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.

Grruunn | jaargang 4 | april 2019 | debroeikasnijmegen.nl | info@debroeikasnijmegen.nl

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.

agenda APRIL

MELD JE AAN VOOR DE E-TEAMS!
Een platgereden egel langs de weg: een triest gezicht,
maar zeer waardevol voor egelonderzoek. Daarom start
Egelwerkgroep Nederland dit jaar weer met de zogenaamde
E-teams: forenzen die doodgereden egels langs de wegen in
kaart brengen.
De E-teams werden in 2009 opgericht, in het kader van het
vorige Jaar van de Egel. Ook werd een soortgelijk onderzoek
eind jaren negentig al eens uitgevoerd. Door dezelfde wegen (en
nieuwe wegen!) nog eens te monitoren ontstaat een goed beeld
van het aantal verkeersslachtoffers in 2019 en of dit gestegen of
gedaald is ten opzichte van eerdere jaren.

wil je ook Meedoen?
Wij zijn op zoek naar mensen die regelmatig hetzelfde
traject afleggen (in de auto of op de fiets, uiteraard met de
verkeersveiligheid voorop!) en de dode egels langs de wegen
willen tellen. Het betreft de periode 1 mei 2019 t/m 1 mei 2020.
Wil jij een steentje bijdragen aan egelonderzoek? Meld je dan
aan via onderstaande links!

maandag

1

Bastei: Nederland zoemt!

ma1 t/m 18 april | 10:00-17:00

Op 13 en 14 april organiseert Nederland Zoemt de Nationale
Bijentelling. In De Bastei kun je je alvast opwarmen!
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.
woensdag

3

Go Short in De Bastei!
10:00-17:00

In samenwerking met Go Short presenteert De Bastei de film
‘Nature: All Rights Reserved’.
donderdag

4

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

Buurtbewoners verbouwen samen groenten en bereiden de
heerlijkste maaltijden. Elke donderdagavond een gezonde
maaltijd in Buurtrest. de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Excursie
Landgoed Mookerheide
vrijdag

5

17:30-19:45 | 9,-/6,-/3,- | aanmelden

Jan J. Luden uit Driebergen bouwde in
1903 Landgoed Mookerheide. Een 150 hectare groot
landgoed met jachtslot, kassen, tuinen en een parkbos.
Natuurmonumenten is bezig het landgoed weer in ere te
herstellen. Altijd al willen dwalen door een uniek jachtslot
in jugendstil-stijl? Dat kan nu tijdens de rondleidingen op
Landgoed Mookerheide.
Er worden verschillende soorten rondleidingen gegeven. Bij deze
excursie word je welkom geheten met een lekker kopje koffie
bij Lagom of de Landwinkel. Daarna ga je op pad en vertelt de
excursie-boswachter je alles over het landgoed en de plannen
van Natuurmonumenten.
In het jachtslot zitten veel trappen en geen lift. Zorg dus dat je
goed ter been bent. (Foto: natuurmonumenten.nl)

IVN Praktisch Natuurbeheer:
Heselenberg
zaterdag

6

vanaf 9:00 | aanmelden

De werkgroep Praktisch Natuurbeheer werkt deze
ochtend bij de Heselenberg. In een klein gebiedje aan de
bosrand groeit de zeer zeldzame Duitse brem. We starten
met het plaatsen van stokken bij de Duitse brem. Daarna
worden overwoekerende bramen, brandnetels en gras
verwijderd.

vrijdag

5

Natuurmonumenten: Excursie

17:30-19:45 | 9,-/6,-/3,- | aanmelden

Excursie Landgoed Mookerheide.
zaterdag

6

IVN Praktisch Natuurbeheer
vanaf 9:00 | aanmelden

De werkgroep Praktisch Natuurbeheer werkt bij de Heselenberg.
zondag

7

Mee met de schaapsherder van OERRR
zondag

Word je helemaal blij als je bij toeval de
schaapskudde treft in Heumensoord. Ga mee met
de boswachter van OERRR en je ontmoet zeker de
schaapsherder. (Foto: natuurmonumenten.nl)

7

Beleef de Waal in stilte

10:15-13:00 | 5,-/3,- | aanmelden

De Bastei organiseert een avontuurlijke struintocht in stilte langs
de Waal en door de Groenlanden.
dinsdag

Basteicafé:
Over de grens / Über die Grenze
donderdag

11

20:00-22:30 | 5,-/3,- | inschrijven

Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht
staat dit Basteicafé in het teken van grensoverschrijdend
samenwerken. De ambities van de Euregio Rijn-Waal worden
toegelicht door Andreas Kochs. Hoe veel belangen hebben
we gemeenschappelijk? En hoe verankeren we die?
In twee duo presentaties vragen we aandacht voor de historische
en landschappelijke verbondenheid in onze Nederlands-Duitse
grensregio:
Wiel Lenders gaat samen met zijn Duitse collega historicus dr.
Ralph Trost in op hun project ‘Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid
zonder Grenzen’, een Duits-Nederlandse verzoening met het 20e
eeuwse verleden. Een gezamenlijke (reis)expositie is in de maak.
Frank Zanderink en zijn Duitse collega Martin Brühne laten
zien dat voor een goed beheer van natuur en landschap een
staatkundige grens geen belemmering mag zijn.

9

Out of Africa, wanneer en hoe?
20:00-22:00 | 3,50

Lezing in de Bastei met het laatste nieuws over onze vroege
voorouders, de oorsprong van de mens.
dinsdag

9

Buurtrestaurant ’t Hert

18:00 | 6,-3,50 | reserveren

Iedere dinsdag een gezonde driegangenmaaltijd.
woensdag

10

Op zoek naar de bever

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

Met de Bastei op zoek naar beversporen in de Bemmelerwaard.
donderdag

11

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

Iedere donderdag een gezonde driegangenmaaltijd.
donderdag

11

De Bastei: Basteicafé

20:00-22:30 | 5,-/3,- | inschrijven

Grensoverschrijdend samenwerken: De Euregio Rijn-Waal.
vrijdag

12

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

In het Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen.

Afrika Museum:
Bouwen met bamboe
De meivakantie staat in het teken van bouwen met bamboe.
Bamboe is een ideaal en duurzaam materiaal en een goed
alternatief voor tropisch hardhout. Ontdek in de meivakantie
zelf hoe makkelijk het is om met bamboe te werken.
Door de grote vraag naar hardhout worden de regenwouden
verwoest. Dit heeft ook grote gevolgen voor de mensen die in
daar wonen. Bouwen met bamboe is een goede vervanging voor
hardhout en wordt steeds vaker gebruikt door architecten.

Bamboe bouwen: Workshop
Meivakantie | 12:00-16:00 | 15,-/10,-/9,-/6,- | vanaf 6+
Bamboe is licht, sterk en veerkrachtig en je kunt er in korte
tijd een enorm bouwwerk mee maken.
Ga aan de slag en maak eerst een aantal stevige basisvormen
en maak samen met andere deelnemers van de workshop een
groot bamboe bouwwerk. (Foto: afrikamuseum.nl)

MUZIEK TIJDENS DUURZAAMHEIDSCAFÉ
Tijdens het duurzaamheidscafé zijn er ook altijd muzikale
intermezzo’s. Het duurzaamheidscafé van 26 maart kreeg de
titel ‘Polderen kan niet meer’ mee en ging over de vraag of
onze ‘polderdemocratie’ (op tijd) de oplossing kan brengen
voor het klimaat probleem.
Tijdens dit duurzaamheidscafé speelden en zongen Mirjam &
Yarah ‘Pold’ren kan niet meer’ een variant op ‘Vluchten kan
niet meer’ met een alternatieve tekst door Ronald Aalders van
Milieucentrum de Broeikas. De opname vind je op YouTube:

vrijdag

12

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

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

12

Huiskamerrest. Babylon
inloop vanaf 18:00 | 10,-

Iedere vrijdag Vegan Buffet met Jonas.
zaterdag

zondag

13 14

Nederland zoemt!

Op zoek naar de bever
woensdag

10

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

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar oud en hou je wel van
een avontuurlijke speurtocht? Ga dan deze middag mee op
zoek naar beversporen in de Bemmelerwaard.
Deze activiteit wordt georganiseerd door IVN Rijk van Nijmegen
en De Bastei. Lees meer op de site.

Dit weekeinde organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer
de Nationale Bijentelling.

Waalwoemi:
Hutten en kampvuur voor kinderen met
autisme en hun ouders
zaterdag

13

10:30-12:30 | 2,50 | aanmelden

Op deze zaterdagochtend organiseert het
Dijkmagazijn een buitenactiviteit voor kinderen met autisme
samen met hun opvoeders. De natuur in trekken is spannend
en gezond. Het groen biedt rust en is tevens uitdagend. En
er is letterlijk en figuurlijk volop ruimte om naar wens samen
of alleen bezig te zijn. (Foto: dijkmagazijnbeuningen.nl)
Er groeien voldoende wilgentakken en er liggen bakstenen op
het strand in overvloed. Voor grote hutten als je samen wilt gaan
‘wonen’. En wie liever alleen werkt, kan iets kleins bouwen.
Natuurlijk zorgen gidsen ervoor dat er geen paarden of koeien
zijn die je lastig vallen. Zorg voor goede schoenen en trek geen
nylon jas aan, dat is gevaarlijk bij het kampvuur!Er is ruimte voor
max. 12 kinderen uit gemeente Beuningen van 4 tot 12 jaar.

DOE MEE MET DE NATIONALE
BIJENTELLING:

IVN Natuurexcursie:
Hoeveel bijen tel jij in deze GRRUUNN? Elyzeese velden
zaterdag

13

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

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

13

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

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

13

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

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

14

IVN Natuurexcursie

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

Elyzeese velden: Ontmoeting van natuur en wetenschap.

zondag

14

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

In de Heerlijkheid Beek kom je terecht als je
de stuwwal van Berg en Dal verlaat en afdaalt, naar het
wasserijdorp Beek. Vanwege haar zachte water waren
er vroeger veel wasserijen in Beek gevestigd. De naam
Elyzeese Velden is ontleend aan de Griekse mythologie en
betekent zoveels als: verblijf van de gelukzaligen. Kortom,
Beek is een omweg waard!

Ontmoeting van natuur en wetenschap
De gidsen Pauline, Niek en Gabriël leiden je graag rond in dit
idyllische landschap tussen Nijmegen-Oost en Beek-Ubbergen.
Een glooiend en open gebied tussen de bossen, met akkertjes,
uitzichten en lieflijke tafereeltjes. Romantischer kan het bijna niet
in de lente. Dat op zich is al de moeite waard, maar daarbovenop
zullen ze je een ontmoeting voorschotelen tussen wetenschap en
natuur. (Foto: Pauline Hilgers, ivn.nl)

maandag

15

Nederland zoemt!
2e National Bijentelling
zaterdag

zondag

13 14

In april organiseert Nederland Zoemt!
voor de tweede keer de Nationale Bijentelling.
De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft
dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk
afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe
beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen wij iedereen om
mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.
Op de website van Nederland Zoemt! Lees je alles over wilde
bijen: hoe je ze herkent, hoe je ze kunt helpen en vind je alle
andere initiatieven in de regio.

10:00-17:00 | Entree De Bastei, gratis deelname
Je kunt in de Bastei Academie een aantal informatie-units
bekijken. Ontdek hoe belangrijk een bij is in bestuiving van
gewassen. Als je ziet hoeveel stuifmeel een bij kan dragen,
kun je nagaan welke krachtpatsers het zijn, die bijen! Je
krijgt ook uitleg hoe je mee kunt doen aan de bijentelling op
13 en 14 april

Kinderen kunnen een wiebelbijtje knutselen
De materialen liggen al voor je klaar! Lekker kleuren kan
natuurlijk ook. Je mag je knutselwerkje direct mee naar
huis nemen. Of geef het een plekje bij de bloemen in onze
bloemenbak! (Foto: de bastei.nl)

vanaf 20:00 | 7,50 | tickets

Hoe doe je dat eigenlijk: samen stadmaken? Volg het
debat in LUX ‘Gelukkig wonen = samen stadmaken’, i.s.m.
Architectuurcentrum Nijmegen.
dinsdag

16

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

16
woensdag

17

Blotevoetenwandeling

15:00-16:30 | 8.-/5,50 | aanmelden

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

Buurtbewoners verbouwen samen groenten en bereiden de
heerlijkste maaltijden. Elke donderdagavond een gezonde
maaltijd in Buurtrest. de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.
zaterdag

20

Blotevoetenwandeling

10:00-12:30 | 15,-/12,- | aanmelden

dWaalZin-activiteit voor volwassenen.
zaterdag

20

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

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

20

Wilde bloemen verdwijnen en daardoor ook het voedsel
voor insecten en vogels. Daarom komen we in actie!
Kom bij de Bloemenbrigade van OERRR en vraag hier
je gratis actiepakket aan! OERRR is een onderdeel van
Natuurmonumenten.

20:00-22:00 | 5,-

dWaalZin-activiteit voor kids (met hun ouders).

18

gratis actiepakket van OERRR

Lezing: Wilde bijen

Pieter van Breugel geeft bij de Bastei een lezing over wilde bijen.

donderdag

In De Bastei kun je je alvast opwarmen!

Debat in LUX

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

Wijkplaats BUUR, Deken Hensburchstraat 2.

Lezing: Wilde bijen
dinsdag

16

20:00-22:00 | 5,-

Deze avond geeft Pieter van Breugel een lezing
over wilde bijen. Deze activiteit wordt georganiseerd door de
vereniging voor veldbiologie KNNV, afdeling Nijmegen.
In ons land komen meer dan driehonderd soorten bijen voor.
We noemen ze wilde bijen, omdat ze hier inheems zijn. De ruim
twintig soorten hommels rekenen we ook tot onze wilde bijen. De
meeste inheemse leven solitair en omdat ze ons niet steken, en
dus niet lastig zijn, zijn ze vrij onbekend.
Vele van deze soorten zijn gespecialiseerd op bepaalde planten
en worden sterk bedreigd door de negatieve invloed van de mens
op de flora. De soorten zijn vaak genoemd naar hun uiterlijk of
gedrag.
Pieter laat je ontdekken dat deze juweeltjes van dieren ook in je
eigen directe omgeving een wonderlijk leven leiden!

Debat in LUX:
Gelukkig wonen = samen stadmaken
maandag

15

vanaf 20:00 | 7,50 | tickets

De gelukkigste mens is misschien wel de
scheppende mens; de mens die zelf bepaalt hoe zijn
woonomgeving eruit ziet. Toch hebben we vaak maar
weinig invloed op de inrichting van onze stad. Deze avond
onderzoeken we de relatie tussen geluk en zeggenschap
over onze stad. Hoe doe je dat eigenlijk: samen stadmaken?

zaterdag

20

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

ln De Ster Queenstraat 37b, Lent.
zondag

21

Wandeltocht voor vogelvrienden
14:00-16:00 | 3,-/1,50

Ga mee met de gidsen van Stichting Lingewaard Natuurlijk.
dinsdag

23

Buurtrestaurant ’t Hert

18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Gastspreker en geluksexpert Roos Dohmen onderzoekt geluk
en brengt deze onderzoeken graag in begrijpelijke taal over
aan anderen. Deze avond licht ze toe waar een stad aan moet
voldoen om gelukkige bewoners te faciliteren. Aansluitend gaat
Zef Hemel, bijzonder hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken
aan de UvA, in op de wijze waarop we onze steden ontwikkelen
en inrichten.

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.

In de driedelige serie ‘Gelukkig Wonen =’ onderzoeken
Architectuurcentrum Nijmegen en LUX de relatie tussen
geluk en leefomgeving. (Foto: lux-nijmegen.nl)

Buurtbewoners verbouwen samen groenten en bereiden de
heerlijkste maaltijden. Elke donderdagavond een gezonde
maaltijd in Buurtrest. de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

donderdag

25

donderdag

25

Opruimen in het Goffertpark
zaterdag

20

11:00-12:30

Het Goffertpark in Nijmegen is een prachtig
park, maar er ligt vaak een boel afval. Daarom gaan wij op
zaterdag 20 april met zoveel mogelijk mensen opruimen!
Doe mee, we treffen elkaar om 11 uur bij de kinderboerderij in het
Goffertpark. Opruimmateriaal is aanwezig.

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

Donderdag Veggiedag

vanaf 19:00 | aanmelden

Donderdag Veggiedag wil mensen verleiden om eens wat vaker
het vlees te laten staan door je te laten proeven dat vegetarisch
eten ook heel lekker is. Deze maand vegetarisch uit eten bij
Crudo. Lees het interview op pagina 5.
zondag

28

IVN Natuurexcursie

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

Rhythm of Nature, Music of Life
dinsdag

30

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.

Luchtvervuiling:
wat kan jij eraan doen?
Je verwacht het misschien niet, maar de Nederlandse
lucht is behoorlijk ongezond. In de lucht die we inademen
zitten giftige stoffen, zoals fijnstof. Elk jaar overlijden
hierdoor duizenden mensen. Tienduizenden mensen zijn
langdurig ziek. Ze zijn bijvoorbeeld kortademig of hebben
hartproblemen.
Milieudefensie werkt aan een duurzaam en eerlijk Nederland.
Dat doen we al bijna 50 jaar met succes. Met onze
campagnes werken we aan het grootste probleem van nu,
klimaatverandering. Als onafhankelijke milieuorganisatie zijn
we bondgenoot van iedereen die daaraan wil bijdragen. Samen
zorgen we dat overheden en bedrijven veranderen. Doe je mee?
(Foto: milieudefensie.nl)

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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Vegetarisch uit eten:
CRUDO
donderdag

25

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 Crudo in de
Burchttraat. Lees hier het interview:

Crudo: PUUR EN ONBEWERKT
Italianen en Spanjaarden hebben doorgaans geen moeite te
begrijpen waar het bij Crudo om draait. Crudo betekent in
hun taal namelijk “puur en onbewerkt”. De term slaat vooral
op de ingrediënten waar Crudo mee werkt: producten zonder
toevoegingen. Bijvoorbeeld geen extra zoetstoffen of zout.
Het is er dan ook een walhalla voor mensen met diëten en
die beginnen Crudo ook steeds meer te ontdekken.

22 april: Dag van de aarde
maandag

22

Een dag die in het teken staat van de
aarde, de planeet waarop we allemaal leven. En
er is genoeg om over na te denken. Denk aan het
klimaat, de opwarming van de aarde, dieren die
op uitsterven staan, oorlogen, het stijgen van de zeespiegel.
Er is veel dat onze aandacht nodig heeft en waarvoor actie
ondernomen kan worden voor verbetering!

We praten met eigenaresse Boetje die een koksopleiding volgde
in California: het walhalla voor de plantaardige voeding. Met
tegelijkertijd een interesse in gezondheid en duurzaamheid
leverde dat uiteindelijk Crudo op. Duurzaamheid is een
belangrijke pijler onder deze onderneming. Het is een proces
dat voortdurend doorgaat en waarbij veel aspecten aan de
orde komen. Vaak dingen die je in eerste instantie niet ziet.
Zoals de verf op waterbasis of de houten meubelen die volledig
recyclebaar zijn. Wat meer in het oog springt het winkelgedeelte
waar verpakkingen ontbreken. Klanten nemen hun eigen
herbruikbare verpakkingen mee en dat scheelt een hoop plastic.
Uiteraard betekent het ook dat er gekozen wordt voor biologische
producten. Men is voortdurend op zoek naar de lekkerste
ingrediënten, die ook dierlijke producten kunnen vervangen.
En er zijn inmiddels komen mensen speciaal vanwege de
plantaardige kaas. Gevraagd naar haar eigen favorieten moet
Boetje toch flink nadenken. Niet omdat die er zo weinig zijn, maar
omdat er zoveel zijn. En zoals bij ieder mens wisselt ook haar
smaak wel eens. En zo komt er een heel rijtje: van de Jamu (een
Balinese juice met o.a. gember, kurkuma en appel), de pizza
verdura (of z’n scherpere variant de Siciliana), natuurlijk de Dutch
Weedburger en ook een salade mag niet ontbreken.
Hiermee heb je meteen een aardig beeld hebben van wat je
zou kunnen bestellen als je met ons mee gaat eten bij Crudo. Of
als je eens op eigen gelegenheid wilt gaan, want tegenwoordig
kun je ook op donderdag, vrijdag en zaterdagavond tot 21:00 bij
Crudo terecht voor een volwaardige maaltijd. (Foto: happycow.net)

Wandeltocht voor vogelvrienden
vrijdag

29

14:00-16:00 | 3,-/1,50

Wie nieuwsgierig is en een aantal vogels wil leren
kennen op uiterlijk, zang en voorjaarsgedrag, kan mee met
gidsen van Stichting Lingewaard Natuurlijk.
In een wandeltocht door en langs het ooibos leren we de
geluiden herkennen en met de verrekijker worden de vogels in
de weilanden nader bekeken. Onderweg is er natuurlijk aandacht
voor ontspruitend lenteleven.

