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Trouwe lezer,  

Vrijdagochtend, een wit besneeuwde tuin. 
Het is nog bijna donker, maar toch licht alles op, zacht als in maanlicht. 
Kleine zuchtjes wind verwaaien mijn ademwolk. 

Ik heb de neiging om heel behoedzaam te lopen, 'op kousenvoeten'  
alsof je door een ruimte loopt waar iemand slaapt die je niet wakker wil maken. 
mijn voeten knarsen sporen in het wit, 

ssst, de bomen slapen hier... 
 

Een poederige wolk daalt op me neer als ik een duif opschrik bij de fietsenstalling. 
Verbreekt de betovering. 
De routine neemt het over, deur van ´t slot, alarm eraf,  

jas uit, computer aan en koffie zetten. 
Luiken open, 

even nog blijf ik voor het raam, ellebogen op de  
vensterbank, 
vanuit de behaaglijke warmte naar buiten turen. 

Kleine sneeuwvlokjes dalen neer. 
In de veldesdoorns voor me zijn vijf appelvinken aan het ontbijten. 
Twee kraaien wieken gehaast over. 

Winter is af en toe best fijn. 
 

- gepruttel uit de keuken, genoeg        
gemijmerd, aan de slag... 
Iedereen die ik nog niet persoonlijk     

gezien heb een fijn nieuw jaar gewenst, 
en tot binnenkort. 

 
Louis 
 

 
 
 



 

  
We klonken op het nieuwe jaar……. 
 

Afgelopen vrijdag vond de nieuwjaarsreceptie plaats. In een mooi versierde ruimte, lekker zoete en 
zoute hapjes, warme en koude dranken troffen de vrijwilligers elkaar. De opkomst was groot en de 

sfeer heel geanimeerd. Je zag om je heen hoe hartelijk mensen elkaar begroeten en elkaar veel te 
vertellen hebben! 
Tijdens het min of meer officiële gedeelte gaf Peter een terugblik op het afgelopen jaar. Op ko-

mische wijze beschreef hij onze kleinschalige Natuurtuin als ware we een multinational. In alle op-
zichten kijken we terug op een productief 2016. Het afgelopen jaar werd ook bezongen in prachtig 
lied. Het was ook de gelegenheid om dank uit te spreken en afscheid te nemen van 2 bestuursle-

den. Paul  
Eskens stopt als voorzitter. Hij heeft sinds maart 2010 deze rol in het bestuur vervuld. Bert Klaren-

beek, ook al ruim 5 jaar bestuurslid, legt ook zijn functie als bestuurslid neer maar blijft nog actief 
als vrijwilliger in het Onderhoud. Aansluitend aan dit afscheidsritueel konden we kennis maken met 
de nieuwe voorzitter Stijn Verbruggen. Hierover meer in de deze nieuwsbrief. 

 
 

 
 

Onze nieuwe voorzitter 

Met ingang van het nieuwe jaar heeft het bestuur van de Natuurtuin een nieuwe voorzitter: Stijn Verbruggen. 

We stelden hem enkele vragen om het beter te leren kennen: 

Wie ben je?  Mijn naam is Stijn Verbruggen en ik ben 40 jaar. Mijn vrouw en ik hebben drie kinderen, van 9, 
7 en 4 jaar. Ik ben geboren in Eindhoven en op mijn 18e in Nijmegen komen wonen om te studeren. Daarna 

ben ik in Nijmegen gebleven. 

Waar woon je? Ik woon op de Wezenlaan, dus vlak bij de Natuurtuin, tegenover de kinderboerderij. 

Wat doe je in het dagelijks leven?  Bij de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland (gevestigd in Utrecht) 
ben ik Hoofd Strategie & Communicatie. Namens de sector onderhoud ik de contacten met Tweede Kamerleden 

en journalisten. Hiervoor heb ik bij het ministerie van Economische Zaken (politiek assistent), de provincie       
Gelderland (perswoordvoerder) en de Tweede Kamerfractie van de PvdA (eerst als beleidsmedewerker, later 

als persvoorlichter) gewerkt.  

Waarvan kunnen we je nog meer kennen?  Van 2006 tot en met 2012 was ik gemeenteraadslid in        
Nijmegen (voor de PvdA), met o.a. de portefeuilles Openbare Orde & Veiligheid, Volkshuisvesting (wonen), 
Leefbaarheid (wijken) en Fietsbeleid. Ook was ik in 2015 bestuurslid van het jaarlijkse Bouwdorp in het      

Goffertpark.  

Hoe goed ken je de Natuurtuin?  Mijn kinderen zijn er met school wel geweest en ver-

telden daar natuurlijk over. Omdat ik zo dichtbij woon, kom ik er natuurlijk ook regelma-
tig langs, maar eerlijk gezegd was ik er nog niet vaak binnen geweest. Laatst heeft    
mijn zoontje er zijn kinderfeestje gevierd, hij is dol op de natuur. En het   eerste gesprek 

dat ik met enkele bestuursleden had, vond plaats in de Natuurtuin. Het is een prachtige 
plek en scholen weten 'm gelukkig goed te vinden, maar als buurtbewoner kwam ik er 

eigenlijk nooit.  

Wat wil je als voorzitter van de Natuurtuin bereiken?   Ik heb al wat mensen      
ontmoet en een bestuursvergadering bijgewoond, maar ik moet de Natuurtuin en alle 
betrokken vrijwilligers natuurlijk eerst beter leren kennen. Dat ga ik de komende tijd 

doen. Mijn eerste indruk is dat er heel veel dingen goed gaan en er veel actieve         
vrijwilligers zijn. Dat is fijn! Dan is het zaak te zorgen dat alles goed blijft gaan, iedereen 
tevreden blijft  en dat de dingen die misschien nog wat beter kunnen ook beter zullen 

gaan. Het belangrijkste is natuurlijk dat de schoolklassen blijven komen. Maar ik wil ook 
wel kijken hoe we de buurt meer bij de Natuurtuin kunnen betrekken. Vooral wil ik  

iedereen de ruimte geven om de goede dingen te blijven doen.  

 



Oppimpen gebouw Natuurtuin 

In het najaar van 2016 zijn een paar verbeteringen aangebracht in het gebouw van de educatieve Natuurtuin 

Goffert. 

 Er is een bakje aan het plafond in de grote zaal gehangen waar de beamer op geplaatst wordt. Dan kan 

iedereen gemakkelijker gebruik maken van de beamer in de toekomst omdat deze dan standaard al 

aangesloten en klaar staat. 

 In de werkplaats zijn extra schappen gekomen zodat de vloer minder vol staat. 

 Er is een nieuwe tegelvloer gekomen in de hal, de keuken en op het kantoor. Daarvoor moest natuurlijk 

alles leeggeruimd worden en het zeil moest er uit gehaald. 

 Het plan is om in het nieuwe jaar de vloer van de grote zaal te vernieuwen. 

Kom gauw kijken wat je er van vindt.     

Marja Luyben      Coördinator onderhoud. 
 

 

Kijk je wel eens op onze website? 

Zo ja, dan weet je dat onze website de laatste tijd sterk is verbeterd dankzij  o.a. de bijdrage  van Gerard en Nata-
lie. Zo nee, dan moet je er zeker eens op komen kijken : www.natuurtuingoffert.nl ! 
Je vindt er iets over onze organisatie, een kijkje op wat er in onze Tuin aan moois is te vinden, ons werkplan en 
informatie over de taken van onderhoud, jeugdeducatie en kruiden/bloementuin. Ook vind je er ons vrijwilligers-
beleid. 
Voor de vrijwilligers van jeugdeducatie is er een afgeschermde pagina waarop de verschillende natuurpaden voor 
onze bezoekertjes zijn te vinden. 
Verder is er ons smoelenboek met alle vrolijk of ernstig kijkende gezichten van onze vrijwilligers. Komt dat zien! 
Dat staat op de webpagina “vrijwilligers”  en via de inlogpagina kom je er terecht (vanwege privacy hebben alleen 
vrijwilligers de inlognaam gekregen; als je hem vergeten bent, mail even naar info@natuurtuingoffert.nl ). Op de-
ze pagina komen ook de foto’s van activiteiten te staan. 
Om nog beter aan de weg te timmeren, hebben we sinds kort een link (likebox) naar onze Facebookpagina. Een 
Facebookpagina is een prachtig medium, maar dat moet wel gevoed worden met berichten, nieuwtjes, foto’s. En 
het materiaal ligt in onze Tuin voor het oprapen: een leuke paddenstoel, de eerste voorjaarsbloei in de kruiden-
tuin, een verhaaltje van een opa met kind, hoe er wordt gezijsd, kinderen met schepnet, snoeien en spitten, onze 
theekast, een opgraving, een spotvogel……….Om met Toon Hermans te spreken: “Oh er is zoveel!”. Eigenlijk zou-
den we bij elk onderdeel een “journalist” moeten hebben! En op kantoor ligt ook altijd  een fototoestel klaar. 
Natalie gaat de pagina beheren; dus alle nieuws, foto’s  naar haar mailen: n.klarenbeek@live.nl 

We zijn heel benieuwd naar jullie bijdrage   
 Peter Engelhard 
 

 

 
Agenda en nieuwsflitsen 

 *  Wel wat laat, maar toch voor al 

onze lezers nog een geweldig goed 

en gezond 2017 !!  

En geniet van wat onze mooie           

Natuurtuin te bieden heeft !!  

 

Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19 

 6232 AA  Nijmegen  

T  0243541729  /  www.natuurtuingoffert.nl  /  info@natuurtuingoffert.nl   
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