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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

Dierenwelzijn:
WERELD VEGANISME DAG
 De veehouderij is verantwoordelijk voor de  
 grootste uitstoot (zeker 18%) van broeikasgassen  
 zoals methaan en CO2 en is daarmee een 
belangrijke oorzaak van de opwarming van onze aarde.

Daarnaast zijn er o.a. het dierenleed en de gezondheidsrisico’s. 
Wereld Veganisme Day wordt sinds 1994 gevierd op 1 november, 
door veganisten over de hele wereld om samen om de rechten 
van dieren te vieren. Redenen te over om een dag mee te doen!

Hier vind je meer
   

donderdag
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Milieu en duurzaamheid:
NATUURWERKDAG
 Elke eerste zaterdag van november vindt de  
 Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag  
 werken aan het behoud en herstel van natuur en 
landschap:een opknapbeurt van het landschap.

Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende 
werkzaamheden. Kijk op de site wat er hier in de buurt te doen is.

Hier vind je meer
   

Natuurwerkdag
Snoeien en zagen bij de Paddenpoel
 9:30-14:00 | gratis | aanmelden

 Vind jij het leuk om een dagje te werken in de 
natuur? En wil je helpen om onze Paddenpoel op te schonen 
en leefbaarder te maken? Doe dan mee met nationale 
Natuurwerkdag.

Vandaag steken duizenden vrijwilligers hun handen uit de 
mouwen om de natuur en het landschap op te knappen. De 
Bastei gaat, in samenwerking met BSO Struin, deze dag haar 
educatieve Paddenpoel opschonen. Deze prachtige poel aan het 
begin van de Ooijpolder is aangelegd tijdens het verzwaren van 
de Waaldijken in 1997. Het water en de oevers dreigen echter 
volledig dicht te groeien met riet en wilgen. Bijzondere planten en 
dieren dreigen te verdwijnen. Deelnemers gaan riet uitsteken en 
de opslag van wilg rondom de poel weghalen.

Trek werkkleding en waterdichte schoenen of laarzen aan. Voor 
gereedschap wordt gezorgd. (Foto: debastei.nl)

Hier vind je meer
     

zaterdag
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Wereld Veganisme Dag

Veganisten over de hele wereld komen samen om
de rechten van dieren te vieren.

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

Iedere donderdag. Buurtbewoners in Nijmegen-Midden 
verbouwen samen groente en bereiden van de oogst heerlijke 
buurtmaaltijden. Rond zessen een gezonde driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Radboud Universiteit: Oratie
vanaf 15:45 | Faculteit der Letteren

‘Wij tegen het water. Een eeuwenoude strijd.’ Door prof. dr. L. 
Jensen. Velen beschouwen de strijd tegen het water als de kern 
van de Nederlandse identiteit. In een oratie laat Lotte Jensen zien 
hoe de media de beeldvorming al eeuwenlang in stand houdt.

Natuurwerkdag

Jong en oud kan die dag werken aan het behoud
en herstel van natuur en landschap. Diverse locaties op de site.
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NATUURWERKDAG
Landschapsbeheer Groesbeek
 9:00-13:30 | gratis | aanmelden 

 We gaan werken op de Galgenhei. En we hopen 
dat er zoveel mogelijk mensen komen om mee te helpen! 
Kinderen en gezinnen ook welkom!

Voor koffie/thee/choco en koek én soep wordt gezorgd, evenals 
voor gereedschap en werkhandschoenen.

Hier vind je meer
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GLK: Bezig in het bos
 14:00-15:30 | 5,-/2,50/gratis | aanmelden

 Als het herfst wordt zijn de mooiste dingen in 
het bos op de grond te vinden, dus daar gaan jullie samen 
met de boswachter naar zoeken. Uit welke bomen zijn 
bladeren en vruchten gevallen? Op welke bomen groeien 
paddenstoelen en waarom?

De boswachter zet de kinderen op het juiste spoor en geeft 
antwoorden op vragen en vertelt leuke natuurweetjes. Aan het 
eind maken de kinderen een bijzonder ‘natuurschilderij’ en wordt 
een bezoek aan de molen gebracht. Geschikt voor kinderen 
vanaf 6 jaar. (Foto: glk.nl)

Reserveren is wel even noodzakelijk!

Hier vind je meer 
    

Beleef de Waal in stilte
 10:00-13:00 | 5,-/3,- | aanmelden

 De Bastei organiseert op deze zondag een 
avontuurlijke struintocht in stilte langs de Waal en door 
de Groenlanden. De uitzonderlijk lage waterstand maakt 
het mogelijk om stukken langs de rivier te verkennen waar 
normaal gesproken niemand kan komen.

Zet al je zintuigen open en beleef de uiterwaarden op een 
bijzondere manier, vol aandacht, in stilte, al struinend. Onderweg 
ontvang je een paar aandachtsoefeningen die je daarbij kunnen 
helpen. Na afloop is er gelegenheid om in de Bastei nog wat te 
eten, te drinken en ervaringen uit te wisselen.

Denk aan kleding en schoeisel die passen bij het karakter van 
de wandeling en de weersomstandigheden. De begeleiding is in 
handen van Ineke Schaper, professioneel struincoach. 
(Foto: De Gelderlander)

Hier vind je meer
     

zondag
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KRAANWATER graag!
 Kraanwaterdag is de gezonde gewoonte om op  
 één vaste dag in de week alleen kraanwater te  
 drinken. Een dag waarop we op basisscholen 
aandacht vragen voor het drinken van kraanwater. Want 
kraanwater is duurzaam, lekker en gezond!

Door mee te doen aan één van de activiteiten wordt jouw school 
officieel Kraanwaterschool! Kraanwaterdag is een nationaal 
initiatief van Vitens.

Hier vind je meer 
 

Bastei: Natuurwerkdag
9:30-14:00 | vrijwillig

Snoeien en zagen bij de Paddenpoel i.k.v. Natuurwerkdag.

Repair Café Nijmegen-West
11:00-14:00 | donatie welkom

De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98, Nijmegen.

Bastei: Beleef de Waal in stilte
10:00-13:00 | 5,-/3,-

Struintocht in stilte langs de Waal en door de Groenlanden.

Hortus: Vertellingen!!
14:00-16:00 | donatie welkom

Verhalenmiddag verzorgd door Fred uit het Broek
van de Vertelkring ’het Vijfde Seizoen’.

VN: Milieu en duurzaamheid

 Internationale Dag tegen het Uitbuiten van het Milieu 
tijdens Gewapende Conflicten.

Radboud Universiteit: Debat
12:30-13:15 | reeks van 10 debatten

De ARK met de tien groene geboden: ‘Bouw geen toekomst maar 
herschik het verleden.’ Doel is om de geboden te vertalen in tien 
statements/aanbevelingen voor concrete duurzaamheidsacties, 
naar de Universiteit en naar de gemeente Nijmegen.

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

Iedere dinsdag. Buurtbewoners in Nijmegen-Midden 
verbouwen samen groente en bereiden van de oogst heerlijke 
buurtmaaltijden. Rond zessen een gezonde driegangenmaaltijd in 
Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Kraanwaterdag

 Kraanwaterdag is de gezonde gewoonte om op één 
vaste dag in de week alleen kraanwater te drinken.
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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!

Basteicafé:
Natuur(lijk) in filosofisch perspectief
 20:00-22:00 | 5,- | aanmelden

 De nieuwe primitieve natuurvisie, een ongerepte 
en ongetemde natuur, staat momenteel onder druk - denk 
maar aan de heibel rond de Oostvaardersplassen. Is er 
straks nog iets natuurlijk? Bestaat het woord ‘natuurlijk’ nog 
over, pak ‘m beet, dertig jaar? Welke voorstellingen hebben 
mensen tegenwoordig van natuur? Is de nieuwe wildernis 
daarom fake natuur, of is ze juist een volgende laag in 
ons cultuurlandschap, die onze al-te-menselijke wereld in 
perspectief plaatst?

In een drietal lezingen worden die vragen hardop gesteld 
door drie top (natuur)filosofen en onderzoeken zij mogelijke 
antwoorden. De presentatie is in handen van Ignace Latour. De 
sfeervolle muzikale omlijsting en de catering van DROOM! De 
Bastei maken deze avond compleet. Schrijf je vooraf wel in, want 
het aantal toegangsplaatsen is beperkt! (Foto: debastei.nl)

Hier vind je meer
     

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

 In de natuur zijn grote en kleine cycli te ontdekken, 
zoals nu in de herfst: de levenskracht heeft zich gebundeld 
in knoppen en zaden. Het ‘afval’, alles wat om diverse 
redenen sterft,, wordt weer voedsel voor nieuw leven. Welke 
plek neemt de mens in, in dit geheel?

Tijdens deze interactieve excursie kijken we naar de processen 
in de natuur en de relatie tussen mens en natuur. En wie weet 
ontdek je iets nieuws. Theorie en praktijk wisselen elkaar af met 
behulp van mooie treffende voorbeelden in de directe omgeving, 
ons zelf en een aantal werkvormen. 

Wie zin heeft kan van tevoren alvast een test doen op internet. 
Bijvoorbeeld op voetafdruktest.wnf.nl. (Foto: Gabriël Zwart, ivn.nl)

Meer informatie
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Waalwoemi: Banjertocht met kampvuur
 14:00-16:30 | 2,50 | 8-13 jr. | aanmelden

 Het Dijkmagazijn Beuningen organiseert weer een 
leuke tocht. Hoe en wat blijft geheim. Na afloop is er een 
klein kampvuurtje om iets lekker op te bakken.

Tijdens de tocht doe je allerlei spelletjes. Wie de spelletjes 
goed heeft uitgevoerd krijgt een route om je naar het kampvuur 
te leiden. En als dat te moeilijk is, kun je altijd nog de horizon 
afturen naar een rookpluim die je de weg wijst. Kijk voor tips over 
kleding en schoeisel op de website.

Hier vind je alle informatie
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Dijkmagazijn: Waalwoemi
14:00-15:30 | 2,50 | 8+ jr.

Minicursus vuur maken voor beginners.

Basteicafé
20:00-22:00 | volgeboekt

Natuur(lijk) in filosofisch perspectief. Volgeboekt: Eerstvolgende 
Basteicafé 13 december.

Gelderse biodiversiteitsdag
9:00-16:30 | gratis 

Dag voor iedereen die zich inzet voor de Gelderse natuur. Huis 
der Provincie, Arnhem.

Repair Café Malden
13:30-16:30 | donatie welkom

Weggooien? Echt niet! Elke tweede vrijdag van de maand in 
Vintage and More, Bolder 18b, Malden.

Repair Café Dukenburg
11:00-14:00 | donatie welkom

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

Repair Café Lindenholt
11:00-14:00 | donatie welkom

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

Repair Café Beek Berg en Dal
11:00-14:00 | donatie welkom

Weggooien? Echt niet! Kulturhus, Roerdompstr 6, Beek.

Repair Café Groesbeek
13:00-16:00 | donatie welkom

Weggooien? Echt niet! Elke tweede zaterdag van de maand is 
er een repaircafé in Groesbeek. Inloop Op de Paap, De Paap 1, 
Groesbeek.
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24/11: NIET-WINKELDAG
 Elk jaar is het op de laatste zaterdag van november 
 Niet-Winkeldag. Niets kopen komt bijvoorbeeld het 
 milieu ten goede. Elk product kost grondstoffen en 
energie. En na gebruik doet het de afvalhopen groeien.

Niets kopen bevordert ook een rechtvaardiger verdeling van 
de rijkdommen die de aarde biedt. Met ludieke straatacties 
verbeelden actievoerders de koopgekte, die vooral aan het eind 
van het jaar toeslaat. Meedoen kost niets!

Hier vind je meer
   

zaterdag
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Waalwoemi: Uilenballen uitpluizen
 14:00-15:30 | 2,50 | aanmelden

 Uilen vangen muizen en vogeltjes en andere kleine 
diertjes. Die slokken ze in een keer helemaal op. Na een tijdje 
spugen ze de botten, haren en veren weer uit. Dat heet een 
uilenbal. Zo’n bal is niet zo vies als je misschien denkt.

Als je de gevonden botjes opplakt, kun je zien welk dier er 
is opgepeuzeld. En als je het goed doet, kun je er een eigen 
bottenmuseum mee inrichten. Of een spookpaleis voor muizen. 

Hier vind je alle informatie
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IVN Werken in de natuur
Praktisch Natuurbeheer in De Bruuk
 vanaf 9:00 | aanmelden

 Deze zaterdagochtend gaat de werkgroep 
Praktisch Natuurbeheer aan de slag in De Bruuk. Dit is een 
door kwelwater gevoed moerasgebied bij Groesbeek. In mei / 
juni zijn er veel bloeiende orchideeën te zien en er zijn enkele 
stukken blauwgrasland. Wij voeren geregeld kleinschalig 
onderhoud uit in dit kwetsbare natuurgebied.

Wil je graag als vrijwilliger actief zijn in de natuur, dan is de 
werkgroep Praktisch Natuurbeheer wellicht iets voor jou! Ze 
werken uitsluitend met handgereedschap en dus kleinschalig. 
Iedereen die zin heeft om samen buiten in de natuur te werken, in 
vaak oneffen terrein, is welkom.

Alvorens lid te worden van deze werkgroep, bestaat ook de 
mogelijkheid eerst twee ochtenden op proef mee te werken. Als 
je hier interesse in hebt, kan je ons dit laten weten via  
pn@ivn-nijmegen.nl. (Foto: ivn.nl)

Meer informatie
     

zaterdag
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IVN Natuurexcursie:

Hatertse vennen
 10:00-16:00 | 2,-/gratis

 Ontdek de vennen tijdens deze lange wandeling 
met de IVN-gids. Het najaar is bij uitstek een heerlijk seizoen 
voor een stevige, frisse wandeling. Het IVN organiseert een 
lange wandeling (12,5 km) in de Overasseltse en Hatertse 
Vennen. Deze wandeling geeft u een uitgebreide kijk op dit 
unieke gebied.

Het thema van de wandeling is ‘de vennen verkennen’ en 
bedoeld voor sportieve mensen die graag een flink stuk in een 
prachtig natuurgebied willen wandelen. Tijdens deze wandeling 
worden bijna alle vennen (zo’n 25!) aangedaan. 

Ervaren natuurgidsen vertellen over de ontstaansgeschiedenis 
van de vennen, de waterhuishouding ervan, de herkomst van 
de vennamen en specifieke kenmerken van meerdere vennen. 
Vanzelfsprekend wordt ook de flora en de fauna van de diverse 
vennen niet vergeten. Nadruk ligt op het wandelen in de natuur 
en het beleven ervan. (Foto: ivn.nl)

Meer informatie
     

zondag
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Hortus: Ton Kurstjens
14:00-15:30 | donatie welkom

Liedjes, gedichten en verhalen door clownsleraar Ton Kurstjens.

IVN: Eco Voetafdruk
14:00-16:00 | 2,-/gratis

Interactieve excursie waarbij we kijken naar processen in de 
natuur en de relatie tussen mens en natuur.

Bastei: Lezing
10:00-13:00 | 3,50

Lezing over de geologische schoonheid van La Palma. Deze 
activiteit wordt georganiseerd door de Kring Arnhem-Nijmegen 
van de Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA)..

Dijkmagazijn: Waalwoemi
14:00-16:30 | 2,50 | 8-13 jr.

Banjertocht met kampvuur. Hoe en wat blijft geheim!

Bastei: Snoepen uit de natuur
14:30-16:30 | 3,-/2,-/1,50 | 8-12 jr.

Fantastische ontdekkingstocht in de Natuurtuin de Goffert i.s.m. 
IVN Rijk van Nijmegen.

Repair Café Willemskwartier
13:00-16:00 | donatie welkom

Weggooien? Echt niet! Repair Café In het Huis van Compassie, 
Groenestraat 170, Nijmegen.

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

Weggooien? Echt niet! Elke derde zaterdag in het OBG , Prof. 
Cornelissenstr 2.

Hortus: Muziek Maggie
14:00-15:30 | donatie welkom

Maggie is een vijfkoppige akoestische band uit Nijmegen. 
Vandaag met nummers legendarische zangeres Joni Mitchell.
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Redetwist: Mens of dier?
 20:00-21:30 | 5,-/gratis | aanmelden

 Zijn mens en dier wezenlijk verschillend? In deze 
Radboud Reflects Redetwist kruisen Frank Bosman en Cees 
Leijenhorst de degens over dierenrechten. Als deelnemer 
kun je actief deelnemen aan de discussie en aan het einde 
van de avond, samen met de rechter, een oordeel vellen: wie 
had er gelijk?

Filosoof CeesLeijenhorst vindt dat het de hoogste tijd is om te 
stoppen het leven van dieren als minder te zien dan dat van ‘ons 
mensen’. Theoloog Frank Bosman vindt juist dat het kwalificeren 
van mensen als ‘just another animal’ niets anders is dan een 
romantisch verlangen: we projecteren eigenschappen op dieren 
waarvan we vrezen dat die bij mensen verloren zijn gegaan. Aan 
de hand van actuele maatschappelijke voorbeelden gaan ze met 
elkaar in discussie.

Meng je als deelnemer in het gesprek en vel samen met de 
rechter, programmamaker Liesbeth Jansen, een wijs oordeel.

Meer informatie
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Duurzaamheidscafé #11:
Eerlijke handel
 19:30-22:00 | gratis | aanmelden

 We gaan tijdens dit Duurzaamheidscafé eerst met 
elkaar wandelen door de stad! Wandelen? Jazeker. We gaan 
winkels bezoeken die onderdeel uitmaken van de Eerlijke 
winkelroute in Nijmegen. Winkels die ervoor gekozen hebben 
om meer eerlijke producten in hun assortiment te hebben of 
winkels die alleen maar voor eerlijke producten gaan.

In groepen gaan we uiteen en bezoeken we de winkeliers en 
horen we van hen wat hun overweging is geweest om hiermee 
aan de slag te gaan. Na afloop van de wandeling gaan we in de 
bibliotheek met elkaar in gesprek over Eerlijke handel.

Hier vind je meer
    

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

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

Hier vind je meer
   

Waalwoemi: Smulketting voor vogels
 15:00-16:30 | 2,50 | aanmelden

 Voor kinderen die in de herfst al graag vogels 
helpen, organiseert Zorgcentrum Alde Steeg en Het 
Dijkmagazijn deze activiteit op woensdagmiddag. Er wordt 
een voederhanger gemaakt waarop vogels hun klim- en 
vliegkunsten kunnen vertonen om aan eten te komen.

Deelnemers mogen hun smulketting meenemen maar we vragen 
hen ook samen met bewoners van het zorgcentrum kettingen te 
maken. Zo kunnen zij ook genieten van capriolen van de vogels.

Hier vind je alle informatie
    

Dijkmagazijn: Excursie met gids
14:00-16:30 | 3,50/2,50

Met de broekspijpen in de sokken gaat de tocht dwars door 
de Beuningse uiterwaarden en lopen we door de uitgegraven 
geulen.

Dijkmagazijn: Waalwoemi
14:00-15:30 | 2,50 | 7-13 jr.

Het Dijkmagazijn heeft uilenballen klaarliggen om uit elkaar te 
pluizen.

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | aanmelden

Vegetarisch uit eten in-Credible.

Niet-winkeldag

 Niets kopen bevordert een rechtvaardiger verdeling 
van de rijkdommen die de aarde biedt.

IVN: Praktisch Natuurbeheer
vanaf 9:00 | vrijwillig

Zaterdagochtend waarin de werkgroep Praktisch Natuurbeheer 
aan de slag gaat in De Bruuk.

Repair Café Nijmegen-Noord
14:00-16:30 | donatie welkom

ln De Ster, Queenstraat 37b, Nijmegen-Noord.

IVN: Natuurexcursie
10:00-16:00 | 2,-/gratis

Lange wandeling (12,5 km) in de Overasseltse en Hatertse 
Vennen. Duur is bijna 5 uur met halverwege een korte pauze. 
Dus een redelijke conditie en goede wandelschoenen zijn 
gewenst.

Dijkmagazijn: Waalwoemi
15:00-16:30 | 2,50 | 7-13 jr.

Smulketting voor vogels maken i.s.m. Zorgcentrum Alde Steeg.
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Vegetarisch uit eten:
in Credible
 vanaf 19:00 | aanmelden

 Donderdag Veggiedag (voorheenVegetarische 
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 Veggiedag uit eten bij steeds een 
andere eetgelegenheid in Nijmegen. Dit keer bij Credible in de 
Hertogstraat. Lees hier het interview:

 IN-CREDIBLE ETEN BIJ CREDIBLE
Enigszins verwarrend is het wel, een hotel dat Credible heet, 
maar in z’n webnaam ‘in-credible’ gebruikt. De woordgrap 
is eigenlijk intern ontstaan legt chef-kok Jeroen uit, die 
uiteindelijk dus een eigen leven is gaan leiden.

Jeroen is bij Credible steeds meer vertrouwd geraakt met 
vegetarische gerechten. Uiteraard kende hij er al een leuk aantal 
maar de laatste jaren is er echt steeds meer vraag naar. Onder 

het personeel zijn er ook nogal wat vegetariërs die dus ook geen 
vlees eten.
Een opmerkelijk verhaal gaat over een bijeenkomst met andere 
chef-koks uit oostelijk Brabant. Ze verkochten daar misschien vijf 
vegetarische gerechten per week. Er was er zelfs een die er twee 
euro meer vroeg voor een vegetarisch gerecht, terwijl vlees juist 
vaak het duurste deel van een gerecht is! Dat was toch wel heel 
anders dan de Nijmeegse situatie, waar 50% van de maaltijden 
vegetarisch is. Gasten van buiten Nijmegen zijn dan ook vaak 
positief verrast over het vleesloze aanbod. Waarvan de burger 
zelfs veganistisch is.

Kok Jeroen heeft een voorliefde voor de pompoen. Juist en 
vooral omdat deze zo veelzijdig is. Je kunt hem roosteren, grillen, 
bakken, je kunt er een curry van maken en de soep is natuurlijk 
bij bekend. Maar. met name bij jonegern, zijn alle vegetarische 
gerechten zijn in trek.

Tenslotte even gevraagd naar indrukwekkende muurschildering 
op de gevel. Het blijkt een project van de gemeente te zijn 
geweest om de stad aantrekkelijker te maken. Er zijn er in het 
centrum meer te vinden. Misschien een leuke speurtocht om ze 
allemaal te vinden! We zijn nu al enthousiast over ons bezoek, 
verderop deze maand. Normaal gaan we de laatste donderdag 
van de maand uit eten, maar omdat dat zou botsen met het 
Duurzaamheidscafé hebben we besloten donderdag 22 oktober 
al te gaan eten bij Credible. Iedereen die wil mag mee incredible 
eten bij Credible! (Foto: in-credible.nl)

Meer informatie
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VogelWerkgroep: Filmavond
 20:00-22:30 

 Vogels van West-Europese moerassen en 
binnenwateren; Welkome gasten in de Gelderse Poort. 
Deze film van Rob Bos vertoont zangertjes, sterns, reigers, 
roofvogels, futen, steltlopers en andere. In totaal gaat het om 
55 soorten in ruim 80 minuten.

De film bevat veel mooie beelden die ten dele zijn gemaakt in het 
werkgebied van de VWG Nijmegen.

Hier vind je meer
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Donderdag Veggiedag
Vanaf 1 november 2018 verandert ‘Vegetarische Donderdag 
Nijmegen’ haar naam in ‘Donderdag Veggiedag Nijmegen’ 
en haakt daarmee als eerste Nederlandse gemeente aan bij 
dit Belgische initiatief.  Donderdag Veggiedag is in 2009 in 
Gent, België, gestart en vindt al in meerde Europese steden 
navolging en nu dus ook in Nijmegen. 

Donderdag Veggiedag moedigt Nijmegenaren via allerlei 
evenementen en publicaties aan om minimaal één dag in de 
week lekker vegetarisch of veganistisch te eten. Op deze manier 
kan jouw ecologische voetafdruk verkleind worden en bijdragen 
aan de Nijmeegse ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn!

Duurzaamheidscafé 2018 #11
do 29 19:30-22:00 | gratis

Thema: Eerlijke handel. Met eerst een wandeling door de stad.

TIP DECEMBER:
Basteicafé: over stad, rivier en natuur
di13 20:00-22:00 | 5,-

Maandelijks aandacht aan een thema dat samenhangt met het 
eeuwenoude verband tussen stad, rivier en natuur. Middels 
korte lezingen, met aansluitend vragen en discussie. Tussen de 
lezingen door is er tijd voor ontmoetingen,een hapje en drankje.
Schrijf je vooraf in, het aantal toegangsplaatsen is beperkt!
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