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Dit is de derde nieuwsbrief van Vegetarische 
Donderdag Nijmegen. Jullie hebben er even moeten 
wachten. Niet alleen hadden we na 1 oktober even 
een adempauze nodig, maar ook is onze website 
vernieuwd. Of eigenlijk is er gewoon een nieuwe 
website gemaakt (met dank aan Mulder IT 
Maatwerk!). Daarbij hoort natuurlijk ook een nieuw 
webadres: vegetarischedonderdag.nl/nijmegen. 
 
Nieuwe naam en webadres vegetarischedonderdag.nl 
maken het nu ook mogelijk dat andere plaatsen en 
gemeenten aan gaan sluiten. Iets waaraan we ook 
willen gaan werken. Net als het betrekken van scholen 
bij het initiatief. Ook hierin zijn al de eerste stappen 
gezet samen met de Bastei, de opvolger van het 
Milieu Educatie Centrum in Nijmegen. 
Op de nieuwe site kunnen bedrijven en organisaties 
zich aanmelden als deelnemer aan Vegetarische 
Donderdag Nijmegen. Dat is vooralsnog gratis. Elders 
in deze nieuwsbrief lees je meer over het hoe en 
waarom. 
Maar er zijn meer ideeën. Eten doe je bij voorkeur 
samen en ook daarvoor hebben we het één en 
ander in gang gezet. Allereerst natuurlijk het 
vegetarische kerstdiner bij de Vereeniging op 16 
december. Maar vanaf januari willen we iedere 
maand met een groepje mensen vegetarisch uit gaan 
eten. Over beide leest u ook meer in deze 
nieuwsbrief. 
Volg alles op vegetarischedonderdag.nl/nijmegen  
en natuurlijk onze Facebookpagina! 
 

                
                          
 
Eten is gezelligheid. Als je alleen eet, smaakt het op 
de één of andere manier toch net wat minder dan 
met tweeën of in een groepje. En zo zie je elkaar nog 
eens ‘live’ in plaats van via een beeldscherm. En leer 
je in een prettige ambiance nieuwe mensen kennen! 
 
Vegetarische Donderdag Nijmegen wil ook dat sociale 
aspect benadrukken en we nodigen jullie daarom uit 
om iedere laatste donderdag van de maand mee uit 
eten te gaan. Je hoeft natuurlijk niet elke keer mee 
maar kunt per keer, als je zin hebt, aansluiten. 
We zullen iedere keer ruim op tijd aangeven waar de 
club gaat eten en op welke kosten je ongeveer moet 

rekenen. En natuurlijk kun 
jij ook suggesties inbrengen 
voor het te bezoeken 
etablissement! Graag zelfs! 
 

Voor ondernemers is het dan weer leuk als ze een 
groep eters krijgen. Door mee uit te gaan eten moedig 
je hen dus op een leuke manier aan om vegetarische 
gerechten aan te bieden.  
En mocht je dit als ondernemer lezen: voel je vrij om 
de uitdaging op te nemen: Doe ons een leuk voorstel!  
 
We gaan er een beetje van uit dat jullie voor het eind 
van deze maand al plannen hebben, dus we beginnen 
op donderdag 28 januari. Maar je mag natuurlijk ook 
het kerstdiner bij De Vereeniging op 16 december als 
leuke start kunnen zien. Daarover verderop meer. 
Dus hoe dan ook ben je altijd van harte welkom! 
 
 
Pompoen Latte | vegetarischerecepten.net  
 
“Een pompoen latte is weer eens iets anders dan een 
normale kop koffie, persoonlijk vind ik deze koffie erg 
lekker en heb dit leren maken in New York.” 
 
Ingrediënten:  
• 1 el gepureerde pompoen 
• 1/2 tl kaneel 
• 1/2 kopje sojamelk 
• een snufje nootmuskaat 
• 1 tot 2 tl suiker, naar wens 
• 1 kopje verse koffie 
• Vegan room (optioneel) 
 
Meng de pompoen, kaneel, sojamelk en nootmuskaat 
samen met de suiker en verwarm deze. Vervolgens 
voeg je deze mix toe aan je koffie en bedek je deze 
met de room. Simpel en snel maar zo lekker om mee 
wakker te worden!    

http://www.vegetarischedonderdag.nl/nijmegen
http://www.vegetarischedonderdag.nl/nijmegen
http://www.vegetarischerecepten.net/
https://www.facebook.com/pages/Vegetarische-Donderdag-Nijmegen/641811859281829?fref=ts


 

                                        
 


 

Woensdag 16 december | vanaf 18:30 | € 27,50 
 
‘Zo depressief zijn als een konijn voor Kerst’, kent u die uitdrukking?! De reden voor de depressies is denk ik  
ook wel duidelijk. Konijnen zien tijdens de Kerst doorgaans een groot deel van de familie in de pan belanden. Als 
ze er zelf al niet in belanden. Maar er gloort hoop voor ze! 
 

Op woensdag 16 december serveert Grand Restaurant De Vereeniging een vegetarisch viergangen kerstdiner! 
De Chef gaat ons verrassen door ons te laten zien en proeven dat voor een lekker kerstdiner niet persé vlees nodig 
is. Want naast een feest van vrede en gezelligheid is kerstmis in de loop der tijd ook een feest geworden van 
lekker eten. En lekker eten staat voor veel mensen nog steeds synoniem met vlees eten. En niet zelden veel vlees 
eten. Terwijl juist dat vele vlees eten enigszins schuurt met de echte kerstgedachte. Vlees heeft immers veel 
negatieve effecten op milieu, gezondheid, honger in de wereld en dierenwelzijn. Wie echt wil bijdragen aan een 
vreedzame Kerst, kan dat gemakkelijk doen door minder of geen vlees te eten. Te beginnen dus op 16 december 
bij Grand Restaurant De Vereeniging. 
 
Kosten voor dit speciale diner zijn € 27,50 (excl. drankjes). Je kunt vanaf 17:00 terecht bij de Vereeniging, maar als 
je wilt aanschuiven bij de vrienden en vriendinnen van Vegetarische Donderdag Nijmegen kan dat, vanaf 18:30, 
ook. Fijn als je dat dan even laat weten via een mailtje vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com. Dan kunnen 

we voldoende tafels reserveren. We hopen op het begin van een mooie traditie! 
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1 oktober 2015 was het dan eindelijk zover: de aftrap 
van Vegetarische Donderdag Nijmegen. 
 
Aan de leerlingen van de onderbouw van het Stedelijk 
Gymnasium de grote eer om aan de officiële opening 
mee te werken. Nijmeegse Annie testte op haar 
geheel eigen en ludieke manier de kennis van de 
aanwezige scholieren over vegetarisme, veganisme, 
flexitarisme en de positieve gevolgen hiervan voor 
milieu en gezondheid. Wethouder Renske Helmer 
overhandigde een vegetarisch belegd broodje aan een 
scholier en hiermee was de eerste Vegetarische 
Donderdag een feit! 
Ondertussen werd een bakfiets volgeladen met 
allerlei vegetarische hapje en gingen twee vrijwilligers 
op pad om het winkelende publiek in het centrum te 
laten ervaren hoe lekker vegetarisch eten kan smaken 
en om te vertellen over de voordelen van het eten van 
minder vlees en vis. Ze ontvingen veel positieve 
reacties. 
Verschillende Horeca gelegenheden in het centrum, 
van restaurant tot snackbar, hadden een aanbieding 
bij of korting op een vegetarisch gerecht. Ook 
supermarkten, zowel regulier (Albert Hein en de 
Coop) als biologisch (Ekoplaza en van Nature), deden 
mee: een kortingsactie op vegetarisch producten. 

 
Veel mensen hebben hiervan gebruik gemaakt. 
's Middags waren er in de centrale bibliotheek een 
drietal lezingen: 'Veganisme goed voor het Milieu', 
'Veganisme goed voor je Lijf' en 'Een eetbare Tuin hoe 
maak je die?'. De aanwezige luisteraars waren erg 
geboeid. De te proeven hartige vegetarisch spreads 
voor op het brood werden door iedereen erg lekker 

gevonden. 
En dat was niet alles. Dekker v.d. 
Vegt, bijvoorbeeld, organiseerde 
overdag een proeverij van 
verschillende groene smoothies 
uit het gelijknamige boek 'Groene 
Sapjes. In de avond was er de 
presentatie van het kookboek 
'Hartstikke Lekker' van de zussen 
Anemieke en Janine Jansen. De 
schrijvers vertelden niet alleen 
enthousiast over het belang van 

gezond eten maar ook hoe gezond en lekker elkaar 
absoluut niet uit hoeven te sluiten. 
De aftrap was een spannend moment voor de 
organisatoren maar terugkijkend kunnen we gelukkig 
vaststellen dat het een succes geweest is! 
 
Bekijk de opnames op youtube.com. 
  

mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=KZz4pEMkBSw
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Op 1 oktober hebben circa 40 bedrijven meegedaan 
met de start van de Vegetarische Donderdag 
Nijmegen. Daarbij ging het alleen nog maar om 
bedrijven uit het centrum. Het geeft aan dat het 
thema ook leeft bij het bedrijfsleven. 
 
Die samenwerking met Nijmeegse ondernemers 
willen wij graag voortzetten en verder uitbreiden. 
Daarom bieden we op onze website ruimte aan 
bedrijven, die echt aandacht besteden aan 
vegetarisme, om zich te profileren. Voorlopig is dat 
gratis. We willen zo aan een portaal bouwen voor 
iedereen die iets zoekt met betrekking tot 
vegetarisme in Nijmegen. 
 
Wat bieden wij 
 
Indien u voldoet aan onze criteria krijgt u een gratis 
vermelding op de site. Uw bedrijf wordt aangegeven 
op de interactieve kaart Nijmegen en bezoekers 
kunnen doorklikken naar uw pagina. Die pagina kunt u 
zelf beheren met uw wachtwoord. U kunt daar 
bijvoorbeeld ook speciale acties op vermelden. De site 
heeft een speciale pagina waarop uw aanbiedingen en 
acties kunnen worden vermeld. 
Daarnaast kunt u gebruik maken van deze 
nieuwsbrief. Deze verschijnt ongeveer één keer in de 
twee maanden. We zullen u tijdig attenderen op de 
volgende verschijn datum, zodat u een bijdrage aan 
kunt leveren voor de nieuwsbrief. 
 
Activiteiten 
 
We willen activiteiten samen met u blijven 
organiseren. Heel concreet is er al een kerstdiner en 
een eetgroep waarover u in deze nieuwsbrief kunt 
lezen. Maar er zullen zeker meer acties volgen. Die 
acties zijn er op gericht mensen vaker vegetarische 
producten te laten kopen. En het is goed mogelijk dat 
ze die inkopen ook bij u doen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het streven is dat zowel het milieu als u er beter van 
wordt. 

                  
 
Vegetarische Donderdag is inmiddels al weer even 
onderweg. Bij iedere bijeenkomst worden er nieuwe 
ideeën geopperd en plannen bedacht. Geweldig! 
Maar er is dus ook veel werk te doen. Mocht je nog 
wat vrije tijd over hebben, ben je harte van welkom. 
 

Want alle inbreng is welkom! 
 
Deel jouw recepten met ons of help met activiteiten 
organiseren. Je kunt ons zelfs financieel ondersteunen 
en vriend(in) van ons worden. Je ondersteunt dan ons 
initiatief en blijft deze nieuwsbrief ontvangen. 
 

Je vindt alles en meer op onze vernieuwde website 
vegetarischedonderdag.nl/nijmegen. 

Of mail naar 
vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com  

 
Vegetarische Donderdag Nijmegen is een initiatief van 

 
 
 
 

transitiontowns.nl        debroeikasnijmegen.nl 
 
 
Vegetarische erwtensoep | mijnreceptenboek.nl  
 

 500 gram groene spliterwten 

 1 prei, in ringen gesneden 

 1 courgette, in kleine stukjes gesneden 

 1 venkel, in kleine stukjes gesneden 

 1 winterpeen, in dikke plakken gesneden 

 2 laurierblaadjes 

 500 gram knolselderij, in stukken gesneden 

 2 uien, fijngesnipperd 

 50 gram boter 

 1 takje bladpeterselie 

 zout en peper 

 2,5 liter water 
 
De erwten afspoelen en in het water op het vuur 
zetten. 2 eetlepels zout en de laurierblaadjes erbij 
doen. Voeg de knolselderij erbij. Schep het schuim er 
af en toe af. Doe dit voor een half uurtje.  
Bak de ui en prei glazig in de boter en voeg wat zout 
naar smaak toe. Doe daarna de courgette, wortel en 
venkel erbij. Voorzichtig roeren. Laat dit ongeveer 1,5 
uur pruttelen. Als het te dik wordt, water toevoegen. 
Voeg tenslotte de peterselie toe. 
Doe er voor de vleeseters achteraf rookworst bij of 
gerookte tofu om het helemaal vegetarisch te houden. 

Dit recept heeft een gemiddelde waardering gekregen 
van 10 / 10 in 4 recensies op mijnreceptenboek.nl.   

http://transitiontownnijmegen.nl/
http://www.debroeikasnijmegen.nl/
http://www.vegetarischedonderdag.nl/nijmegen
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com
http://www.transitiontowns.nl/
http://www.debroeikasnijmegen.nl/
http://www.mijnreceptenboek.nl/recept/hoofdgerechten/vegetarisch/vegetarische-erwtensoep.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/recept/hoofdgerechten/vegetarisch/vegetarische-erwtensoep.html
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Aan het eind van de van Broeckhuijsenstraat bij het 
Mariënburgpleintje heeft zich de laatste jaren een 
nieuw horeca-pleintje ontwikkeld met prominent op 
de hoek ‘Fresca’. Vast al bekend als ijssalon, maar in 
het najaar verdwijnt het ijs en komt er ander lekkers 
voor in de plaats. En dat kan allemaal ter plekke 
worden genuttigd, maar ook worden meegenomen… 
 
Als wij er zijn voor dit interview heeft het ijs al plaats 
gemaakt voor taart. Zowel de liefhebber van zoete- als 
van hartige taart kan er zijn hart ophalen. En dat geldt 
zeker ook voor vegetariërs, want zéker de halve 
menukaart is vegetarisch! 
Drijvende kracht is Liesbeth, de bedrijfsleider en als 
zodanig verantwoordelijk voor de menukaart. Haar 
inspiratie haalt ze onder andere uit Nieuw Zeeland en 
Australië waar ze enkele jaren heeft geleefd. Daar is 
men creatiever in vegetarisch en blijft niet hangen in 
de zoveelste salade. Zo vinden we op de menukaart 
bijvoorbeeld een vegetarische frittata. Al ontbreken 
de pasta's en de salades niet. 
Maar Fresca zou Fresca niet zijn zonder Claudie, die 
zorgt voor de ‘hippe inbreng’ van bijvoorbeeld 
superfoods. Samen vormen ze een goed team dat 
elkaar prima aanvult. Samen zorgen ze er ook voor dat 
mensen met allergieën uitstekend bij Fresca terecht 
kunnen. 
 

 
 
Gezonde en duurzame keuzes komen bij Liesbeth 
vooral voort uit haar gevoel. Zonder je echt in de 
achtergronden te verdiepen voel je wel aan dat 
groenten van het seizoen beter zijn dan boontjes uit 
Kenia. Waar het kan wordt gekozen voor ecologische 
producten, al lukt dat niet altíjd. Het moet tenslotte 
ook betaalbaar blijven. Zelf is ze in ieder geval verzot 
op de groenten uit de tuin van vader. Uiteraard 
biologisch verantwoord, al zit er geen keurmerk op. 
Meer over Fresca - love for food op frescanijmegen.nl 

                   
                
 
De MUSE school in Calabasas (Ca) is de eerste school 
in de Verenigde Staten die een geheel vegetarische 
keuken heeft. Opvallend is dat duurzaamheid de 
belangrijkste drijfveer is en niet dierenwelzijn. De 
school heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel 
staan, maar vond zichzelf niet geloofwaardig als ze 
wel vlees zouden blijven eten. 
Volgens de Guardian leverde dat in eerste instantie 
weerstand op. Zo'n 40% van de ouders trokken hun 
kinderen terug van schoolmaaltijden. Vooral omdat ze 
angst hadden dat de gezondheid van hun telgen 
schade op zou lopen. Opmerkelijk is dat verreweg de 
meeste scholieren weer zijn teruggekeerd! 
 
Lees meer op museschool.org. 
 
 
Tiramisu | vegetariers.nl 
 
Een Italiaanse topper uit de klassieke keuken! 
Tiramisu betekent ‘trek me omhoog’. Onduidelijk is of 
dit ‘trek me omhoog’ een verzoek of smeekbede is om 
van de stoel omhoog getrokken te worden of dat de 
smaak van dit toetje zo goddelijk is dat je vanzelf in 
hogere sferen belandt. Dit nagerecht kan heel goed 
één of twee dagen van tevoren klaargemaakt worden. 
 

 4 eetlepels poedersuiker 

 150 milliliter slagroom  

 250 gram mascarpone 

 3 eetlepels marsala,  
cognac of amaretto 

 125 milliliter sterke koffie 

 20-24 lange vingers beetje  
cacaopoeder 

 
Klop de slagroom stijf met de mascarpone, 3 eetlepels 
poedersuiker en 1 eetlepel sterke drank. Roer 1 
eetlepel poedersuiker en 2 eetlepels sterke drank 
door de koffie. Schik de lange vingers in een platte 
schaal en besprenkel ze 
 met koffie (op circa 2 lange vingers 1 eetlepel van het 
koffiemengsel verdelen). Schep het 
mascarponemengsel erop en strijk dit glad. Bouw een 
volgende laag net zo op en sluit af met een laagje 
gezeefde cacao. Zet de tiramisu tenminste 20 minuten 
in de koelkast. 
 

 
Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief? Mail het ons 

via vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com 

  Denk aan het milieu! Is het noodzakelijk dat je deze 

nieuwsbrief print? 

              
             
              

http://www.frescanijmegen.nl/
http://www.museschool.org/Page/Sustainability/MUSE-Kitchen
http://www.vegetariers.nl/kerst/tiramisu
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com

