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#10 | september 2016 

 

                       
 
Hier is alweer de tiende nieuwsbrief van 
Vegetarische Donderdag Nijmegen. Aan het begin 
van de herfst, midden in de ‘oogstmaanden’ en 
slechts enkele dagen voor opnieuw  
een Wereld Vegetarisme Dag  
op 1 oktober. 
 
Wereld Vegetarisme Dag werd voor  
de eerste keer georganiseerd door de  
North American Vegetarian Society (NAVS) in 1977. 
Wereldwijd organiseren tal van vegetarische 
organisaties op die dag evenementen zoals diners, 
flyer-acties, workshops en debatten om aandacht te 
creëren voor het vegetarisme. Zo zijn wij in 2015 ook 
gestart op (donderdag) 1 oktober. We hopen een 
inspiratie te zijn voor anderen zoals zij dat voor ons 
zijn!  
 
Heb jij bijzondere plannen of ideeën voor Wereld 
Vegetarisme Dag? Laat het ons weten! 
 
 
 
 

                 
 
De volgende nieuwsbedrijf verschijnt rond vrijdag 23 
oktober. We zien uw bijdrage graag tegemoet. Zorg je 
er voor dat deze uiterlijk die vrijdag in ons bezit is. Je 
kunt mailen naar de afzender van deze nieuwsbrief. 

                     
 
Samen met de vriend(inn)en van Vegetarische 
Donderdag Nijmegen uit eten bij steeds een andere 
eetgelegenheid in Nijmegen.  
 

 
 

29  SEPTEMBER | 17:15 - 19:00 

Café Trianon 
Berg en Dalseweg 33 | Nijmegen 

 
We gaan naar Café Trianon. Zij omschrijven hun 
keuken als ongecompliceerd smaakvol, met invloeden 
uit de wereldkeuken. Ze werken met verse 
seizoensgebonden groenten. Dit betekent dan ook dat 
de kaart vaak wisselt. En uiteraard hebben ze in de 
herfst bockbier! 
 

Kijk voor meer info op: cafetrianon.nl 
 

 

              
 
Het winnende vegetarische-picknick-broodbeleg-
recept met daarin de volgende ingrediënten: 
 

 125 gram diepvrieserwten 

 1/2 theelepel oregano 
 75 gram roomkaas naturel 

 50 gram zongedroogde tomaten op olie in stukjes 

 1 eetlepel olie van de tomaatjes 
 zout, peper 
 
Kook doperwtjes met de oregano en een snufje zout 
in 5 minuten gaar. Giet af en laat iets afkoelen. 
Doe de stukjes tomaat samen met de roomkaas, 
doperwtjes, olie, en een snuf peper in een 
keukenmachine of blender. Draai tot een middelgrove 
puree. Lekker op brood, rijstewafels of een toastje! 
 
(vermoedelijk uit het NRC en die hebben het weer uit 
het kookboek: ‘Bonen’ door Joke Boon, uitgeverij 
Carrera. Meer op boonappetit.nl 
  

http://cafetrianon.nl/etenendrinken/
http://www.boonappetit.nl/
https://www.facebook.com/pages/Vegetarische-Donderdag-Nijmegen/641811859281829?fref=ts
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11 september verzamelt zich een groepje mensen in 
het Valkhofpark. Hoewel de zon het wat laat 
afweten, is de temperatuur aangenaam. Hooguit wat 
drukkend. Zakjes en doosjes worden geopend en al 
snel wordt er bij elkaar gesnuffeld: wat heb jij bij je? 
Kleedjes worden gespreid en er wordt zelfs een 
croquet baan uitgezet. (Olav wordt de winnaar met 
13 slagen! 
 
Dan pakt Janneke van Dijk, onze speciaal uitgenodigde 
zangeres, haar gitaar en brengt de eerste drie liedjes 
ten gehore. Er ontstaat direct een intieme sfeer. Het 
was deze eerste keer nog niet heel druk (daar deden 
we het stiekem natuurlijk wel voor) en dat biedt 
iedereen de mogelijkheid de verrassende wendingen 
in haar zelf geschreven teksten te volgen. 
 
Wat later wordt het gesnuffel overgenomen door een 
deskundige jury, bestaande uit Helen Koekoek en 
Claudie Donderwinkel van Fresca. En dat snuffelen 
mag serieus worden genomen: ze weten natuurlijk 
niet welke ingrediënten in de gerechtjes zijn verwerkt 
en dat leidt tot wat gepuzzel. Maar ze komen wel tot 
een eensluidende uitslag. Het gaat tenslotte om de 
smaak en niet om de ingrediënten! En nadat Janneke 
nog een paar luisterliedjes ten gehore heeft gebracht 
vindt het door Dekker van de Vegt ter beschikking 
gestelde kookboek – uiteraard met vegetarische 
gerechten – zijn weg naar de winnares.  
 

 
 
Later worden de doosjes langzamerhand weer 
ingepakt en gaat ieder zijn of haar weg. Sommigen 
richting landschapsparade, anderen naar  
festival de Oversteek en nog weer  
anderen naar een monument. 
 
Al met al een geslaagde,  
gezellige picknick en zeker  
voor herhaling vatbaar!

 
Voor Nederland zou het enorm schelen indien we de 
vleesconsumptie met 50 % reduceren en het overige 
vlees duurzaam laten produceren. Want volgens 
Milieu Centraal verminderen we hiermee de CO2-
uitstoot van vlees met tweederde. Met de cijfers van 
2012 zou dat gelijk staan aan zo’n 11 megaton, waar 
de totale CO2-uitstoot van 2012 165,9 megaton was. 
 
Laten we van de Chinezen leren. De Chinese overheid 
is gestart met een grote campagne om ervoor te 
zorgen dat Chinezen hun vleesconsumptie halveren in 
2030. 
 
Het idee van een vleesrantsoen (zoals besproken in de 
column) klinkt enorm overdreven, maar we eten nog 
steeds te veel vlees. De huidige discussies lopen op 
niks uit. We moeten ons realiseren dat de 
vleesconsumptie niet meer houdbaar is indien we 
klimaatverandering willen stoppen en als mensheid 
willen blijven bestaan. Samen moeten we het 
oplossen en het kan door minder vlees te eten… 
 
De volledige column is te lezen op oneworld.nl/food 
 
 

 

13  OKTOBER 

 
Met de zomer en de vakanties achter de rug 
pakken we ons maandelijkse kookclubje weer op! 
 
Iedere tweede donderdag van de maand komen we 
met een groepje mensen bij een van de ‘leden’ thuis 
om samen een, al dan niet gezamenlijke warme 
veggie maaltijd te nuttigen. Niet alleen gezellig maar 
ook leerzaam want tijdens de maaltijd worden er 
volop recepten, ervaringen met en weetjes over 
vegetarisch eten uitgewisseld. Er valt veel van elkaar 
te leren. 
 
We zijn nog met een klein clubje, nieuwe mensen 
zijn daarom van harte welkom. 
 
Geïnteresseerd of wil je meer weten? Mail naar 
vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com 
 

Foto: francescakookt.nl/tag/vegetarische-stamppot   

https://www.oneworld.nl/food/vlees-noch-vis/zet-nederland-op-vleesrantsoen
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com
http://www.francescakookt.nl/tag/vegetarische-stamppot/
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We hebben allemaal wel eens van de Meatless 
Monday gehoord. Of was het nou  
de MeatFree Monday? Dat is toch  
die organisatie van Paul McCartney?  
Tijd om het eens op een rijtje te zetten 
want het zijn twee verschillende organisaties! 
 
Meatless Monday begon in 2003 in de V.S., maar 
het idee stamt al uit de 1e wereldoorlog. Door 
minder vlees te eten – niet op maandag – kon de 
Amerikaanse bevolking helpen de oorlog te winnen! 
Dit initiatief werd doorgezet in de 2e wereldoorlog en 
ook daarna nog. Door één dag per week geen vlees te 
eten werd de Marshall hulp ondersteund en daarmee 
de Europese bevolking. 
Sid Lerner blies het initiatief in 2003 nieuw leven in, 
samen met het Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health’s Center for a livable future. De 
gezondheid stond daarbij voorop, maar ook het milieu 
en de portemonnee worden genoemd. Opvallend 
ontbreekt het dierenwelzijn bij hun argumentatie. 

 
In 2009 begon Paul McCartney met de MeatFree 
Monday. In tegenstelling tot Meatless Monday is bij 
hem het klimaat een belangrijke beweegreden. Samen 
met zijn in 2002 overleden vrouw Linda was Paul al 

langer vegetariër en zetten zij zich in voor de 
rechten van dieren. Ze waren al in 1969 
getrouwd en zij was, zeker aanvankelijk, de 
drijvende kracht achter hun activisme en 
vegetarisme. Maar Paul heeft het naar haar 

dood dus nadrukkelijk voortgezet. 
 

One day a week  

can make a world of difference 

 
Op beide sites vind je verder wat je mag verwachten: 
veel recepten en de nodige achtergrondinformatie. 
Beiden geven ook een digitale nieuwsbrief uit die 
zeker interessant is voor vegetariërs. 
Meer info vind je op meatfreemondays.com en op 
meatlessmonday.com. 

            
 
Alweer het vierde boek van Jorun Verheyden. Deze 
Belgische dame is, na haar opleiding aan de 
hotelschool in Brugge, een eigen vegetarisch 
restaurant begonnen. Daarna kookte ze een aantal 
jaren voor een ander restaurant en thans is zij in 
het bezit van haar eigen bedrijf Vegabites. Al bijna 
20 jaar geeft ze vegetarische kookworkshops. 
Eerder schreef zij vegetarische kookboeken die zeer 
succesvol waren maar Jorun is niet blind voor het 
feit dat er ook mensen zijn die best af en toe vlees 
willen eten of gezinnen waar zowel vegetariërs als 
vleeseters aan tafel zitten. Daarom is er nu het 
boek Veggie – Vlees. Een boek voor flexi- klima- en 
vegetariërs. 

Jorun Verheyden gaat veel 
verder dan alleen een 
stukje vlees toevoegen aan 
een vegetarisch gerecht. 
Ware kunststukjes trekken 
aan onze ogen voorbij. met 
de feestdagen of bij 
bijzondere gelegenheden is 
dit wel een heel fijn boek 
om uit te koken. Zo zet je 
echt iets bijzonders op 
tafel. 

 
Dit komt uit de recensie op: kookboekennieuws.nl 

 
Uitgeverij Davidsfonds – €27,50 – ISBN 9789059087705 

                          
 

 
 
Mirjam Leslie-Pringle en Nicolaas Homan maakten 
samen Veggie Very Much dat je direct in zonnige 
sferen brengt. De leuke intro’s bij de recepten 
geven een inkijkje in het leven van alledag.  
‘Heerlijk en gezond eten om te delen, om een fijn 
gevoel bij te hebben en om uiteindelijk mooie 
herinneringen aan over te houden’, zo verwoordt 
Mirjam het zelf. 
 In de gerechten wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
van eieren en kaas. Hierdoor is het boek vooral 
geschikt voor vegetariërs die wel zuivel en ei eten. 
 
Dit komt uit de recensie op: kookboekennieuws.nl 
 
Dit boek werd gratis ter beschikking gesteld door 
Dekker van de Vegt, Boekverkopers als hoofdprijs 
voor het lekkerste vegetarische recept tijdens onze 
picknick in het park! 
 

Aerial Media Company B.V. – €24,95 – ISBN 9789402601305 

http://www.meatfreemondays.com/
http://www.meatlessmonday.com/
http://www.kookboekennieuws.nl/veggie-vlees-jorun-verheyden/
http://www.kookboekennieuws.nl/thank-you-veggie-very-much/
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Vroeger had je aan het Mariaplein De Cantine: een 
collectief café waar je goed kon lunchen. Het 
collectief dat het café beheerde had veel plannen, 
maar stuitte op de beperkingen van het pand. De 
bovenburen waren bijvoorbeeld niet altijd blij met 
het geproduceerde geluid. Toen in 2003 de 
gelegenheid kwam om het schuin tegenover gelegen 
café Trianon over te nemen werd die keuze dan ook 
gemaakt. 
 
Natuurlijk vergde het nieuwe pand wel wat nieuwe 
investeringen. André was bereid die investeringen te 
doen en zo kreeg het collectief beheerde café toch 
een eigenaar. Een eigenaar die zo dicht mogelijk bij 
het collectieve beheer wil blijven. Al was het maar om 
dat het best bij zijn aard past. Met wel in het 
achterhoofd dat een eigenaar soms net iets andere 
belangen heeft dan het collectief. 
 
En zo gaan wij tijdens een hittegolf in september naar 
Trianon om eens met André te praten. Al gauw sluit 
zijn vrouw Dianne aan, zij ontmoette elkaar ooit bij De 
Cantine.  
En dan komt ook kok Werner en komt Wouter, die 
ook in de keuken werkt, en vervolgens kok Anne en 
tenslotte ook nog Rosanne, zij is verantwoordelijk 
voor de vegetarische inbreng in de keuken. Het 
keukenpersoneel blijkt een overleg te hebben, waarbij 
de nieuwe kaart wordt vastgesteld! En dus wordt ons 
interview meer een kringgesprek! 
 

 
De keuken in overleg op het terras 
 
De kaart bevat altijd 6 hoofdgerechten, waarvan er 
twee vegetarisch zijn. Rosanne, zelf vegetariër, is op 
dit moment degene die de vegetarische gerechten 
bedenkt, zoals de huisgemaakte vegaburgers die in 
september op de kaart staan. Of de Mexicaanse 
quesadillas (letterlijk: kaasdingetjes) van de maand 
daarvoor. En kijk niet raar op als er in de toekomst 
een Nepalees gerecht (daal bhat!) verschijnt, want die 
heeft ze ter plekke in Nepal zeer leren waarderen! 
 

De andere koks eten ook vaker vegetarisch. Wouter is 
9 maanden geleden zelfs vegetariër geworden. Hij zou 
geen dier kunnen slachten en wil het daarom ook niet 
opeten. Ook Werner eet meerdere keren per week 
geen vlees, waarbij ook het milieu wordt genoemd als 
reden. Iets dat natuurlijk ook van toepassing is op het 
publiek in Nijmegen oost. Want alleen al daarom 
staan er vegetarische gerechten op de kaart. 
 
Tenslotte komt de vraag aan de orde of ‘vegetarisch 
vlees’ een goed alternatief is. Daar komen we 
natuurlijk niet uit. Werner vindt dat een restaurant 
daar zich niet aan zou moeten bezondigen. Anderen 
kunnen zich voorstellen dat mensen toch op zoek 
gaan naar de ‘bite van vlees’. En laat nou juist Werner 
degene zijn die ons tijdens het gesprek zo'n alternatief 
laat proeven! 
 
Openingstijden en meer op cafetrianon.nl  
 
 

            
 
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. 
 

Dus deel jouw recepten met ons of 
help een keer met activiteiten 
organiseren. Je kunt ons ook 
financieel ondersteunen en vriend(in) 
van ons worden. Lees meer over de 
voordelen op onze website. 

 
 

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

Of mail voor meer info naar 
vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com  

 
Vegetarische Donderdag Nijmegen is een initiatief van 
 
 
 
 

transitiontowns.nl        debroeikasnijmegen.nl 

 
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://transitiontownnijmegen.nl/
http://www.debroeikasnijmegen.nl/
http://cafetrianon.nl/
http://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
http://www.vegetarischedonderdag.nl/nijmegen
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com
http://www.transitiontowns.nl/
http://www.debroeikasnijmegen.nl/
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com

