
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief – juli 2021 

Met de zomervakantie in aantocht is dit de derde plukroute Nijmegen 

nieuwsbrief. Het ontwerp voor de plukroute is in volle gang en de 

kinderen van basisschool de meiboom helpen mee. De vrijwilligers 

melden zich gestaag en de plukroute ideeënboeken komen langzaam 

terug. Lees erover in deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. 

 

Plukroute ideeënboeken retour 

In juni zijn er 10 plukroute ideeënboeken door 

de wijk verspreid. Inmiddels zijn er 3 van 

teruggekomen. Deze staan bordenvol ideeën 

en inspiratie voor de plukroute. Zo komt de 

wens om goed oogstbare gewassen die wat 

hoger groeien (vanwege honden die worden 

uitgelaten) naar boven. Maar ook de wens 

voor een kinderboerderijtje, bloemenlinten 

van plek naar plek en het betrekken van de 

kinderen uit de buurt en de basisschool komen 

hierin terug. We gaan deze zomer met deze suggesties aan de slag en 

nemen veel ervan mee in het uiteindelijke ontwerp en uitvoering! 

 

Mocht je nog een plukrouteboek thuis hebben liggen, of weet je 

iemand die er eentje heeft. Neem dan contact met ons op. We komen 

hem graag ophalen!  



 

 

 

 

 

 

 

De kinderen ontwerpen mee 

Vrijdag 9 juli zijn we langsgegaan bij groep 4,5 en 6 

van basisschool de Meiboom om de kinderen te 

vragen om mee te denken over de plukroute. Zij 

kregen plattegronden van de stukken voor en achter 

de school waar ze op mochten tekenen. De 

resultaten waren zeer 

verrassend en erg leuk. Het 

enthousiasme straalde van 

de kinderen af. Ze hebben er superveel zin in 

om in oktober mee te helpen met de aanleg 

van hun plukroute!  

 

 

Plukroutejassen voor vaste vrijwilligers 

De vrijwilligers melden zich langzaamaan. Mocht je het helpen bij de 

aanleg nu zo leuk vinden dat je ook 

daarna graag bezig blijft met het 

onderhouden van de plukroute, dan 

ligt er voor jou een plukroutejas 

klaar. De eerste vijf zijn al bedrukt!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Plannen voor september 

 

In september gaan we de wijk in om de mensen uit de wijk nog meer te 

betrekken bij de plukroute. Zo zullen we bij de opening van het nieuwe 

winkelcentrum aanwezig zijn. Trekken we met een kookfiets door de 

wijk en zullen we bij de nacht van het ommetje aanwezig zijn om ook 

dit ‘ommetje’ te promoten. Wil jij bij een van deze activiteiten 

helpen? Mail naar plukroutenijmegen@gmail.com 

 

Even voorstellen 

In dit deel van de nieuwsbrief worden mensen geïntroduceerd die verbonden zijn 

met de plukroute en de wijk.  

 

Buurtbewoner: Mimoun Hamdi (Nu met foto!) 

Als u weleens langs het moestuintje achter de sporthal 

gelopen bent dan heeft u hem daar vast weleens bezig 

gezien met de kippen en de tuin. Mimoun is een betrokken 

buurtbewoner en omdat hij altijd met groen bezig is was hij 

gelijk enthousiast over het idee van de plukroute door zijn 

wijk. Mimoun heeft al geholpen met de meetwerkzaamheden 

en zal zeker zijn steentje bijdragen om dit project te laten 

slagen. 
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Vrijwilligers gezocht! 

De plukroute is een initiatief voor de wijk en door de wijk. Geef je daarom op als 

vrijwilliger voor de aanleg van de plukroute in oktober. Mail bij interesse naar: 

plukroutenijmegen@gmail.com.  

 

 

 

 

 

          Volg ons op Instagram: @plukroute_nijmegen_dukenburg 

 

Volg ons op Facebook: @plukroutenijmegen 

 

 

 

 

 

 

 

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar: plukroutenijmegen@gmail.com, met als titel: afmelden 

nieuwsbrief 
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