
Struintocht:
Beleef de Waal in stilte 

10:00-13:00 | 5,-/3,- | aanmelden

 De Bastei organiseert deze zondag een 
avontuurlijke struintocht in stilte langs de Waal. 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 het restaurant van 
De Bastei ervaringen uit te wisselen en deel te nemen aan een 
lunchbuffet.

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

Hier vind je meer 
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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

zaterdag

1

een Duurzaam Sinterklaasfeest
Sinterklaas is behalve een kinderfeest ook een 
consumptiemoment geworden. Cadeautjes zijn leuk, maar 
kunnen vaak best duurzamer. Er bestaan verschillende 
manieren om de grote ecologische voetafdruk van het 
Sinterklaasfeest te verkleinen. Hoe? Op de (Belgische) 
website bewustverbruiken.be vind je 15 bruikbare tips om 
het kinderfeest dit jaar duurzamer te maken. 

We hebben er alvast drie leuke voorbeelden voor je uitgeplukt:

Tip 3: Vermijd batterijen
Vermijd speelgoed dat geluidjes maakt of knippert, want meestal 
werkt het op batterijen. Kan je er toch niet onderuit, gebruik dan 
her-oplaadbare batterijen, of zoek gelijkaardig speelgoed dat 
werkt op zonne-energie.

Tip 4: Fairtrade speelgoed
Hoewel Sinterklaas een feest voor de kinderen is, wordt een 
groot deel van ons speelgoed gemaakt door kinderhanden. Kijk 
of je speelgoed een fairtrade label bevat.

Tip 7: Geef een herinnering
Kaartjes voor een evenement zoals een musical, een 
sportwedstrijd of een leuke workshop leveren herinneringen die 
nog een leven lang kunnen bijblijven. Een cadeau hoeft niet altijd 
materieel te zijn.

Hier meer
 

 en hier 10 tips voor een duurzame kerst

zondag

9
Repair Café Nijmegen-West
11:00-13:30 | donatie welkom

De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98, Nijmegen. Niet in januari 
2019. Volgende R.C. op zaterdag 2 februari.

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.

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.
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6

dinsdag
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zondag
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IVN Natuurexcursie:
Heumensoord

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

 De gidsen Jan en Frans leiden jullie rond en 
vertellen over bosbeheer.  Daar is wel wat in veranderd sinds 
de aanplant van Heumensoord. Maar met een bedoeling.

Hoe dat zit? Kom, wandel mee, geniet van het bos en luister naar 
hun boeiende verhaal.

Meer informatie 
    

GEA-lezing:
Kleur in het donker

20:00-22:00 | 3,50

 In De Bastei geeft Xander de Jong een lezing over 
nachtelijke zoektochten naar fluorescerende mineralen. 
Deze activiteit wordt georganiseerd door de Kring Arnhem-
Nijmegen van de Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA).

Xander de Jong, conservator geologie/paleontologie van De 
Bastei, geeft deze avond een spectaculaire en vooral kleurrijke 
lezing over de zoektochten naar fluorescerende mineralen. Er 
zijn maar weinig mineralen die onder Uv-licht felle kleuren licht 
uitstralen. Combinaties van kleuren zijn nog veel zeldzamer.

Deze lezing gaat over de moeizame zoektocht. Er moet gegraven 
en gehakt worden om de vaak zeer zware en taaie ertsblokken 
klein te krijgen. Het is keihard werken om iets leuks te vinden 
en de benodigde apparatuur is duur, maar het loont beslist de 
moeite, zoals De Jong zal laten zien.

De ingang deze avond is aan de Waalkade 83, dus 
niet via het entreegebouw. (Foto: debastei.nl)

Hier vind je meer
     

dinsdag

11

Kattencafé Balthazar: 
December High Tea

Gedurende de hele maand
december serveren wij een bijzondere december- high tea. 
Als vegetarisch en deels veganistische lunchroom pakken 
we op Donderdag Veggiedag graag extra uit.

Het beste moment om stil te staan bij dierenwelzijn: december!

Hier vind je meer
    

donderdag

6
donderdag

13
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Basteicafé:
Leve het landgoed!

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

 Gelderland is bezaaid met landgoederen. Typisch 
Gelders. De oude landgoederen, met een weelde aan 
erfgoed, zijn prachtig maar ook kostbaar om in stand te 
houden. Gelukkig zijn er nog particuliere eigenaren die 
mogelijkheden hebben gevonden om hun bezit in stand 
te houden. En er worden zelfs nieuwe landgoederen 
gesticht. Op vrijwel alle landgoederen zijn de terreinen vrij 
toegankelijk voor het publiek. Een groot goed.

Maar is er toekomst voor het landgoed of is het meer iets van het 
verleden? In een drietal lezingen wordt antwoord gegeven op die 
vraag. 

De presentatie is in handen van Eric Brouwer. De sfeervolle 
muzikale omlijsting door dj Maarten en de catering van DROOM! 
De Bastei maken deze avond compleet. (Foto: debastei.nl)

Hier vind je meer
     

donderdag

13

Kattencafé Balthazar
10:30-17:30

December High Tea i.k.v. Donderdag Veggiedag 

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, Lindenholt.

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

Kulturhus, Roerdompstr 6, Beek. Geen R.C. in januari.

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

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

De Bastei: Struintocht
10:00-13:00 | 5,-/3,- | aanmelden

Beleef de Waal in stilte.

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

Wandel mee door Heumensoord.

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

De ARK met de tien groene geboden: Respecteer soorten 
rijkdom. Doel vis om de geboden te vertalen in tien statements/
aanbevelingen voor concrete duurzaamheidsacties.
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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!
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Waalwoemi:
Uilenballen pluizen 

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

 Kun jij goed muizenmoordzaken oplossen? En ben 
je tussen de 8 en 12 jaar oud? Kom dan de braakballen van 
uilen uitpluizen in De Bastei. Ontdek van welke muizen de 
schedels en botjes zijn en welke uil ze heeft opgegeten.

Georganiseerd door IVN Rijk van Nijmegen en De Bastei.

Hier vind je meer 
    

Dijkmagazijn:
Verbeelding van de Waal

14:00-17:00 | volgeboekt!

 Vandaag vindt in Het Dijkmagazijn Beuningen en 
de Veldschuur in Bemmel een unieke simultaan-bijeenkomst 
plaats over landschap en cultuur op beide oevers van de 
Waal. In Bemmel vertelt cultuurhistoricus John Mulder over 
de geschiedenis, het landschap en de streekcultuur van 
de Betuwe. In Beuningen doet journalist en gebiedskenner 
Peter Deurloo dat over het Land van Maas en Waal. Via een 
live stream staan beide locaties met elkaar in verbinding.

‘Verbeelding van de Waal’ brengt het verhaal van de Waal in 
beeld: over de vroegere omgang met het water, het ontstaan van 
het landschap, bedrijvigheid, visserij, overstromingen, defensie, 
etc. Dit gebeurt aan de hand van thematische, historische 
beschouwingen, toegelicht met beelden en volksverhalen.

Tijdens de simultaan-bijeenkomst wordt specifiek ingegaan op 
rivierverhalen over Bemmel en Beuningen. Verbeelding van de 
Waal op Locatie wil een impuls geven aan de samenwerking 
tussen lokale bezoekerscentra langs de Waal zogeheten 
dWaalpunten, organisaties op het gebied van cultuur, landschap 
en historie, De Bastei en Erfgoed Gelderland.

Hier vind je alle informatie
    

Natuurstichting Kadans:
Wilgenknotten in Nederasselt

vanaf 12:00

 In het natuurgebied Kadans in Nederasselt 
wordt half december weer een begin gemaakt met het 
wilgenknotten. De wilgentenen worden vaak op rillen gelegd 
en vormen een prima schuilplaats voor vogels en kleine 
dieren. Je kunt er ook van alles mee doen. 
Bij Kadans hebben we er met vlechtwerk een Praathuis van 
gemaakt dat dient als begin- en eindpunt van de educatieve 
lessen voor schoolkinderen. De dikkere tenen zijn als 
bonenstaken te gebruiken en dunne staken voor vlechtwerk 
van manden.

Mocht u eens wat met wilgentenen willen doen, laat het ons dan 
weten via een mailtje. Wilt u helpen met knotten dan kunt u dit 
ook per mail melden. 

In Natuurgebied Kadans wordt regelmatig gewerkt door 
vrijwilligers. Het gebied is eigendom van gemeente Heumen 
en wordt beheerd door Natuur Stichting Kadans. Tijdens de 
zaterdagse werkdagen en op donderdagochtend is het geopend 
voor bezoekers. Rondleiding door een IVN gids is op afspraak 
mogelijk, hier lees je daar meer over. (Foto: natuurstichtingkadans.nl)

Hier vind je meer
    

Buurtrestaurant ’t Hert
Di11 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.

De Bastei: GEA-lezing
20:00-22:00 | 3,50

Kleur in het donker. Door de Kring Arnhem-
Nijmegen van de Stichting Geologische Aktiviteiten.

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

Uilenballen pluizen i.s.m. IVN Rijk van Nijmegen.

Kattencafé Balthazar
10:30-17:30

December High Tea i.k.v. Donderdag Veggiedag. 

Natuurstichting Kadans
vanaf 12:00

Wilgenknotten in Nederasselt.

Dijkmagazijn: Verbeelding van de Waal
14:00-17:00 | volgeboekt!

Unieke simultaan-bijeenkomst over landschap en cultuur op 
beide oevers van de Waal.

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.
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Natuurmonumenten:
Winterwende

15:30-17:45 | 9,-/6,- | aanmelden

 Het bos wordt stiller en donkerder. Tijd voor 
een sfeervolle en spannende avond met OERRR in 
Heumensoord. Tijdens een van de kortste dagen van het 
jaar, beleven we de schemering. Wat horen we nog in het 
donker? Wat zien we nog in het laatste licht? We gaan de 
vogels in het bos verrassen en versieren een boom vol met 
lekkernijen. Morgenochtend smikkelen zij van dit ontbijtje!

Oppassen geblazen dat we niet verdwalen, het is pik donker in 
het bos! De lampjes wijzen ons de weg. Het is wel een beetje 
eng en een mooi verhaal voert de spanning nog een beetje 
op. We eindigen gezellig bij het kampvuur met een lekkere kop 
chocomel, dat hebben we na al die avonturen wel verdiend.

De tocht begint in de werkschuur in Heumensoord aan de 
Scheidingsweg in Nijmegen en is geschikt voor kinderen tussen 
de 7 en 11 jaar. Geef bij aanmelden aan hoe oud je bent. 
Kinderen mogen alleen komen, maar als papa of mama het ook 
leuk vind mogen die uiteraard ook meekomen, maar dat hoeft 
niet. Zij moeten dan ook een kaartje kopen.  
(Foto: natuurmonumenten)

Hier vind je meer 
    

zaterdag

15

zaterdag
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Huiskamerrestaurant ‘Aan Tafel’
17:30-21:00 | 10,- | aanmelden

 Iedere 3e zaterdag van de maand een heerlijke 
3-gangenmaaltijd van verse streekproducten. Aanmelden tot 
uiterlijk tot 12 uur daags ervoor.

Dit restaurantje is een bewonersinitiatief zonder winstoogmerk 
in de wijk Nijmegen Dukenburg, Aldenhof. Ook recepten van 
andere culturen zoals uit de Iraanse, Portugese, Pakistaanse en 
Marokkaanse keuken worden bereid door mensen uit Dukenburg. 

Hier vind je meer
   

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

Thema: Leve het landgoed! Is er toekomst voor het landgoed of 
is het meer iets van het verleden? In een drietal lezingen wordt 
antwoord gegeven op die vraag. 

Groene vrijdag
hele dag

In de middag zijn er een tal van activiteiten en in de avond kan 
iedereen van 18:30-19:15 uur genieten van de lichtshow Glow 
Green op Kelfkensbos.

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

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

Repair Café Nijmegen-Oost
14:00-16:00 | gratis

Let op: deze keer in Stip-oost, Elzenstraat 4. I.k.v. Groene Vrijdag

IVN Werkochtend
9:00-13:30 | aanmelden

Hoogstamboomgaard Duivelsberg.

Natuurmonumenten: Winterwende
15:30-17:45 | 9,-/6,- | aanmelden

Een sfeervolle en spannende avond met OERRR in
Heumensoord, voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar. Maar 
ouders/begeleiders zijn ook welkom.

Huiskamerrestaurant ‘Aan Tafel’
17:30-21:00 | 10,- | aanmelden

Iedere 3e zaterdag van de maand een heerlijke3-gangenmaaltijd 
van verse streekproducten.
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Groene vrijdag
hele dag

 Doe mee met Groene Vrijdag op 14 december! 
Nijmegen neemt op vrij om samen de stad groener en mooier 
te maken, een dag door activiteiten voor de stad en voor 
elkaar. Deze dag is het Groene Vrijdag, een activiteit van 
Nijmegen European Green Capital. In de middag zijn er een 
tal van activiteiten en in de avond kan iedereen genieten van 
de lichtshow Glow Green op Kelfkensbos.

Op vrijdag maken we samen Nijmegen groener en mooier. Er is 
van alles mogelijk. Denk aan het schoonmaken van onze stad, 
het planten van fruitbomen, een bingo in een zorgcentrum of het 
overschilderen van muren. Jij kunt op verschillende manieren 
meehelpen: Bedenk met jouw bedrijf, instelling, school of 
straat een activiteit waar de stad groener van wordt. Of steek 
op Groene Vrijdag  de handen uit de mouwen bij een van de 
activiteiten.

Om 18:30 verzamelt iedereen zich op het Kelfensbos. Daar 
kunnen we genieten van Glow Green; prachtige videomapping 
op het Valkhof museum. Daarna genieten alle deelnemers 
aan Groene Vrijdag ‘s avonds van allerlei culturele, sportieve 
en aantrekkelijke activiteiten in de stad. Aanmelden voor 
deze activiteiten is alleen mogelijk als je in de middag hebt 
meegedaan.

Hier vind je meer
    

vrijdag
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Milieu Centraal:
Duurzame Kerstbomen
De milieu-impact van kunstkerstbomen en levende 
kerstbomen is heel verschillend. Het is dan ook niet bekend 
welk type kerstboom de minste milieu-impact heeft: echte 
kerstbomen of kunstkerstbomen. Duidelijk is wel dat 
lang met de boom doen de milieubelasting vermindert. 
Herplant een echte boom na de feestdagen en gebruik een 
kunstkerstboom meerdere jaren.

Hier vind je meer
    

https://ticket.natuurmonumenten.nl/natuurmonumenten/nl/flow_configs/ws4/steps/inloggen/show/209740
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/heumensoord/agenda/winterwende-beleef-de-kortste-dag-van-het-jaar-met-oerrr#2018-12-15T15:30
https://www.natuurmonumenten.nl/contact
https://www.facebook.com/natuurmonumenten
https://www.google.com/maps?q=51.8089,5.86028
https://www.instagram.com/natuurmonumenten/
mailto:aldenhofaantafel@gmail.com
http://www.angelavandermast.nl/page/-aan-tafel-
mailto:aldenhofaantafel@gmail.com
https://www.google.nl/maps/place/Aldenhof+1243,+6537+BH+Nijmegen/@51.8036502,5.7975994,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7060deeac4e79:0x2239cf95f2d2d4ba!8m2!3d51.8036469!4d5.7997881?hl=nl
https://www.debastei.nl/nl/agenda/2018/basteicafe-leve-het-landgoed
https://www.debastei.nl/nl/agenda/2018/basteicafe-leve-het-landgoed
https://greencapital2018.nl/groenevrijdag/
https://repaircafe.org/locatie/repair-cafe-malden/
https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-nijmegen/
https://greencapital2018.nl/groenevrijdag/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/werkochtend-hoogstamboomgaard-duivelsberg-0
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/praktisch-natuurbeheer
https://ticket.natuurmonumenten.nl/natuurmonumenten/nl/flow_configs/ws4/steps/inloggen/show/209740
http://www.angelavandermast.nl/page/-aan-tafel-
mailto:aldenhofaantafel@gmail.com
https://greencapital2018.nl/groenevrijdag/
https://greencapital2018.nl/contact/
https://www.facebook.com/NijmegenGreenCapital/
https://www.instagram.com/greencapital18/
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/kerstbomen/
https://greencapital2018.nl/contact/
https://www.facebook.com/milieucentraal
https://www.instagram.com/milieucentraal/


Duurzaamheidscafé #12:
terug- en vooruitblik Green Capital 2018

20:00-22:00 | gratis | reserveren

 Oslo neemt in 2019 het stokje van Nijmegen over. 
Maar European Green Capital ben je toch voor het leven? 
Daarom blikken we terug op wat goed ging, wat beter kon en 
kijken we vooral vooruit: hoe gaan we onze groene doelen 
borgen, uitdragen en zorgen we dat iedereen in Nijmegen er 
plezier van heeft?

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Nijmegen heeft zich met 
deze titel internationaal op de kaart gezet. Vele delegaties zijn 
op bezoek geweest, waardoor Nijmegen heeft kunnen laten zien 
waarom we deze titel hebben verdiend. Ook was er kritiek. Het 
zou te veel ‘een feest voor de bobo’s’ zijn geweest. Begrijpelijk, 
als inwoners zelf niet het gevoel hebben dat ze er iets aan gehad 
hebben. Toch zijn er ook veel positieve geluiden van inwoners.

Er zijn ruim 40 Challenges neergezet. Sommigen waren heel 
succesvol en kunnen we in 2019 opnieuw oppakken. Denk 
bijvoorbeeld aan de Challenge ‘Nijmegen raapt het in één keer 
op’, met z’n allen 1 dag minimaal één stuk zwerfafval opruimen 
of de ‘appeltaartgesprekken’ waarmee inwoners besparingstips 
krijgen. Andere zijn minder goed gelukt, maar ook daar hebben 
we veel van geleerd. Tijdens de avond zullen we o.a. de nodige 
resultaten laten zien.

Piepschuim zorgt deze avond voor de muzikale verwennerij 
(“Liedjes, die muzikaal zeer variëren en vaak mooi van taal zijn” 
***Trouw).

De avond wordt in goede banen geleid door Dirk Wim in ’t Hof 
en Bert Lagerweij, beiden zeer nauw betrokken geweest bij de 
Green Capital challenges. (Foto: European Commission - Europa EU)

Hier vind je meer
    

dinsdag

18

Dijkmagazijn wandeling
10:00-12:00 | 10,- | aanmelden

Kennismaking Mindfulness aan de Waal.

Hortus: Kerstmiddag
13:30-16:00 | donatie welkom

In de aanloop naar de kerstdagen een gezellig programma.

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.

Duurzaamheidscafé 2018 #12
19:30-22:00 | gratis

Terug- en vooruitblik Green Capital 2018, in goede banen geleid 
door Dirk Wim in ’t Hof en Bert Lagerweij.

Kattencafé Balthazar
10:30-17:30

December High Tea i.k.v. Donderdag Veggiedag.

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.

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | aanmelden

Feestelijk vegetarisch kerstmenu bij Restaurant Bombarie aan de 
Burghardt van Den Berghstraat 144 in Nijmegen.

zaterdag
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Kennismaking Mindfulness aan de Waal
 10:00-12:00 | 10,- | aanmelden

 Na een korte lezing in het Dijkmagazijn Beuningen 
volgt een ontspannen wandeling door de uiterwaarden. 

Door het ervaren van de elementen uit de natuur, leer je deze 
verschillende elementen ook bij jezelf te herkennen. Dit inzicht 
stimuleert persoonlijke veerkracht, reduceert stress en helpt je 
vooruit in het dagelijks functioneren. 

Hier vind je alle informatie
    

zondag

16

zondag

16

IVN Werkochtend: 
hoogstamboomgaard Duivelsberg

9:00-13:30 | aanmelden

 De laatste werkochtend van Praktisch Natuurbeheer 
in 2018 is in de hoogstamboomgaard bij de Duivelsberg, 
prachtig gelegen op de stuwwal. Nu de appel- en 
perenbomen kaal zijn, kunnen we ze goed snoeien door het 
afzagen van takken en het wegknippen van waterlot.

Meer informatie
    

donderdag
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Hortus: Kerstmiddag
13:30-16:00 | donatie welkom

 Vertelkring ‘Het Vijfde Seizoen’ en Cantorijkoor 
Brakkenstein laten weer van zich horen, in de prachtige 
kas van Hortus Nijmegen. Als aanloop naar de kerstdagen 
hebben zij weer een gezellig programma samengesteld. 

De lekkere hapjes en drankjes ontbreken niet, en de leemkachel 
snort in de kas. Het Cantorijkoor staat buiten klaar om u zingend 
te verwelkomen!

Hier vind je alle informatie
    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNK5LF-eu1gdsR8knwhbYl8yvy73Olq560_9vXr0TSoWlyvw/viewform?c=0&w=1
https://duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/duurzaamheidscafe-2018-12/
https://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/dzcafe024
https://www.google.nl/maps/place/Lindenberg/@51.8482254,5.8664258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c70845c271404d:0xfc55240070b8b7ba!8m2!3d51.8482221!4d5.8686145?hl=nl
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/mindfulness-aan-de-waal-kennismaking/
http://www.hortus-nijmegen.nl/activiteit/kerstmiddag-met-verhalenvertellers-cantorijkoor/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/duurzaamheidscafe-2018-12/
https://www.facebook.com/events/335117363972228/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com?subject=Aanmelden%20Vegetarisch%20Kerstmenu%20via%20de%20Grruunn
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/mindfulness-aan-de-waal-kennismaking/
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/praktisch-natuurbeheer
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/praktisch-natuurbeheer
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/werkochtend-hoogstamboomgaard-duivelsberg-0
https://www.ivn.nl/contact
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/
https://www.instagram.com/IVNNatuureducatie/
http://www.hortus-nijmegen.nl/activiteit/hart-voor-de-aarde-duurzaamheid-in-de-praktijk/
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


Afrika Museum: Africa By Light
starttijden op de site | tickets

 Wandel mee en luister naar spannende verhalen 
vol eeuwenoude wijsheden. Geniet van magisch Afrika met 
mooie verlichting, vuurkorven, warme hapjes en drankjes en 
de gezellige familie-activiteiten. Het Afrika Museum zoals je 
het nog nooit eerder hebt gezien.  

Het evenement is alleen toegankelijk voor bezoekers met een 
online-ticket.

Hier vind je meer 
    

zaterdag

22

IVN Natuurexcursie:
Snert bij de SintJansberg

10:00-12:00 | 2,-/gratis

 We zullen deze zondagochtend een bezoek 
brengen aan het bijzondere natuurgebied De Sint Jansberg. 

Vervolgens kunnen we (op eigen kosten) bij Eethuis De Diepen 
genieten van een heerlijk bakje koffie, thee, of snert natuurlijk! 

Meer informatie
     

zondag

23

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

In het Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen.

Afrika Museum: Africa By Light
starttijden op de site | tickets

Wandel mee en luister naar spannende verhalen vol eeuwenoude 
wijsheden.

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

ln De Klif, Nijmegen-Noord.

IVN Natuurexcursie
10:00-12:00 | 2,-/gratis

Wandeling met mogelijkheid tot kop snert bij de SintJansberg.

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

Onder voorbehoud (Red.)

Kattencafé Balthazar
10:30-17:30

December High Tea i.k.v. Donderdag Veggiedag.

Buurtrestaurant de Klokketoren
D18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Onder voorbehoud (Red.)

donderdag

20

Donderdag Veggiedag:
Kerstdiner zonder vlees

29,50 (excl. drank) | aanmelden

 Voor veel mensen is kerst een goede gelegenheid 
om uit eten te gaan. Restaurants spelen daarop in en komen 
met feestelijke kerstmenu’s. Traditioneel hoorde daar een 
‘goed stuk vlees’ bij. Maar hierin komt langzamerhand 
verandering. Dat wil niet zeggen dat er niet wat speurwerk 
aan vooraf dient te gaan om te komen tot voor een goede 
vegetarische maaltijd. Donderdag Veggiedag heeft daarom 
hier een aantal mogelijkheden in Nijmegen en omgeving op 
een rijtje gezet.

Voor veganisten wordt het allemaal nog wat lastiger. Bij een 
‘normaal’ menu zie je steeds meer restaurants met vegetarische 
opties, maar voor een echt kerstdiner hebben wij die nog niet 
kunnen vinden. Je zou als veganist terecht kunnen bij enkele 
restaurants die hun standaard kaart, met veganistische opties, 
hanteren tijdens de feestdagen.

Maar wil je als veganist ook deelnemen aan een echt kerstdiner 
dan kun je op 20 december bij Donderdag Veggiedag terecht. 
Restaurant Bombarie, in de gezellige wijk Bottendaal, verzorgt 
voor ons een veganistisch kerstdiner en iedereen die wil kan 
aansluiten: Je bent verzekerd van goed en gezellig gezelschap. 
Maar meld je wel even aan!

Meer informatie 
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27

dinsdag

25

vrijdag

21
zaterdag

22

zaterdag

22
zondag

23

Onze redactie en iedereen 
meer die dit jaar aan de Grruunn heeft 
meegewerkt, wenst haar lezers hele fijne 
feestdagen, of ze nu grruunn, green of 

gewoon groen zijn!

https://tickets.afrikamuseum.nl/lichtavonden
https://www.afrikamuseum.nl/nl/zien-en-doen/activiteiten/lichtavonden-beleef-africa-light?utm_medium=email&utm_campaign=Algemeen&utm_content=November&utm_source=AM
https://www.afrikamuseum.nl/nl/over-afrika-museum/contact
https://www.facebook.com/afrikamuseum
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Postweg%256,Berg+en+Dal
https://www.instagram.com/afrikamuseum/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-snert-bij-de-sintjansberg
https://www.ivn.nl/contact
https://www.facebook.com/IVN-Rijk-van-Nijmegen-698609870280631/
https://www.google.nl/maps/place/51�44'15.8%22N+5�57'19.4%22E/@51.737719,5.9532123,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.737719!4d5.955401
https://www.instagram.com/IVNNatuureducatie/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/activiteiten/repair-cafe/
https://www.afrikamuseum.nl/nl/zien-en-doen/activiteiten/lichtavonden-beleef-africa-light?utm_medium=email&utm_campaign=Algemeen&utm_content=November&utm_source=AM
https://tickets.afrikamuseum.nl/lichtavonden
https://www.repaircafenijmegen.nl/noord/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-snert-bij-de-sintjansberg
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
https://www.facebook.com/events/335117363972228/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://www.donderdagveggiedag.nl/nijmegen/events/vegetarisch-kerstdiner-4/
https://www.donderdagveggiedag.nl/nijmegen/kerst-waar-is-er-een-vegetarisch-of-veganistisch-kerstmenu/
http://bombarienijmegen.nl/
https://donderdagveggiedag.nl/nijmegen/
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com?subject=Uit%20eten%20bij%20Lent%20Plaza
https://www.facebook.com/VegetarischeDonderdagNijmegen/

