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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
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Eet Geen Dierendag
De diervriendelijkste dag van het jaar

 hele dag | meedoen is makkelijk!

 Stel je eens voor: een rij koeien, varkens en kippen 
van Amsterdam tot Brussel. Zo bizar veel dieren eten we in 
Nederland elke dag: 600 duizend dieren. Dus elke dag dat we 
dat níet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. 
En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar. 

Dierendag is dé feestdag voor de dieren. Maar hoe zit het met 
de dieren op je bord? Voor hen is het leven een stuk minder 
feestelijk. Ze leven in een wereld van beton en staal met 
nauwelijks ruimte of frisse buitenlucht. Gelukkig kunnen we hier 
samen iets aan doen! Daarom organiseert Wakker Dier elk jaar 
op 4 oktober Eet Geen Dierendag. De perfecte dag om met heel 
Nederland lekker iets anders te eten. Zo maken we samen van 
dierendag écht de diervriendelijkste dag van het jaar!

Lees hier over het leven van dieren in de vee-industrie, en over 
de milieu-effecten en gezondheidsvoordelen van minder vlees.
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LET OP: Bij somige activiteiten wordt gevraagd om een 
coronatoegangsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid 

vind je meer informatie.

Locatietheater in de Hortus
WONDERBAARLIJKE THEATERWANDELING IN HET GROEN

   10,- | reserveer 
   (excl. reserverings- en iDEAL kosten)

Een oude tak, een hoge priesteres, een steen, een mug en 
veel meer: ze hebben je allemaal iets te vertellen. Vol humor 
of juist melancholie. Maar altijd prikkelend. De verhalen 
en beelden in het landschap zorgen voor een bijzondere 
natuurbelevenis.

Geef je over en laat je meevoeren door onze gidsen. En beleef de 
bijzondere creaties in onze groene schatkamer. Wat het weer ook 
is: mistig of frisjes, van een stralende najaarszon tot schitterende 
regenbogen. De omstandigheden geven elke wandeling dit 
theaterweekend een compleet eigen karakter.

We eindigen in de sfeervolle Theetuin. Daar kun je met een kopje 
thee of koffie en iets lekkers napraten over dit avontuur.
(Foto: hortusnijmegen.nl)
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IVN Praktisch Natuurbeheer

Werkochtend hoogstamboomgaard
vennengebied
 vanaf 9:00 | aanmelden

 Deze ochtend gaat de werkgroep Praktisch 
Natuurbeheer aan de slag in een hoogstamboomgaard 
in de Hatertse- en Overasseltse vennen. Het fruit in deze 
boomgaard is vooral bestemd voor dieren, zoals bijvoorbeeld 
dassen.

We snoeien niet alleen de fruitbomen, maar ook de meidoornheg 
wordt gevlochten en bijgewerkt, de poel achter in het terrein 
van begroeiing ontdaan en de bosrand wordt uitgedund door 
o.a. Amerikaanse Vogelkers te verwijderen. Wil je graag als 
vrijwilliger actief zijn in de natuur, dan is de werkgroep Praktisch 
Natuurbeheer wellicht iets voor jou! (Foto: ivn.nl)
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https://www.youtube.com/c/IVNNatuureducatie


Lezing: De wilde plant
 20:00-21:30 | 7,50/5,-/gratis | inschrijven

 In voortuinen maken geraniums en hortensia’s 
steeds vaker plaats voor ‘wilde’ bloemenmixen. Beter voor 
de vlinders en bijtjes, is het idee. Ondertussen sterven 
inheemse planten als roggelelie en zaagblad in Nederland 
een stille dood. Hebben we wel genoeg oog voor de plant? Is 
het tijd om ons actiever tot planten te gaan verhouden?

Volgens filosoof Martin Drenthen is het belangrijk om in het 
denken over de plant het ‘hek’ dat we tussen natuur en cultuur 
hebben geplaatst weg te halen. Het huidige ideaal van rewilding 
van de natuur en de plant lost de milieuproblematiek niet op. Om 
echt recht te doen aan planten moeten we gaan samenwerken 
met de natuur. Volgens Martin Drenthen moeten we de plant niet 
zien als wild of gecultiveerd. We moeten niet meer wildernis naast 
stad en platteland, maar de wilde natuur in de stad en op het 
platteland omarmen.

Na hun lezingen gaan Drenthen en Gravendeel in gesprek over 
de vraag hoe wij als mensen naar planten kijken. We staan stil 
bij de rol van planten in ons ‘wildernisverlangen’, de verhouding 
van plant en mens, en de vraag of we de plant niet te gemakkelijk 
over het hoofd zien bij ons denken over natuur.
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Plaats jouw evenement
Je kunt vanaf nu zelf je evenement toevoegen in de agenda 
op onze website. Klik hier om naar de pagina met uitleg te 
gaan!

Wij moeten hem nog wel goedkeuren voor het evenement wordt 
geplaatst. En we plaatsen alleen evenementen rond natuur en 
milieu in en om Nijmegen!

Repaircafé Nijmegen-Centrum
11:00-14:00 | ‘t Oude Weeshuis, Papengas 8

Repaircafé Nijmegen West
11:00-14:00 | De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98

Repaircafé Malden
13:30-16:30 | Vintage and More, Bolder 18b

Repaircafé beek
11:00-14:00 | Kulturhus, Roerdompstr 6

Repaircafé Dukenburg
11:00-14:00 | Creatief Centrum, Tolhuis 44-44

Repaircafé Lindenholt
11:00-14:00 | Wijkatelier, Zellersacker 10-03

Repaircafé Hengstdal
13:00-15:30 | De Kentering, Limoslaan 10

Repaircafé Waterkwartier
13:00-16:00 | Huis v. Compassie, Vlietstraat 20b

Repaircafé Nijmegen Oost
11:00-13:30 | OBG, Prof. Cornelissenstr 2

Repaircafé Nijmegen Noord
14:00-16:30 | De Ster, Queenstraat 37b

Repaircafé Brakkenstein
13:00-16:00 | BUUR, Dk. Hensburchstraat 2

RepaircafÉ Groesbeek 
Altijd reparatie na aanmelding per e-mail
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Ga mee naar de
Schotse Hooglanders
 14:00-16:00 | 12,50/8,75/6,25/4,38 | aanmelden

 Op de Mookerheide lopen de grote grazers van 
Natuurmonumenten. Schotse hooglanders zorgen er voor dat 
de begroeiing kort blijft, het hele jaar door lopen de dieren in 
het veld. De kuddebeheerder neemt een kijkje of de dieren in 
orde zijn.

Dit van dichtbij meemaken? De Schotse hooglanders zien en 
uitgebreid uitleg krijgen over het effect van grazers op de natuur? 
Ga dan mee naar de Schotse Hooglanders!

Tijdens deze middag word je welkom geheten door de boswachter 
op de parkeerplaats van de Mookerheide. Graag een kwartier 
van tevoren aanwezig. Er kunnen maximaal 10 personen mee.  
Voor deze activiteit is vooraf inschrijven noodzakelijk! Door jouw 
deelname aan deze excursie steun je het behoud van de natuur 
op de Mookerheide.
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Start aanleg Plukroute door Meijhorst
11:00-14:00 | er is koffie, thee en wat lekkers

 Meijhorst wordt de eerste wijk in Nijmegen met 
een eigen plukroute! Deze maandag wordt gestart met 
de aanplant van meerjarige eetbare planten door de wijk. 
Alle wijkbewoners zijn welkom bij het amfitheater achter 
Daltonschool de Meiboom om te helpen.

De Plukroute heeft als doel Nederland eetbaar te maken, 
toegankelijk voor iedereen en gratis voor iedereen. Het is een 
initiatief van PUUR permacultuur, die ook begeleiding bieden.
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https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2021/wilde-plant-lezing-gesprek-bioloog-barbara/
https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/
https://www.ru.nl/radboudreflects/contact/
https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2021/wilde-plant-lezing-gesprek-bioloog-barbara/
https://www.instagram.com/radboudreflects/
https://twitter.com/RUReflects
https://www.facebook.com/radboudreflects
https://www.linkedin.com/showcase/18116937/admin/
https://www.youtube.com/radboudreflectslectures
https://www.grruunn.nl/jouw%2520%2520evenement%2520toevoegen/
https://www.grruunn.nl/agenda/
https://www.grruunn.nl/wie-zijn-wij/
https://www.grruunn.nl/
https://repaircafe.org/cafe/?Repair%20Caf%C3%A9%20Nijmegen-Centrum
https://repaircafe.org/cafe/?Repair%20Caf%C3%A9%20Nijmegen-Centrum
https://www.repaircafenijmegen.nl/west
https://repaircafe.org/cafe/?Repair%20Caf%C3%A9%20Malden
https://repaircafe.org/cafe/?Repair%20Caf%C3%A9%20Beek-Berg%20en%20Dal
https://www.ccnz.nl/activiteiten/repair-cafe/
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repaircafe-en-kledingherstel-lindenholt/
https://duurzaamhengstdal.wordpress.com/afval/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/activiteiten/repair-cafe/
https://www.repaircafenijmegen.nl/oost
https://www.repaircafenijmegen.nl/noord
https://www.buurbrakkenstein.nl/
https://repaircafe.org/cafe/?Repair%20Caf%C3%A9%20Groesbeek
mailto:repaircafegroesbeek%40gmail.com?subject=
https://ticket.natuurmonumenten.nl/natuurmonumenten/nl/flow_configs/9/steps/select-your-tickets/show/562381
https://www.natuurmonumenten.nl/agenda?page=1&locatie=N_15604&straal=10
https://www.natuurmonumenten.nl/contact
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/mookerheide/agenda/ga-mee-naar-de-schotse-hooglanders#2021-10-09T14:00
https://www.instagram.com/natuurmonumenten
https://www.twitter.com/natuurmonument
https://www.facebook.com/natuurmonumenten
https://www.linkedin.com/company/natuurmonumenten
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B045'09.7%22N+5%C2%B054'13.1%22E/@51.7527,5.9014513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.7527!4d5.90364
https://plukroute.nl/


Hortus Nijmegen

SCHEMERLICHT
   meer info op de website

   In 2020 droomden we al van een 
wonderlijke eerste editie van het Schemerlicht Festival. Maar 
helaas… Inmiddels wordt er achter de schermen keihard 
gewerkt aan het Schemerlicht Festival 2021: een audiovisueel 
kunstfestival ter ere van het 50-jarige bestaan van de Hortus.

KUNST, INNOVATIE EN ECOLOGIE KOMEN SAMEN

Wetenschappers, kunstenaars en componisten werken samen 
aan een onvergetelijke wandelervaring door de Botanische tuin 
Hortus Nijmegen en vertellen je een bijzonder verhaal. De tuin 
staat vol met verrassende (licht)kunstinstallaties, magische 
muzikale composities en zeldzame geluidswerken en vormt een 
performance. Het programma van Schemerlicht Festival 2021 
staat in het teken van het thema ‘Water grenzen’. Volg de rivier 
en de stem, herontdek samen jouw plek in het nu. Zet je zintuigen 
maar vast op scherp.

Houd de website in de gaten voor meer nieuws!
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Sustainable by Law?
On the Responsibility of Corporations 
 20:00-21:30 | 7,50/5,-/gratis | inschrijven

 Op het vlak van klimaat, milieu en de wet zijn het 
roerige tijden. Europa werkt aan zijn Green deal en heeft 
bedrijven al verplicht gesteld om naast de jaarcijfers ook 
hun duurzaamheidsbeleid openbaar te maken. In Nederland 
zette de klimaatzaak tegen Shell de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van het bedrijf op scherp.

Zijn dit goede ontwikkelingen en hoe moeten we juridisch invulling 
geven aan een klimaatplicht voor bedrijven? Holger Fleischer legt 
uit of bestaande modellen toereikend zijn voor de opgaven van 
morgen. Daarna gaat hij in gesprek met klimaatwetenschapper 
Heleen de Coninck, jurist Tom Salemink en milieuwetenschapper 
Ingrid Visseren-Hamakers over de relatie tussen overheid, bedrijf 
en duurzaamheid. De nood voor een vergaand klimaatbeleid is 
hoog. Heiligt dit ook de middelen? Ethicus Marcel Becker is de 
gespreksleider. De voertaal is Engels.
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Paddenstoelen (onder)zoeken!
14:30-16:30 | 3,-/1,50 | 8-12 jr. | inschrijven

 Het is weer herfst, dus de paddenstoelen laten zich 
weer volop zien. Wil jij er alles over te weten komen en ben 
je tussen de 8 en 12 jaar oud? Kom dan naar de Hortus! Daar 
komen de Scharrelkids weer bij elkaar.

Sommige namen van paddenstoelen zijn duidelijk als je de 
paddenstoel ziet, zoals aardappelbovist, vuurzwammetje, 
biefstukzwam en porseleinzwam. Naast de bekende rood met 
witte stippen zijn ze er in vrijwel alle kleuren van de regenboog en 
in allerlei soorten en maten. Je kunt het zo gek niet verzinnen!

Maar wat doen die paddenstoelen in het bos behalve mooi te 
wezen? De gidsen van IVN Rijk van Nijmegen kunnen je er van 
alles over vertellen. Trek stevige schoenen of laarzen aan, ga 
mee op stap en beleef een leuke middag. De ontdekkingstocht 
start om 14.30 uur in de Theetuin van de Hortus Nijmegen.
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IVN Praktisch Natuurbeheer

Werkochtend hoogstamboomgaard Pallandt
 vanaf 9:00 | aanmelden

 In de hoogstamboomgaard Pallandt, prachtig 
gelegen op de stuwwal, gaan we de appel- en perenbomen 
snoeien. Er hangt volop fruit aan de bomen, dus neem een 
lege tas mee voor gratis biologische appels en peren! 
Bij de poelgaan we begroeing in en rondom het water weghalen.
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Heb jij tips voor de Grruunn?
Veel uitjes en evenementen liggen nu nog even stil, toch 
zijn er nog steeds leuke bezigheden te vinden die een mooie 
bijdrage leveren aan een groenere en gezondere regio. 

Heb jij een leuk idee óf kom jij een interessant artikel tegen óf 
zie je een misstand (of juist een prachtige oplossing) in jouw 
omgeving dat je via de Grruunn meer onder de aandacht wilt 
brengen, laat het ons dan weten via info@debroeikasnijmegen.nl. 

Prinsjesdag 2021: Veel geld voor 
klimaat, maar te weinig voor echt 
duurzame omslag
Een verontrustend klimaatrapport van het IPCC, 
de rechterlijke uitspraak over de klimaatdoelen en 
overstromingen in Limburg hebben ervoor gezorgd dat het 
demissionaire kabinet met een eenmalige investering komt 
van bijna 7 miljard euro voor klimaatbeleid...

Je voelt de ‘maar’ al aankomen. Lees het hele 
artikel op de website van Natuur en Milieu. 
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https://www.google.nl/maps/dir//51.8202427,5.8751803/@51.8202219,5.8051408,12z
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https://www.instagram.com/IVNNatuureducatie/
https://twitter.com/IVNNederland
https://www.facebook.com/IVNNatuureducatie/
https://www.youtube.com/c/IVNNatuureducatie
https://www.grruunn.nl/agenda/
https://www.grruunn.nl/wie-zijn-wij/
https://www.grruunn.nl/
mailto:info%40debroeikasnijmegen.nl?subject=
https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/prinsjesdag-2021-veel-geld-voor-klimaat-maar-te-weinig-voor-echt-duurzame-omslag/


Struin informatieavonden: 

Natuurbeleving voor kinderen
 online | 2-12 jr. | aanmelden

 Struin is een centrum voor natuurpedagogiek en 
biedt kinderen natuurbelevenissen en -educatie. Ze krijgen zo 
extra ontwikkelingskansen en creëren verbondenheid te door 
te spelen in de wildere natuur met alle voordelen van dien.

Heeft u interesse in opvang bij Struin of is uw kind net begonnen 
bij Struin en heeft u behoefte aan meer informatie? Deze 
informatieavond is speciaal voor (toekomstige) Struin-ouders 
en geïnteresseerden in opvang bij Struin. Wil je meer weten 
over het concept of wil je advies, neem dan contact op voor een 
adviesgesprek.

Elke laatste donderdag van de maand is er een informatieavond 
in Nijmegen. Tijdens de informatieavond behandelen we een 
aantal onderwerpen en zullen wij ons best doen op al uw vragen 
te antwoorden en is er ruimte voor interactie. Mocht u na deze 
avond nog vragen hebben, dan bent u altijd welkom om een 
keer op de groep mee te kijken. Iedere laatste donderdag van de 
maand heeft Struin een informatieavond over opvang bij Struin. 

Schrijf je hier in.

Natuurexcursie Dekkerswald
 14:00-16:00 | 2,-/gratis | aanmelden

 We gaan wandelen door Dekkerswald. De route 
zal voeren over een deel van het 160 hectare grote terrein 
van Dekkerswald, gelegen tussen Groesbeek en Heilig 
Landstichting.

Dekkerswald, bekend van het Sanatorium dat hier in 1913 
is opgericht, ligt midden in het bosgebied tussen Nijmegen 
en Groesbeek. Dit is een gevarieerd bos en kent een rijke 
historie, ook zullen we aandacht besteden aan de toekomst. 
Het is nu volop herfst en daardoor is de kans groot dat we veel 
verschillende paddenstoelen op ons pad tegenkomen.

Ook de historie van Dekkerswald als medisch centrum zal 
uitgebreid aan bod komen. Daarnaast zullen we kijken hoe 
het terrein in vroeger jaren, toen het nog een sanatorium was, 
gebruikt werd en ook dit zal allerlei verrassingen brengen. Het 
was afgesloten met een hekwerk en dus nauwelijks toegankelijk 
voor derden. Het hek is grotendeels verwijderd en we zullen zien 
wat dit voor veranderingen voor flora en fauna tot gevolg heeft 
gehad.

ZO
31

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 Donderdag 
Veggiedag in 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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IVN Praktisch Natuurbeheer

Werkochtend in ‘t zwanenbroekje 

 vanaf 9:00 | aanmelden

 De werkzaamheden die de werkgroep Praktisch 
Natuurbeheer hier uitvoert zijn gevarieerd: het planten van 
pootgoed voor toekomstige hagen, wilgen knotten, het 
repareren van houten bruggetjes, begroeing uit het moeras 
verwijderen of het aanleggen van vlechtheggen.
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Een bloeiend voorjaar begint 
in de herfst
De zomer is tamelijk geruisloos overgegaan in de herfst. 
Binnen afzienbare tijd verliezen bomen hun blad en verdwijnt 
langzaam maar zeker het groen uit het straatbeeld. Daarmee 
groeit snel het verlangen naar een frisse, kleurrijke tuin in 
de lente. Mooi: u kunt nú al wat doen om in het voorjaar ook 
daadwerkelijk een fraaie tuin te hebben...

Lees hier de hele column van  Marc Scheurkogel, 
Medewerker Vogelbescherming Nederland.

Nacht van de nacht 
op Landgoed Mookerheide
 19:00-21:00 | 12,50/8,75/6,25/4,38 | aanmelden

 Kom ‘s avonds op 31 oktober wandelen tijdens 
de Nacht van de nacht over Landgoed Mookerheide, geniet 
van de stilte en beleef de Mookerheide. Geniet van de 
sterrenhemel en de prachtige wolkenluchten die voorbij 
trekken op een tijdstip dat het natuurgebied normaal 
gesproken niet toegankelijk is.

De excursieboswachter van Natuurmonumenten neemt je mee 
op een nachtwandeling over Landgoed Mookerheide. In de 
avond beleef je het mysterieuze van de nacht en worden je 
zintuigen extra geprikkeld. 

Ga mee voor een avondwandeling en beleef Landgoed 
Mookerheide in de avondnacht. Misschien ontmoet je 
nachtdieren in het bos. De boswachter kan je er in ieder geval 
over vertellen.
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GA MEE UIT ETEN:
Vegan op z’n Frans-Amerikaans
 vanaf 19:00 | aanmelden

 Een aantal van jullie is het wellicht al opgevallen, 
maar op de plek waar voor de Corona crisis Du Commerce 
zat is nu de naam Thibeau op de gevel verschenen. Thibeau 
is niet speciaal iemand, maar klinkt Frans en ligt lekker in de 
mond. Net als hopelijk het geserveerde eten. Het verwijst ook 
naar de Franse uitstraling van de uitspanning.

Opgetekend uit de mond van Niels van der Hoop. Hij is samen 
met Joël Nunes Xavier de Medeiros, die helaas niet bij het 
interview aanwezig kon zijn, de eigenaar van Thibeau. Joël is 
vooral de gastheer, terwijl Niels meer de kok is.  Samen willen 
ze van het restaurant een bijzondere ervaring maken met veel 
aandacht voor vegetariërs en veganisten. Op dat vlak heeft 
Nijmegen natuurlijk al het nodige aan aanbod, maar nog niet op 
zo’n centrale locatie en op zo’n schaal.
Ten tijde van ons gesprek is het restaurant pas enkele weken 
open voor ontbijt en lunch. Vanaf 1 oktober kan er ook gedineerd 
worden en is er een dinerkaart. Hoewel er wat vlees te krijgen 
zal zijn is veruit het grootste deel van de kaart vegetarisch en 
veganistisch. Ook de vleeseters kunnen trouwens plantaardige 
gerechten op hun bord verwachten, terwijl ze niet moet rekenen 
op 350 grams spare-ribs. Er wordt bewust gekozen voor 
gevogelte, omdat de impact daarvan op het klimaat veel minder is 
dan van rundvlees.

De keuken is speciaal ingesteld op plantaardige producten en 
gerechten waardoor er veel meer variatie ontstaat. Zo zijn er 
meer mogelijkheden om de groenten te verwerken en dat zorgt 
voor keuzes die een doorsnee restaurant niet heeft. Een van de 
westkust van de Verenigde Staten overgewaaid concept. Er wordt 
samengewerkt met restaurant Bertmans in Rotterdam. Dit moet 
zich gaan weerspiegelen in de menukaart. De dinerkaart is er dus 
nog niet, maar de lunchkaart laat bijvoorbeeld amandelmelk en 
boekweitpannenkoekjes zien. Dat geeft alvast een idee.
Niels en Joël kennen elkaar van Café De Opera, maar hebben 
al een langere historie is de horeca. Daarbij gaat bij beiden de 
voorkeur uit naar een restaurant en dat is voor een kok natuurlijk 
niet heel vreemd. Voor beiden is duurzaamheid ook een drijfveer. 
Bij de verbouwing is daar nadrukkelijk opgelet met bijvoorbeeld 
het gebruik van 2e tweedehands of duurzame materialen. 

De keuken is ingericht op het scheiden van afvalstromen. En 
natuurlijk ontbreken de kussens van Sit&Heath niet op het terras!
Tenslotte: op het eerste gezicht vreemd is dat beide eigenaren 
nog een restaurant hebben, waar de nadruk juist ligt op vlees. 
Maar ook daar maken ze verder bewuste keuzes. En als je 
flexitariër bent is het misschien toch niet zo vreemd om die keer 
dat je voor vlees kiest, ook een bewuste keus te maken voor een 
lekker en verantwoord stuk vlees.

We gaan de laatste donderdag van oktober eten bij Thibeau 
in het kader van Donderdag Veggiedag en vinden het leuk als 
er veel meer mensen meegaan! Hier vind je meer over Thibeau.

ONdertussen op het stadhuis…
Tot €800 subsidie voor inruilen oude brommer
Voorwaarde is wel dat de brommer (of snorfiets) van voor 2011 is. 
Er is €400 beschikbaar voor het slopen van de brommer en nog 
eens €400 als daarvoor in de plaats een elektrische brommer of 
fiets wordt gekocht. Deze oude brommers en snorfietsen zijn vaak 
erg vervuilend en als deze van de weg gaan scheelt dat een hoop 
uitstoot. Er is in het totaal €200.000 beschikbaar, dus er kunnen 
flink wat vervuilende tweewielers verdwijnen! 

Minder vrachtwagens in het centrum door ‘hub 
stadslogistiek’
Niet iedereen meer met z’n eigen vrachtwagen of bestelbusje 
het centrum in, maar de goederen opvangen op een centrale 
lokatie: de hub stadslogistiek. Van daaruit worden de goederen 
met elektrisch vervoer verder verspreid door de stad. Zo’n 
hub is er sinds september ook in Nijmegen. Onder andere op 
initiatief van POSTnl. De voordelen zijn ook hier evident: minder 
vervoersbewegingen door het centrum en een verbetering van de 
luchtkwaliteit.

Aanbesteding woontoren Hezelpoort
Er is al heel lang sprake van de ontwikkeling van de Hezelpoort. 
De gemeente is nu eindelijk de aanbesteding gestart. Er moeten 
woningen in diverse prijsklassen worden gerealiseerd, maar 
ook een parkeergarage met 573 openbare plaatsen. Aangevuld 
natuurlijk met de plaatsen voor de toren zelf. Opmerkelijk is dat 
het bestemmingsplan een toren van 120 meter toestaat, maar dat 
volgens de gemeente een gebouw van 70 meter volstaat om de 
gevraagde woningen en voorzieningen te bouwen.
Het is nu aan marktpartijen om met ideeën te komen.
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Overpeinzingen
Ik ben geboren in de Achterhoek
Dat mag je lezen als synoniem met ik ben opgegroeid met 
vlees. Het avondeten bestond in mijn jeugd uit de klassieke 
drie-eenheid aardappelen, groente en vlees. En als goed 
katholiek gezin werd dat vlees op vrijdag vervangen door 
vis. Op enig moment verscheen er een simpel macaroni 
gerecht op tafel, maar dat was in ons gezin toch wel een 
ware revolutie. En in die macaroni zat natuurlijk vlees. (De 
wat ouderen onder jullie zullen de spam-sketch van Monty 
Phyton kennen…).

In de jaren zeventig won de “makrobiotiek” aan populariteit. Mijn 
Achterhoekse puberbrein was daar toen zeker nog niet aan toe. 
Waarschijnlijk mijn ingewanden ook niet, maar daar was ik me 
toen nog niet zo bewust van. Mijn omgeving leed wel onder de 
gevolgen...

Lees deze hele overpeinzing op 
grruunn.nl/overpeinzingen
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