
17 januari 2016, Honig, De Kube (Waalbandijk 20)

Tussen 13.00 en 16.30 uur
www.nijmegen.nl/nijmegenmakenwij



 24 november - Goffertstadion
tussen 13.00 en 17.00 uur
www.nijmegen.nl/nijmegenmakenwij

NIJMEGEN MAKEN WIJ
De kracht van de stad zit in de bewoners, zij maken hun stad! 
Nijmegenaren die zelf een natuurspeeltuin maken, een 
facebookpagina voor de buurt hebben of een huiskamer-
restaurant beginnen. Nijmegen bruist van de energie! 

Op zondag 24 november 2013 is er het festival “Nijmegen maken wij”  
Hier zijn stadsgenoten te vinden die hun ideeën waarmaken. Wilt u 
dat ook? Een witte boekenkast in de buurt of een mooie moestuin 
met buren? 

Kom op 24 november en kijk de kunst af! 

Hoe:

- begin je een buurtmoestuin

- pimp je een speeltuin met weinig geld

- start je een eetclub in de straat

- ga je samen zonnepanelen kopen

- start je een wandelclub

- word je buurtrangers

- wijkraden-wijkbladen

- en nog veel meer

 

Workshop over

- hoe organiseer ik een evenement

- social media

- durf te vragen

- gave dingen doen

- mijnbuurtje.nl

- leren van elkaar, goede voorbeelden

Muziek en Hapjes uit de Nijmeegse wijken

Heeft u een mooi wijkinitiatief? Doe mee voor de prijs van het beste Wijkidee.

Meld je aan bij Inge van den Hoogen (i.van.den.hoogen@nijmegen.nl)

Neem gerust uw kinderen mee. Er wordt gezorgd voor 

leuke kinderactiviteiten die te maken hebben met NEC.   

Kinderopvang door Allio

Een greep uit het aanbod

Om 13:00 uur opent 
burgemeester Bruls het 
wijkenfestival. Het beste 
wijkidee wordt om 16:00 
uur door wethouder Tankir 
beloond met een prijs.

Nijmegen bruist van de energie! De kracht van een stad zit in de bewoners 
want  zij maken hun stad! Daarom start het jubileumjaar 2016 voor de  
wijken op 17 januari 2016 met het Festival ‘Nijmegen maken wij’.

Om 13.00 uur opent burge-

meester Bruls het Festival. Om 

15.45 uur reiken wethouders 

Renske Helmer en Bert Frings 

de prijs uit aan het meest 

verbindende wijkidee. 

Tijdens dit festival laten Nijmegenaren zien welke mooie, bruikbare en leuke initiatieven er 

zijn. Op wie kunt u een beroep doen voor ondersteuning en vragen, welke leuke initiatieven 

zijn er waar u bij aan kunt sluiten of eventueel zelf kunt opstarten in uw buurt of wijk? 

Bijvoorbeeld zelf een (jongeren)evenement organiseren of samen een moestuin beheren 

of een eetclub starten. Allemaal vrijwilligersinitiatieven voor u en misschien in de  

toekomst ook door u!

Kom op 17 januari langs en kijk de kunst af!  

Vragen? Mail naar nijmegenmakenwij@gmail.com 

Mede mogelijk gemaakt door: Wijkenfestival, WMO-Denktank, 
Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Nijmegen Deelstad. 

• Muziek en hapjes uit Nijmeegse wijken. 

• Korte workshops over actuele thema’s.

• Presentaties van initiatieven uit heel Nijmegen.

• Netwerkcafé en discussietafels.

• Sport- en spelactiviteiten.

• Creatieve workshops.

17 januari 2016, Honig, De Kube (Waalbandijk 20)

Tussen 13.00 en 16.30 uur
www.nijmegen.nl/nijmegenmakenwij

Er zijn ook leuke kinderactiviteiten, zoals een kindercircus, dus neem gerust uw kinderen mee.


