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Trouwe lezer,  

In de vorige nieuwsbrief was per ongeluk een herfststukje van 2018 geplaatst, 

Dit is wat ik eigenlijk geschreven had; 

  

De wereld verkleurt maar traag deze herfst, 

Her en der wel wat vlammend rood of stralend geel,  

maar door de lang aanhoudende warmte lijken veel bomen nog niet zo aan hun rust te willen 

beginnen. 

Maar de laatste week lijkt daar verandering in te komen, 

De ochtendkou bijt speels in mijn vingers  als ik naar de tuin rijd en het eerste zonlicht ver-

strooit goudgeel in de vage nevel tussen de bomen. 

Fris en toch weemoedig. 

 

Zo terughoudend als de bomen zijn, zo uitbundig reageert de anders zo steelse schimmelwe-

reld. 

Paddenstoelen schieten de grond uit in een waaier van kleuren soorten en maten. 

De ontroerende manier waarop zo’n kopje door de aarde breekt. 

Teer breekbaar maar met een onverzettelijke kracht. 

 

De paden vullen zich nu toch langzaam met een zacht ritselende bladerdeken, 

Nu nog af en toe opgeschud door ronddwarrelende kleuters tijdens laatste herfstlessen. 

De eerste lisdodden veranderen in wollige suikerspinnen. 

Rozenbottels verliezen hun glans, nog wat tegendraadse herikbloemen en  herfstasters- 

maar het groen in de tuin is een vermoeid groen, bijna toe aan loslaten. 

Het roept een vaag verlangen in me op, vluchtige beelden van besneeuwde kale takken, 

vrieslucht en tintelende vingers om een mok warme chocolademelk…  

 

Inmiddels is het beeld toch wel ingrijpend veranderd, hoewel winter…? 

De tuin ligt er nu wel zo bij, kale bomen, een leeg moeras, fletse kleuren – 

Maar het voelt nog als herfst. 

Toch gaan we nu in rap tempo  Kerst en Nieuwjaar toe. 

De volgende nieuwsbrief valt in het nieuwe jaar, 

Vast fijne feestdagen en jaarwisseling, tot in 2020. 

 

Louis 

 



 

 
Beregenen 
 
 
In verband met de steeds groter wordende droogte willen we het sproeien oftewel beregenen van 

de planten en bomen in de Natuurtuin deels verplaatsen naar de avond en nachturen.  

Op deze manier gaat er zo min mogelijk water verloren door verdamping.  

Ook kunnen we gerichter water geven aan de jongere bomen en struiken. We krijgen van de pro-

vincie subsidie voor een sproei-installatie. Fantastisch toch! 

 
We hebben nu de hovenier gevraagd om een beregeningsplan te ontwikkelen.  

Hoe dit er uit ziet hoor je later. Wordt vervolgd! 

 
  
Marja,  Onderhoud 

 

 

 

Glasvezel 
  

Met hulp van Hoveniersbedrijf Overhaag uit Leuth en de Gemeente Nijmegen, de Stichting 

Galzenkamp en Computer Service Nijmegen hebben we eindelijk Glasvezel kunnen aanleggen 

naar ons kantoor. Op deze manier hebben we nu sneller internet en kunnen we de abonnements-

kosten omlaag brengen. 

De inzet van deze organisaties was geweldig. Ze hielpen ons met menskracht, machines, materiaal 

en deskundigheid. 

Al met al een hele klus, zeker toen bleek dat de ingeschatte tijd niet werd gehaald waardoor er  

tijdnood ontstond met daarboven op nog vandalisme: lolbroeken hadden de kabel een eind uit      

de mantelbuis teruggetrokken en doorgesneden. 

Dank aan deze organisaties maar zeker ook aan onze vrijwilligers voor het harde meewerken.  

 

Marja 

Onderhoud. 

 
 

 



Instagram volop in de lucht……….. 

 

Inmiddels “zitten” we als Natuurtuin ook op Instagram. We hadden heel wat te melden. Natuurlijk die 

prachtige en exotische paddenstoelen, onze vaste gast de blauwe reiger en die schattige eekhoorn. 

Doe mee stuur ons foto’s en berichtjes uit de tuin. Dit kan via mijn telefoon: 0646134874.  Ik kan je 

ook toevoegen aan onze whatsapp-groep vanwaar uit we de foto’s en berichtjes plaatsen op Insta-

gram.  

Lieke Honée 

Wisseling van secretaris 

 

Per 1 januari vindt er binnen het bestuur een wisseling plaats.  

Peter Engelhard die jarenlang de secretariaatsfunctie heeft vervuld geeft het stokje over aan het 

bestuurslid Jos Kuijk.  

Jos wordt de 1ste secretaris en is goed ingewerkt. Hij  kan nog altijd een beroep doen op Peter om-

dat deze als 2e secretaris beschikbaar blijft.  



Wij wensen u een Voorspoedig en 

‘natuurlijk’ Groen 

2020 

 

 

 

 

 
 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst onze vrijwilligers en onze externe relaties op 

10 januari 2020 

Op vrijdag 10 januari ontmoeten we elkaar in het nieuwe jaar tijdens een feestelijke bijeen-

komst van 16.00 uur tot 19.00 uur. 

We hopen dat je komt.       De coördinatoren en het bestuur. 

 

         

       

 

Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar. (behalve tijdens 

kerstperiode) 

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19 

 6232 AA  Nijmegen  


