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Grruunn is een initiatief van Milieucentrum De Broeikas

Wij hebben als doel de inwoners van Nijmegen e.o. 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

Doe mee met de Nijmeegs 
grruunnste pubquiz!
 20:00-22:30 | 25,-/5,- p.p. | aanmelden

 De vragen zijn van algemene aard maar met een 
knipoog naar Nijmegen als groene hoofdstad van Europa in 
2018. Je hoeft dus geen geitenwollensokken de dragen om 
mee te kunnen doen!

De presentatie is in handen van ‘weervrouw’ Margot Ribberink en
jury is prof. dr. Pieter Leroy, hoogleraar milieukunde aan de 
Radboud universiteit.

Naast de eeuwige roem zijn er leuke prijzen te winnen, 
aangeboden door lokale ondernemers die het milieu een warm 
hart toedragen. Er kan worden ingeschreven met teams van 
(maximaal) 5 personen. Het inschrijfgeld is 25,- en daarvoor 
krijgen jullie in ieder geval 5 consumpties. De organisatie is in 
handen van Milieucentrum de Broeikas en de locatie is Brebl, 
Waalbandijk 14 e/f, Nijmegen.

Hier vind je meer 
    

milieucentrum
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Basteicafé:
Waalkunst!
 20:00-22:30 | 5,-/3,- | inschrijven

 Deze avond staat in het teken van de 
tentoonstelling Het Waalgeluk, die momenteel in De Bastei te 
zien is. We kijken door de ogen van kunstenaars naar onze 
omgeving: de Waal, de bruggen en het rivierenlandschap. 
Hoe laten kunstenaars zich inspireren door het landschap? 
Wat voor keuzes maken ze daarbij en hoe geven ze hun 
ideeën vorm?

Met een drietal lezingen gaat dit Basteicafé in op de relatie die 
kunstenaars hebben met de Waal en het rivierenlandschap. De 
presentatie is in handen van Eric Brouwer. De sfeervolle muzikale 
omlijsting door Maarten van de Ven en de catering van DROOM! 
De Bastei maken deze avond compleet.

‘Nijmegen heeft een unieke ligging: aan de rivier de Waal, op 
de hellingen van de stuwwal. Al vroeg in de geschiedenis trok 
dit de aandacht van cartografen, beeldend kunstenaars en later 
ook fotografen. De liefde-haatrelatie met de rivier - enerzijds 
bedreigend, anderzijds leven brengend - is door kunstenaars op 
talloze manieren verbeeld.’ (Foto: debastei.nl)

Er wordt deze keer geen excursie georganiseerd vanuit het 
Basteicafé. Doro Krol organiseert op zondag 17 februari wél 
een winterwandeling (14:00-16:00 | 10,-) onder leiding van Jan 
Rijnders. Interesse? Meld je dan aan via dkrol@fo.nl onder 
vermelding van ‘winterwandeling 17 februari’ , naam, e-mailadres 
en telefoonnummer.

Hier vind je meer
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Struin:
Natuurbeleving voor
kinderen

vanaf 20:00 | aanmelden

 Struin is een centrum voor natuurpedagogiek 
voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Wij bieden onvergetelijke 
natuurbelevenissen en natuureducatie in de omgeving van 
Nijmegen. Iedere laatste donderdag van de maand heeft 
Struin een informatieavond. Deze informatieavond is zowel 
voor (toekomstige) ouders als voor geïnteresseerden in het 
Struin-concept.

Bij Struin geloven ze dat kinderen zich het beste ontwikkelen 
door te spelen in de wildere natuur. Zo zien ze dat kinderen 
hier vrolijk en blij van worden. Ook draagt spelen in de natuur 
bijdraagt aan de verbondenheid met de natuur en zijn ze ervan 
overtuigd dat deze verbondenheid bijdraagt aan natuurbehoud.

Matthijs de Gruijter startte in 2007 met Struin. Met een klein 
groepje en één Struin-fiets ging hij op pad. Het werd een succes. 
Struin groeide en ontwikkelde zich in 10 jaar tijd tot een natuur 
pedagogisch centrum voor kinderen. Met een team van 40 
hoogopgeleide medewerkers, wordt er natuur-kinderopvang 
geboden aan ongeveer 450 kinderen in Nijmegen e.o. Vanuit 
vijf verschillende afdelingen wordt uitgeweken naar diverse 
natuurgebieden. 

Interesse? Schrijf je in voor de informatieavond op 28 februari.

Hier vind je alle informatie
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IVN Natuurexcursie:
Romeinse wachttoren

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

Een wandeling over Maldens Vlak!

Ditmaal is de IVN publieksexcursie in de bossen bij Malden, het 
gebied dat het Maldens Vlak wordt genoemd. De IVN gidsen 
vertellen u over de natuur in dit gebied en over de Romeinse 
geschiedenis. De natuur lijkt nog in rust, maar de voorbereiding 
voor de lente is al begonnen. Tijdens de wandeling komen we 
langs een plek waar in de 3e eeuw een Romeinse wachttoren 
heeft gestaan. Enige tijd terug zijn de fundamenten van deze 
toren vrij gelegd en weer zichtbaar gemaakt. We gaan het 
allemaal bekijken.

Omdat het koud kan zijn, stappen we flink door. Denk aan goed 
schoeisel en warme kleding. (Foto: Trix van Lith, ivn.nl)

Hier vind je alle informatie 
   

Winterstruintocht: Angerense  polder
14:00-16:00 | 3,-/1,50 (vanaf 6+)

 Overal worden uiterwaarden teruggegeven aan de 
natuur en wijken de boeren. De uiterwaarden in Angeren zijn 
nog niet aan de beurt geweest.

Hopelijk zijn er vliegende wintergasten te vinden in de volop 
aanwezige struiken en bij de plassen. Wellicht zien we 
kramsvogels en misschien  zitten er nonnetjes of anders zien we 
baltsende futen. Er is altijd wel wat te beleven in de natuur!

Hier vind je alle informatie
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donderdag Veggiedag 
Vanaf 19:00 | 22,50 (excl. drank) | aanmelden

 Plantaardige producten hebben een veel kleinere 
ecologische voetafdruk dan dierlijke varianten, brengen 
gezondheidsvoordelen met zich mee en zijn beter voor 
dierenwelzijn. Redenen voor ons om jou te verleiden eens 
heerlijk vegetarisch of veganistisch te eten.

Wij van donderdag Veggiedag (voorheen 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 Veggiedag uit eten bij steeds een andere eetgelegenheid in 
Nijmegen. 

Let op: in verband met de GRRUUNNe pubquiz, donderdag 
28 februari, gaan we een week later (donderdag 1 maart) met 
Donderdag Veggiedag uit eten. Deze keer hebben we, wat 
vriendelijker voor de portemonnee, gekozen voor pizzeria Bella 
Italia, Sint Annastraat 45a. Ze serveren ook pasta gerechten.

Bella Italia!
Angelo, de eigenaar van Bella Italia, vertelde ons dat de 
pizzeria al 40 jaar bestaat. Hijzelf is in 1980 vanuit Italië 
naar Nederland gekomen en, na een tijd als hulp kok in 
verschillende restaurants gewerkt te hebben, belandde hij 
uiteindelijk in Nijmegen. Dertig jaar geleden nam hij Bella 
Italia over. 

Vooral in zuid Italië, vanaf Napels en verder zuidwaarts, worden 
volgens Angelo de lekkerste pizza’s gebakken. Sicilië, waar 
hij vandaan komt, valt hier dus ook onder! Angelo bakt zijn 
authentieke Italiaanse pizza’s in de minstens 40 jaar oude oven. 
Zijn kok neemt de pasta gerechten voor zijn rekening. 

In de afgelopen 30 jaar heeft Angelo de vraag naar vegetarische 
pizza’s en gerechten flink zien groeien en sinds een tijdje vragen 
mensen steeds vaker naar een veganistische variant. Zijn pizza 
bodems zijn standaard veganistisch, want enkel gemaakt van 
bloem, olie en gist en in plaats van gewone kaas kan er met 
veganistische kaas gestrooid worden.

Angelo eet hooguit een keer in de week vegetarisch en favoriet 
zijn dan linzen- of bonenschotels.
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Huiskamerrestaurant Babylon
Iedere vrijdag vanaf 18:00 | 10,- (excl. drankjes)

Op het terrein van voormalig woonzorgcentrum Vijverhof 
in Berg en Dal is sinds juni 2016 het Huiskamerrestaurant 
Babylon gevestigd. Het restaurant is dagelijks geopend en 
biedt lunches, diners, drankjes, muziek, enz.

Iedere vrijdag hebben zij een Vegan Buffet onder leiding van 
Kostas en Jonas. Wel minimaal een dag van te voren even 
aanmelden!

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!

Huiskamerrestaurant
lovinglywholesome

17:30 en 19:00 | ook afhaal

 Te weinig tijd om een gezonde maaltijd te koken? 
Of niet zo’n enthousiaste kok, maar wel een liefhebber van 
biologisch en vegalicious eten? Tadaa! Ongeveer twee 
keer per maand op dinsdag of donderdag neemt Lovingly 
Wholesome jou graag de avondmaaltijd uit handen.
(Foto: lovinglywholesome.nl)

Hier vind je meer 
  

dinsdag
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  Angelo, de eigenaar van Bella Italia

Reserveren uiterlijk maandag 26 februari 2019.

Meer informatie 
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