
In 2023 gaan we in Grootstal nieuwe 

plekken maken om te spelen, ontmoeten, 

bewegen en natuur te beleven. Kinderen

en volwassenen uit Grootstal denken

en doen mee! 

Wil je meer weten en meedenken?

Kom dan op 28 januari naar het Buurtwinter-

feest. Iedereen is welkom! We horen graag wat

jullie belangrijk vinden en wat jullie missen

in de buurt.

We zorgen ook voor iets lekkers te eten en 

drinken, spelletjes en workshops. Gratis 

toegang, dus doe mee!

Een speelse en
groeneontmoetingsplek
in Grootstal
Denk jij ook mee?

Zaterdag 28 januari
14.00 – 16.00 uur

Archimedesstraat 9
Nijmegen

naast Stadstuin
de Groene Schakel

BuuRT
WinTeR
FEEsT 

Bekijk het programma >>



Doen jullie iets met de ideeën?

Jazeker! We willen namelijk graag dat 

de groene plek straks intensief wordt 

gebruikt. Dat kan alleen als we goed 

luisteren naar jullie wensen.

Buurtsafari op Valentijnsdag

Alle kinderen uit de buurt zijn 

uitgenodigd om op dinsdagmiddag 

14 februari mee te gaan op buurt-

safari. We horen graag van jullie wat 

er leuker, fijner, groener en speelser 

kan in Grootstal. We vertrekken om 

14.15 uur vanaf de Kleine  Wereld. 

Aanmelden kan bij Bianca van 

Bindkracht10 of scan de QR-code.

Wat is er te doen op 28 janauri? 

• workshop Urban Sports samen met 

de buurtsportcoaches

• workshop Happy Stones schilderen 

door Bianca van Bindkracht10

• workshop zaadbommen maken door 

IVN Natuureducatie

• diverse spelletjes door Jantje Beton

• een buitenvuurtje voor soep en om 

broodjes te bakken, met Van Tuin 

tot Bord

• een loterij met mooie prijzen

• een ideeënbord met wensen voor 

de buurt

Alle workshops zijn doorlopend en 

gratis toegankelijk vanaf 14.00 uur. 

Aanmelden is niet nodig. De wethou-

ders Broeren en Deamen en Bikkel 

geven om 14.30 uur het officiële 

startschot voor het project en zullen 

dan ook de winnaars van de loterij 

bekend maken.

Jouw mening is belangrijk

Kun je er niet bij zijn op 28 januari 

maar wil je wel meer weten? Stuur 

dan een mailtje met jouw ideeën of 

vragen naar Marieke te Plate: 

mteplate@ggdgelderlandzuid.nl

 

 OOK
Bikkel is
van dE 
  PaRTij!
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