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 | mei 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 mei
woensdag

1

De Bastei Academie

10:00-17:00 | gratis bij entree De Bastei

Subsidie voor groen dak
of groene gevel

Activiteiten t/m 5 mei i.k.v. Nederland Zoemt!

Groene daken en groene gevels hebben allerlei positieve
effecten op de stad. Ze nemen CO2 op en houden regenwater
vast. Ze zorgen ervoor dat het minder warm wordt in de
stad. En het is ook nog eens bewezen dat al dat groen ontstressend werkt. Alle reden dus om je huis te vergroenen
(als dat mogelijk is).

Ga op onderzoek uit in de schatkamer van de natuur. Deze
activiteit vindt doorlopend plaats in De Bastei.

De gemeente ondersteunt bewoners die hun huis groener willen
maken met een subsidie. Op de website van de gemeente kun je
lezen of je ervoor in aanmerking komt en hoeveel subsidie je kunt
krijgen. En natuurlijk kun je de subsidie daar ook aanvragen.
De hoogte van de subsidie hangt af van het type groen dak:
Extensief groendak: dit dak heeft geen onderhoud nodig. Of een
intensief groendak: dit moet je onderhouden en lijkt op een tuin.

woensdag

1

donderdag

2

De Bastei Academie

10:00-17:00 | gratis bij entree De Bastei

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

Iedere donderdag een gezonde maaltijd.
zaterdag

4

Fairtrade Week

Tal van activiteiten t/m 12 mei.
zaterdag

4

Werkochtend De But
vanaf 9:00

IVN i.k.v. Praktisch Natuurbeheer. De laatste werkochtend van dit
seizoen vindt plaats op de But, onderdeel van Heiderijk.

Historische Tuinderij Warmoes:

LENTeMARKT
zaterdag

4

10:30-16:00 | 2,-/gratis

In de tuin is het vaak een gezellige boel.
Bezoekers van ons tuincafé, educatielessen aan
schoolklassen, vrijwilligers aan het werk, rondleidingen
door de tuin en verschillende workshops en cursussen. En
af en toe viert iemand zijn of haar verjaardag onder de oude
fruitbomen. Er is veel mogelijk en we vinden veel leuk.
Tijdens de lentemarkt is er een sfeervolle plantenmarkt in de
boomgaard van de historische tuinderij in Lent. Er zijn ruim 40
kramen en een terras. Dit zorgt voor een dag-vullend gezellig
programma. Ook voor kinderen zijn er veel verschillende
activiteiten! Zo hoeft niemand zich deze dag te vervelen. Dit
jaar vindt de lentemarkt voor het 16e jaar plaats. Voor het
eerst is er ook een kleine streekproductenmarkt, met allerlei
verschillende streekproducten. (Foto: tijdschriftdetuin.nl)

zaterdag

4

LENTeMARKT

10:30-16:00 | 2,-/gratis

Historische Tuinderij Warmoes
zaterdag

4

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

De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98

Nationale Romeinenweek
Van 4 tot en met 12 mei 2019 vindt de zesde editie van de
Nationale Romeinenweek plaats. Een week die volledig in
het teken staat van de geschiedenis van de Romeinse tijd
in Nederland, met dagelijks vele tientallen activiteiten en
evenementen voor jong en oud.

Wandeling langs de Romeinse
Waterleiding Route
zaterdag

zaterdag

4 11

13:00-17:00 | 4,- | reserveren

Ga mee op een wandeling met een gids
van Gilde Nijmegen langs de restanten van de Romeinse
Waterleiding vanaf Berg en Dal naar de Hunerberg in Nijmegen!

Romeinenfietstocht door
Park Lingezegen
zondag

19

18:30-21:00 | 3,50/1,75 | reseveren

Fiets met een gids door Park Lingezegen op zoek naar
de Romeinen. De tocht gaat langs de specifieke gebieden. Hier
wordt toelichting gegeven en beeldmateriaal gegeven over de
vondsten die tijdens de ontwikkeling van het park gevonden zijn.
Leer hoe de Romeinen in deze streken leefden.

zaterdag

4

Nationale Romeinenweek

13:00-17:00 | 4,- | reserveren

Fairtrade Week
week

4-12

Het Keurmerk Max Havelaar is het onafhankelijke
keurmerk voor Fairtrade. Producten met het Max Havelaar
keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke
voorwaarden.
Consumenten worden gemotiveerd tijdens de Fairtrade Week
te kiezen voor Max Havelaar producten. Er worden tal van
activiteiten georganiseerd.

Wandeling langs de Romeinse Waterleiding Route.
zondag

5

De Bastei: Struintocht

9:15-12:00 | 5,-/2,- | inschrijven

Beleef de Millingerwaard in stilte.
zondag

5

Voorjaarsvogel excursie

ZO5 8:00-10:00 | 3,50/2,50 | inschrijven

Dijkmagazijn Beuningen excursie met gids.
maandag

6

Groene Week 2019

11-19

Tal van activiteiten i.k.v. de Groene Week Nijmegen. Cultuur
op de Campus en Studentenvakbond AKKU presenteren de 5e
editie van de Groene Week t/m 9 mei.
dinsdag

7

Buurtrestaurant ’t Hert

DI7 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Iedere dinsdag een gezonde maaltijd.
woensdag

8

Natuurwandeling in Weurt

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

Excursie met gids tegenover Kerk Weurt.
woensdag

8

week

Dijkmagazijn: Waalwoemi

14:00-15:30 | 2,50 | 8+ | inschrijven

Vuur maken met vuurstenen.

Vogels kijken voor iedereen

De Nationale Vogelweek wordt georganiseerd
door Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met
vele lokale vogelwerkgroepen, vrijwilligers en colleganatuurbeschermers. Iedereen kan tijdens de Vogelweek de
meest verbazingwekkende vogels in het wild ontdekken. Ga
mee op vogelexcursie en ontdek onze prachtige natuur.

Ontdek de vogelrijkdom van Nederland
Onder leiding van enthousiaste en deskundige gidsen kan
iedereen ontdekken hoe ongelofelijk rijk ons land is aan vogels
en hoe leuk het is om vogels te kijken. Tijdens de Nationale
Vogelweek zijn er in alle provincies vogelexcursies, wandelingen,
workshops en andere vogelactiviteiten. De meeste deelnemers
zullen vogels ontdekken die ze nooit eerder hebben gezien of
nog nooit van zo dichtbij. Vrijwel alle activiteiten zijn gratis. Ga
ook mee op pad in de Nationale Vogelweek!

woensdag

8

Basteicafé:
Het Nijmeegsch Rondgezicht - Uitgelicht
donderdag

9

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

Deze avond staat in het teken van de
tentoonstelling Het Nijmeegsch Rondgezicht, die momenteel
in De Bastei te zien is. In dit verbluffende stadspanorama
kijken we bijna letterlijk rond in het Nijmegen van 200
jaar geleden. Vanavond worden een aantal aspecten
extra uitgelicht, met verrassende filmische bijdragen van
tentoonstellingsmaker Kees Moerbeek en Joris Ivens!
Met een drietal lezingen belicht dit Basteicafé kunstenaar Derk
Anthony van de Wart en zijn prenten, de wereld der panorama’s
en die van de reusachtige houtvlotten. De presentatie is in
handen van Eric Brouwer en de sfeervolle muzikale omlijsting
door Maarten van de Ven en de catering van DROOM! De Bastei
maken deze avond compleet. (Foto: Ingekleurde contourets met
houtvlot, debastei.nl)

Bezoek Belvédère, panorama 1806-2019
zondag

12

12:00-13:00 | 5,-

De zondag daarop is er een bijzondere,
aanvullende excursie bij dit Basteicafé. Het Rondgezicht
is geschilderd vanaf het balkon van de Belvédère. Deze
is normaliter niet toegankelijk, maar op deze Moederdag/
zondag kun je met eigen ogen het panorama aanschouwen
en vergelijken.
Beneden in het paviljoen draait een doorlopende filmprogramma,
met verrassende films van Kees Moerbeek en Joris Ivens. De
entree is inclusief koffie/thee en een lekkernij!

14:30-16:30 | 3,-/2,-/1,50 | 8-12 jr | inschrijven

Watermonsters in de Ooij.
donderdag

9

Repair Café RU

do9 12:00-15:00 | gratis

In het kader van de Groene Week, Erasmusplein.
donderdag

9

De Bastei: Basteicafé

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

Natuurlijk boeren in de Meerwijk
zaterdag

11

vanaf 15:00 uur

Agrarische productie kan in deze landbouwenclave
in de Meerwijk uitstekend samen met hoge natuurwaarden.
Deze zaterdagmiddag wordt in Dorpshuis Kerstendal
een informatiebijeenkomst gehouden over een bijzonder
landbouwproject aan de Postweg in Berg en Dal. De Ploegdriever
en Bellefleur Boomgaardbeheer presenteren kansrijke ideeën
voor agrobosbouw op de landbouwpercelen.

Het Nijmeegsch Rondgezicht uitgelicht.
vrijdag

10

Repair Café Malden

13:30-16:30 | gratis (donatie welkom)

In Vintage and More, Malden.
zaterdag

11

Nationale Vogelweek

Tal van activiteiten t/m 19 mei. Ga mee op vogelexcursie en
ontdek de prachtige natuur van Nederland en ontdek de meest
verbazingwekkende vogels in het wild.
zaterdag

Excursie:

IVN/De Bastei Ontdekkingstocht

11

Repair Café Lindenholt

11

Repair Café Beek - Berg en Dal

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

Elke tweede zaterdag, Kulturhus.
zaterdag

11

Nationale Romeinenweek

13:00-17:00 | 4,- | reserveren

Wandeling langs de Romeinse Waterleiding Route.
zaterdag

11

Vogelstruintocht door de Bemmelse waard
zondag

12

8:00-10:30 | donatie welkom | aanmelden

IVN Rijk van Nijmegen doet natuurlijk ook mee
met de Nationale Vogelweek! Er staan 4 gidsen klaar voor
een prachtige tocht door de Bemmelse waard en Park
Lingezegen.

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

In het Wijkatelier, Lindenholt.
zaterdag

IVN Natuurexcursie:

Repair Café Groesbeek

13:00-16:00 | gratis (donatie welkom)

Elke tweede zaterdag. Inloop Op de Paap, Groesbeek.

Gierzwaluw-excursie centrum Nijmegen
zondag

19

vanaf 19:30 | gratis | aanmelden

Excursie in het kader van de Nationale
Vogelweek. Te voet gaan we door de binnenstad van
Nijmegen langs plekjes waar Gierzwaluwen
nestelen.
We starten vanaf de Grote Markt en eindigen daar
ook weer. Onderweg vertelt excursieleider Jochem
Kühnen over de bijzondere levenswijze van deze
echte stadsvogel.

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

11
zondag

12
zondag

12

20

Van windturbines geïnspireerd op walvissen tot
bladvormige zonnepanelen. Biomimicry, het ontwerpen
op basis van de natuur, is een nieuw begrip in het
duurzaamheidsdebat. Door de natuur geïnspireerde
ontwerpen zouden milieuvriendelijker en duurzamer
zijn. Maar betekent natuurlijk altijd beter? Kom luisteren
naar biomimicry-expert Saskia van den Muijsenberg en
milieufilosoof Martin Drenthen over natuurlijk ontwerp als
sleutel tot een duurzame samenleving.
Wat is biomimicry en hoe kan het worden toegepast? Biomimicryexpert Saskia van den Muijsenberg legt uit hoe de natuur een
inspiratiebron kan zijn voor wetenschappers en ontwerpers. Hoe
kunnen we de natuur het beste imiteren? En waarom is biobased design van belang voor de duurzaamheidstransitie? Bekijk
hier de TEDxtalk van Saskia van den Muijsenberg.
Filosoof Cees Leijenhorst is de gespreksleider.

vanaf 9:00 | gratis (donatie welkom)

Bezoek Belvédère

12:00-16:00 | 5,- (incl. koffie/thee & lekkernij)

Kleien met Waalklei
woensdag

22

14:00-15:30 | 2,50 | inschrijven

Gewoon lekker buiten kleien aan het Beuningse
Waalstrand? Het Dijkmagazijn gaat op woensdagmiddag met
grondboren en schopjes de uiterwaarden in. Daar kan klei
mee worden opgegraven. Als de klei goed gekneed is, kun
je daar van alles van maken: een Romeinse pot, een beeld of
dinosaurus. Een fossiel maken kan ook!
Voor kinderen van 8 tot 13 jaar, (groot)-ouders mogen meedoen!

Aanvulling op tentoonstelling Het Nijmeegsch Rondgezicht.

Huiskamerrestaurant

vanaf 17:30 | reserveer of afhaal

Vegalicious maaltijden in Nijmegen-Lent.
woensdag

De natuur: een duurzaam voorbeeld 15
ma20 19:30-21:00 | 7,50/5,-/gratis | inschrijven

IVN: Natuurexcursie

Vogelstruintocht door de Bemmelse waard i.k.v. Vogelweek 2019.

14

maandag

vanaf 15:00 uur

Informatiebijeenkomst in Dorpshuis Kerstendal.

dinsdag

Lezing:

Natuurlijk boeren in de Meerwijk

Dijkmagazijn: Waalwoemi

14:00-15:30 | 3,50 | 8+ | inschrijven

Het Dijkmagazijn zoekt sterke (of slimme) jongens en meiden om
op hutten te bouwen in de Beuningse uiterwaarden.
donderdag

16

Dijkmagazijn: Paarden bespieden

19:30-21:00 | 3,50/2,50 | inschrijven

Excursie met gids om de konikpaarden te bespieden.
vrijdag

17

Repair Café Willemskwartier

13:00-16:00 | gratis (donatie welkom)

In het Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen.
zaterdag

18

Repair Café Nijmegen-Oost

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

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

19

De Bastei: Blotevoetenwandeling
10:15-12:45 | 15,-/5,- | inschrijven

Nog meer dan bij een gewone struintocht draait alles om contact
en het besef van alles wat om je heen is.

Op de koffie bij boswachter Ellen
woensdag

22

15:00-17:00

Woon jij vlak bij de Mookerheide of kom je
wel eens genieten van het Groesbeekse bos? Wandel
je regelmatig op de Sint Jansberg, ga je graag naar
Heumensoord of geniet je regelmatig van de Haterse
Vennen? Iedere laatste woensdagmiddag van de maand en
kun je gezellig koffie drinken met de boswachter Ellen Luijks
van Natuurmonumenten. Af en toe is boswachter Ellen niet
alleen, dan zal ook de boswachter van Staatsbosbeheer,
Lydie van Santen, aanwezig zijn. De koffiemiddagen worden
gehouden in Landwinkel de mookerheide op Landgoed
Jachtslot De Mookerheide. (Foto: natuurmonumenten.nl)
Boswachter Ellen vertelt: ‘Er kwamen tijdens mijn eerdere
koffiemomenten veel vragen over de aangrenzende
natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Onze eigendommen lopen
in elkaar over. Daardoor is het voor bezoekers vaak lastig van wie
welk natuurgebied is.’ Boswachter Lydie van Staatsbosbeheer:
‘We zijn elkaars buren en wat is er nu leuker dan samen de
mensen ontvangen en te verwelkomen in onze gebieden.’

Nationale Vleermuistuintelling
zaterdag

zondag

25 26

		
Wat fladdert daar de nacht in? Doe dit
weekeinde mee met de Nationale Vleermuistuintelling!
In Nederland komen 18 soorten vleermuizen voor. Een aantal
soorten zijn vaak in onze woonomgeving te zien. En ze eten
veel insecten! Een gemiddelde vleermuis eet per nacht zo’n
1000 insecten! Daarbij dragen ze bij aan het in toom houden van
aantallen (mogelijk) plaaginsecten.
Tijdens de Nationale Vleermuistuintelling plaats kun je doorgeven
hoeveel vleermuizen u in of boven uw tuin hebt zien vliegen en
welke soort u denkt dat het is. Voor het bepalen van de soort
heeft de Zoogdiervereniging een eenvoudig hulpmiddel gemaakt:
de Zoekkaart. Deze kun je gratis aanvragen of downloaden bij de
Zoogdiervereniging.

zondag

19
zondag

19

zondag

26

vanaf 14:00 | 2,-/gratis

We lopen door een prachtig landschap op de grens
van Nederland en Duitsland. Af en toe staan de gidsen stil
om iets te vertellen over de planten, de dieren, de omgeving
en de geologie.
Recent (2018) is de voedselrijke bovenlaag van de weilanden
afgegraven ten behoeve van natuurherstel. Het afgegraven
land is nu ook weer nat en daarmee zijn de voorwaarden weer
terug voor natuur zoals die er voorheen was. Ga mee en kijk of
het al mooi wordt! De wandeling is ongeveer 5 km lang en we
overbruggen grote hoogte verschillen. Daarom zijn een goede
conditie en stevige schoenen zeer aan te raden. Jullie gidsen zijn
Dianne, Bert en Niek. (Foto: ivn.nl)

Nationale Vogelweek

19:30-21:30 | gratis | inschrijven

Gierzwaluw-excursie centrum Nijmegen.
maandag

20

Radboud Reflects: Lezing

19:30-21:00 | 7,50/5,-/gratis | inschrijven

Mindfulness in de natuur
zaterdag

25

10:15-16:15 | 65,- | inschrijven

Deze eendaagse training vormt een unieke
combinatie van aandachtig aanwezig zijn, fysieke beweging
en verstilling in de natuur. We doen allerlei oefeningen die
je kunnen helpen om meer in het moment te zijn, meer en
helder waar te nemen en een grotere beheersing te krijgen
over je aandacht.

De natuur: een duurzaam voorbeeld
woensdag

22

Dijkmagazijn: Waalwoemi

14:00-15:30 | 3,50 | 8-13 jr | inschrijven

Kleien met Waalklei.

22

Koningsven en Reichswald

18:30-21:00 | 3,50/1,75 | reserveren

Romeinenfietstocht door Park Lingezegen

woensdag

IVN Natuurexcursie:

Nationale Romeinenweek

Op de koffie bij boswachter Ellen
15:00-17:00

Iedere laatste woensdagmiddag van de maand gezellig koffie
drinken met de boswachter Ellen Luijks van Natuurmonumenten
zaterdag

zondag

25 26

Nationale Vleermuistuintelling

Wat fladdert daar de nacht in? Doe dit weekeinde mee met de
Nationale Vleermuistuintelling!
zaterdag

25

Repair Café Brakkenstein

13:00-16:00 | gratis (donatie welkom)

Bij Buur, Dk. Hensburchstraat 2
zaterdag

25

Repair Café Nijmegen Noord

14:00-16:30 | gratis (donatie welkom)

ln De Ster, Queenstraat 37b, Lent.
zondag

26

IVN: Natuurexcursie

vanaf 14:00 | 2,-/gratis

Door Koningsven en Reichswald.

In een wereld, waarin we niet zien hoe erg het daarbuiten
naar de getver gaat, blijven we spullen kopen alsof ons
leven er vanaf hangt. Koop Een Nieuwe is een videoclip van
4 minuten uit een parallelle wereld. In deze wereld is alles
perfect en blijft iedereen nieuwe spullen kopen. Spenden is
de norm en duurzaamheid is voor losers.
In de productiewereld houden we niet veel rekening met hóe
we alles regelen en wat dit voor invloed heeft op het milieu.
Dit vinden wij een gemiste kans die we in deze productie wel
centraal zetten: geen plastic bekers maar mokken, biologische
catering, printen op ecologisch papier (maar liever helemaal
niet), zo veel mogelijk carpoolen en fietsen, maar bovenal: geen
spullen éénmalig gebruiken. (Schermopname: vpro.nl)
Wat voor consument ben jij? Altijd al willen weten of je juist een
krent of een big spender bent? Doe de test!
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Vegetarisch uit eten:
Eetbar MikMak
donderdag

30

vanaf 19:00 | aanmelden

dinsdag

28

Huiskamerrestaurant

vanaf 17:30 | reserveer of afhaal

Vegalicious maaltijden in Nijmegen-Lent.
donderdag

30

De Bastei: Dauwtrappen

7:30-10:00 | 15,-/5,- | inschrijven

Voor dag en dauw op om te gaan ‘dauwtrappen’.
donderdag

30

Donderdag Veggiedag

vanaf 19:00 | aanmelden

Vegetarisch uit eten bij Eetbar MikMak. Zie interview hier onder.

mikmak. Van lunch tot diner en tenslotte een borrel. En eventueel
tussendoor nog een kop koffie.
De menukaart is keurig verdeeld in een evenredig aantal
vlees-, vis- en vegetarische gerechten. Daarbij valt op dat veel
vegetarische gerechten ook veganistisch zijn.

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.

Het concept is ook hier dat je meerdere kleinere gerechten
kunt kiezen. Prettig als je met een groep bent, want dan kun
je de gerechten onderling delen en dus lekker veel proeven.
En als je niet kunt kiezen is er altijd de mogelijkheid van het
kennismakingsmenu, waarvan er ook een vegetarische variant is.

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 Eetbar MikMak
aan het Kelfkensbos 45. Lees hier het interview:

Een aantal producten worden lokaal ingekocht. De asperges
komen uit Alverna. Ook worden er producten ingekocht bij de
Hagert, een woonzorg instelling voor dementerenden en mensen
met een verstandelijke beperking.

MIKMAK: EEN OUDE BEKENDE

Voor de opening is het pand ingrijpend verbouwd en daarbij
is een aantal duurzame keuzes gemaakt. De led verlichting
spreekt natuurlijk voor zich, maar het tochtvrij maken van de pui
ging al wat verder. Momenteel wordt er gewerkt aan duurzame
verwarming middels elektronische platen.

Afgelopen zomer aten we al eens bij de Pelgrim in Nijmegen.
Daar was Floyd destijds de eigenaar. Maar de naastgelegen
Hemel bleek geïnteresseerd in de Pelgrim en toen was er
snel een deal. En was Floyd toe aan een nieuwe uitdaging.
Die vond hij in Mikmak. Hij nam Maarten mee uit de Hemel.
In het pand aan Kelfkensbos waar voorheen Qke-leQ zat, zit nu
eetbar Mikmak. En daarvoor kun je er ook terecht: voor de hele

De inrichting bestaat voor een gedeelte uit houten meubels
afkomstig van ‘Stadsboom’. Een Nijmeegs leer-werkbedrijf dat
voornamelijk werkt met hout van lokale bomen. Hun producten
hebben een lange levensduur en kunnen geheel of gedeeltelijk
hergebruikt worden.

Dauwtrappen
donderdag

30

7:30-10:00 | 15,-/5,- | inschrijven

Er zijn mensen die de vrije Hemelvaartsdag niet
gebruiken om eens lekker uit te slapen. Sommigen staan
juist voor dag en dauw op om te gaan ‘dauwtrappen’.
Het dauwtrappen was waarschijnlijk een van de Meifeesten van
de Germanen. In die periode van het jaar vierden de Germanen
de opkomst van het nieuwe leven in de natuur. Op Hemelvaart
kun je het komen ervaren!

