actie gestart voor meer
ruimte voor fietsers in alle binnensteden. Tijdens dit debat
gaan we uitzoeken hoe dit in Nijmegen vorm kan krijgen.
Allereerst zal wethouder Tiemens ons bijpraten over de stand van
zaken in het centrum. Vervolgens zal Rob Gremmen namens de
ANWB een toelichting geven op een nieuwe ontwerpmethodiek
voor onze wegen. Deze methodiek houdt rekening met nieuwe
soorten van vervoer, zoals bakfietsen en elektrische fietsen.
Jos Sluijsmans, van fietsdiensten.nl, zal tenslotte ingaan op de
toekomstige rol van de fiets in de binnenstad.
Na de pauze gaan we samen met het Huis van de Binnenstad,
Milieudefensie en de Fietsersbond (onder voorbehoud) en de
zaal op zoek naar meer creatieve oplossingen
voor de fiets in ons centrum.
Meer informatie

zaterdag

Nacht van de Nacht
zaterdag

Nederland is een van de lichtste landen ter wereld.
Vanuit de ruimte is te zien dat ons land helemaal
oplicht door de hoeveelheid kunstlicht. De natuur
wordt erdoor ontregeld, mensen slapen slechter en het
kost onnodig veel stroom. Om te laten zien hoe belangrijk
duisternis is, organiseren de Natuur en Milieufederaties
jaarlijks in oktober de Nacht van de Nacht met duizenden
activiteiten.

27

De gemeente Nijmegen wil als European Green Capital de Nacht
van de Nacht dit jaar extra luister bij zetten. Door verlichting
tijdelijk te doven worden we ons meer bewust van de schoonheid
van de nacht. Met het doven van onnodige verlichting kunnen
we stroom besparen: dat is goed voor het klimaat en de
portemonnee.
De Bastei heeft een gevarieerd programma met een
nachtwandeling, lezingen, pubquiz en op het dakterras kan men
met een telescoop kijken naar de sterrenhemel. Kinderboerderij
De Goffert biedt leuk programma voor kinderen met een
spannende speurtocht, lichtgevende rebus en kennis quiz over
nachtdieren. En zo is er nog veel meer te doen tijdens deze
Nacht van de Nacht.
Meer vind je hier

IVN Natuurexcursie:
Nacht van de Nacht
zaterdag

27

19:00-21:30 | 2,-/gratis

Altijd een speciale ervaring. Zonder een overdaad
aan optische prikkels ben je je meer bewust van de geluiden
en geuren (!) in de natuur. Doe mee. Het wordt bijzonder!
Terwijl de volwassenen van een avondwandeling genieten, gaan
de kinderen onder leiding van gespecialiseerde jeugdgidsen een
heel eigen programma volgen.
Meer informatie

20

IVN: Praktisch Natuurbeheer
vanaf 9:00 | aanmelden

Werkochtend in ’t Zwanenbroekje.
zaterdag

20

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

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

21

Bastei: Van WAD naar Waal
13:00 | 9,50 | tickets

Jouw bezoek aan de film ‘WAD - Overleven op de grens van
water en land’ combineren met een struintocht langs de Waal!
dinsdag

23

FIETS IN DE BINNENSTAD
vanaf 20:00 | gratis

Debat over de fiets in de binnenstad van Nijmegen.
woensdag

24

Dijkmagazijn Beuningen: Waalwoemi
14:00-15:30 | 2,50 | reserveren

Welke jutter trekt op de (stevige) stoute schoenen aan? Je krijgt
een kistje mee om zelf een schatkist te maken van al je vondsten.
donderdag

25

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | aanmelden

Vegetarisch uit eten bij Lent Plaza.
zaterdag

27

Nacht van de Nacht
hele nacht

Landelijk evenement om te laten zien hoe belangrijk duisternis is.
zaterdag

27

IVN Nacht-Natuurexcursie
19:00-21:30 | 2,-/gratis

Excursie i.k.v De Nacht van de Nacht
zaterdag

27

Nacht van de Nacht op de waal
vanaf 23:00 | 19,95

De Waal op voor een bijzondere beleving van de duisternis

Duurzaamheidscafé #10: Food
dinsdag

30

20:00-22:00 | gratis | aanmelden

Bij een Green Capital hoort gezonde voeding voor
iedereen; gezond om te eten en gezond geproduceerd. Dat
wil zeggen: geen gebruik van pesticiden en kunstmest, een
faire prijs voor de boer, geen dierenleed en meer in plaats
van minder natuur en biodiversiteit. Klinkt dit als ver van je
bed? Welnee, want jíj bepaalt tenslotte wat je eet, waar je
boodschappen doet en hoe je wilt leven.
De werkelijkheid zit gecompliceerder in elkaar. Een handvol
grote spelers bepaalt de spelregels, het aanbod op de markt en
daarmee wat er op jouw bord belandt. Zij zijn van groot belang
als het gaat om de transitie naar duurzame voedselketens.
Nemen ze de verantwoordelijkheid die we van hen verwachten?
Kunnen ze die, vanwege hun gevestigde belangen, wel nemen?
Of moet de omslag komen van nieuwe partijen in de markt? En
de overheid, moet zij hierin sturen of volgen? En, last but not
least, welke rol ligt hier voor jóu? Op deze dinsdagavond gaan
we daarover in gesprek.
Hier vind je meer

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!

zaterdag

27

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

Waalwoemi: Paarden bespieden
woensdag

31

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

OMweer:
Kunstenaars over klimaat

ln De Klif, Pijlpuntstraat 1, Nijmegen.

Momenteel is er in De Bastei een expositie te zien waarin
verschillende kunstenaars hun visie op de klimaatexcessen
tonen, met speciale aandacht voor overtollig hemelwater en
hitte. (Foto: debastei.nl)

Thema: Food.

Vind er hier meer over

Paarden bespieden in de uiterwaarden.

Hier vind je alle informatie

gesprek met haar memoreert ze aan de tyfoon die onlangs over
haar geboortegrond in zuid-China trok. ‘Als wij de aarde niet goed
behandelen’, zo stelt zij, ‘en teveel CO2 blijven uitstoten, dan
wordt de aarde boos. Met als voorbeeld deze heftige orkanen!’

mogelijkheden dan dat stukje vlees. Liyan houdt er zelf
ook van zelf nieuwe gerechten te ontdekken: zoals het een
restauranthoudster betaamt! Zo heeft ze het plan om haar
vegetarische menu’s nog verder uit te breiden met, bijvoorbeeld,
de mogelijkheden die talrijke paddenstoelen bieden.
Het Vegan aanbod bij Lent Plaza is nu al meer dan 50% en altijd
verkrijgbaar. Iedere eerste en derde vrijdag van de maand is er
een betaalbaar en 100% vegan, all inclusive, lopend buffet. Alle
reden dus om er eens te gaan eten. Op donderdag 25 oktober
kan dat met vegetarische donderdag!

dinsdag

30
woensdag

31

Duurzaamheidscafé 2018 #10
20:00-22:00 | gratis

Dijkmagazijn Beuningen: Waalwoemi
14:00-15:30 | 2,50 | reserveren

Het Dijkmagazijn organiseert een dag waar je naar
de wilde paarden in de uiterwaarden kunt komen kijken.
Paarden in een manege zijn meestal verwend. Ze staan binnen
als het koud is, ze krijgen lekkere brokken en worden vaak
geborsteld. Paarden in het wild, zoals de Koniks in de Beuningse
uiterwaarden, zijn stoer. Zij moeten zelf zien hoe ze aan hun
kostje komen. Onze gids vertelt er alles over.

Vegetarisch uit eten:
Lent Plaza
donderdag

25

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 Lent Plaza. Lees hier
het interview:

‘Maak de aarde niet boos’
Voor ons Vegetarische Donderdag-uit-eten in oktober,
interviewen wij deze keer Liyan van Lent Plaza. Op de deur van
het restaurant hangt een grote sticker met Vegan Friendly*. Een
sticker die je bij een Chinees restaurant niet snel tegenkomt.
En hoewel je hier alle vleesgerechten vindt die je bij een
Chinees zou verwachten, is er voor heel veel van die gerechten
ook een vegetarisch alternatief. En daarnaast ook standaard
veganistische gerechten.
Liyan is sinds twee jaar de trotse eigenaresse van dit ChineesAziatisch restaurant Lent Plaza aan de Griftdijk Zuid. Tijdens ons

Toen Liyan zo’n twee jaar geleden het restaurant overnam, wees
een goede haar op de impact van vlees op het milieu. Daarop
besloot dat ze daar zelf wat mee te doen, hetgeen resulteerde in
een uitgebreid vegetarisch aanbod in het restaurant. Maar ze kijkt
ook verder en wordt, bijvoorbeeld, het restaurant met led lampen
verlicht.
Thuis in China bevat een menu standaard veel groenten. Maar
met de stijgende welvaart wordt er in restaurants ook heel veel
vlees gegeten. Tegelijkertijd begint het milieubewustzijn in China
op grote schaal, zoals in China álles op grote schaal gaat, toe te
nemen. Gevolg daarvan is dat een groot aantal Chinezen juist
weer vegetarisch gaat eten.
De rijke oosterse keukens staan bekend om hun uitgebreidheid
en hun creativiteit. En zoals wij van Vegetarische Donderdag
al ontdekt hebben, biedt groente als uitgangspunt veel meer

Meer informatie
*De Vegan Friendly promotie is bedoeld om aandacht te geven
aan eetgelegenheden, (web)winkels en andere initiatieven met
een (deels) veganistisch aanbod. Deelnemers aan deze promotie
zijn herkenbaar aan de duidelijke raamsticker op bijvoorbeeld
de deur of de digitale variant hiervan op de website. Hier vind je
meer informatie over deelnemende restaurants in Nijmegen.

