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Trouwe lezer,
Overpeinzing…………….
Half acht ’s ochtends, het is nog redelijk koel, maar je voelt al dat het een hete dag gaat worden.
Als je rondloopt zijn de eerste tekenen van droogte al zichtbaar.
Tot nu toe nog niets verontrustend, maar het blijft komende week flink zonnig en warm, droge wind.
Maar nu hier zittend op de vlonder is de ochtend nog fris en het kikkerkoor om me heen
trekt alle registers open.
In combinatie met de zware lucht van moerasspirea en valeriaan wekt het hypnotiserend,
de wind waait ritselend door de lisdodden, blaast elke gedachte uit je hoofd en je gaat er dromerig van kijken…
Moest ik eigenlijk niet iets gaan doen, en wat ook weer?
Een paar meter verderop liggen twee eenden in vergelijkbare staat uitgezakt te lanterfanten.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Op pure wilskracht toch aan de slag dam maar, - ik beloof mezelf een middagpauze in de
hangmat en dat helpt een beetje.
Klokslag 1 uur zit ik weer achter mijn scherm, - zo’n hangmat kan ik iedereen aanraden,
wiegend in de koesterende warmte, droge harsluchten, de zon filtert door de bladeren…
De tuin is een oase van rust – daarbuiten gonst het, gejoel in het zwembad, zware machines
bij de opbouw van een evenement., toeterend verkeer.
En dan toch een bezoeker die aan het fotograferen is – nieuwsgierig als ik ben, raken we in
gesprek.
Hij komt hier vaak en ontwikkelt voor Naturalis een app om insecten en planten te determineren, Obsidentify – gratis downloaden op play-store als je Android gebruikt.
Misschien toch nou eindelijk maar eens zo’n verslavend mobiel aanschaffen.
Goed, nu nog ff doorwerken en dan vanmiddag een koele duik in de Waal.
Louis

Oog in oog met spinnen.

Spinnen zijn een ondergewaardeerde diergroep.
De meeste mensen vinden ze maar griezelig.
Jammer , want het zijn fascinerende dieren,
Voor mensen die daar meer over willen horen,
Is er zondag 26 augustus een informatie ochtend,
met een korte excursie door Mark Kirkels.
Meld je aan als je wil komen, er is beperkt plaats
(geen jonge kinderen).
Zondag 26 augustus, van 10 tot 12 uur
Plaats en informatie:
Louis van der Heijden,
Educatieve Natuurtuin Goffert
Goffertweg 19, 6532AA Nijmegen
024 3541729
Aanmelden: Graag per mail: louis@natuurtuingoffert.nl

Vogelexcursie 13 mei.
In de nationale vogelweek was er weer een excursie georganiseerd op de zondagochtend.
Via de site van de vogelbescherming konden mensen inschrijven en een oproep in het wijkblad had
extra gewerkt want er waren veel inschrijvingen uit de buurt. Al een maand van te voren was de
inschrijving volgeboekt met 30 mensen. Wie weet hoeveel mensen nog meer mee zouden willen
doen. Dan is het jammer dat op de ochtend zelf nog 5 mensen afbellen en 3 niet op komen dagen.
Met twee groepen van 11 mensen gaan Freek Snel en ik op pad.
We zien in de tuin de koolmezen op verschillende kastjes vliegen en horen al allerlei gezang.
Vooral de roodborst laat zich geregeld horen, maar is voor veel mensen een moeilijke. Buiten de
tuin krijgen we verschillende zingende vogels ook mooi in beeld, zoals de heggenmus en de vink.
Hoog in de lucht vliegen de gierzwaluwen boven de stad. En verder is het maar net in welke groep
je bent. Een groep krijgt mooi de boomklever in de nestopening te zien en ziet later een spreeuw in
zijn nestholte en een grote bonte specht. De andere
groep ziet een paar kraaien elkaar aflossen bij het
broeden en ziet een zwartkop zingend in de boom en
ze horen later ook de ijle roep van de goudhaan.
Terug in de natuurtuin heeft Saskia voor ons voor
koffie en thee gezorgd. Daarvan genietend zijn verschillende groepjes nog even de ezelsbruggetjes aan
het repeteren om geluiden te herkennen.
Verschillende mensen nemen afscheid met het
voornemen om zeker volgend jaar er weer bij te zijn.
Groet,

Nico.

Vier de natuur / Fête de la Nature op 27 mei jl.
Het beloofde een prachtige dag te worden ons jaarlijks Lentefeest. Om 10 uur gestart met de voorbereiding. De grote luifel opgezet, de speurtocht Kip Kakel uitgezet, het terras buiten opgesteld, het
heerlijke gebak en soepen uitgestald, de knutseltent en de jubileumtent ingericht, de vijversafari,
de rondleiding en blote voetenpad aangekondigd en de promotie van ons feest aan de hekken buiten
opgehangen. Laat de bezoekers maar komen!
De start was goed. Zo’n 40 bezoekers waarvan 15 kinderen dartelden
door onze mooie tuin en namen enthousiast deel aan onze activiteiten.
Rond 14.00 uur begon het weer te betrekken om al snel om te slaan
in hevige regen en onweer. De bezoekers bleven weg en de vrijwilligers
zochten hun onderkomen onder de luifel onder het genot van de mooie
gitaarmuziek van Rob. Ook heel gezellig maar toch enigszins
teleurstellend dat het feest “in het water viel”!
Dank aan de 17 vrijwilligers die vol inzet hebben meegeholpen.
Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Lieke Honée

Ik heb trek in een dikke pier
Maar waar zoek je die nou hier?
Moeder wil dat ik ze zelf vang
Maar ik zoek nu al zo lang
Leest een ouder voor aan de kleuters die meedoen aan het vernieuwde zomer natuurpad. De kauw
is het symbool voor de zomer. De kinderen ontdekken hoe het nest er uit ziet en gaan er zelf een
bouwen. Wat vindt een kauw lekker, voor wie is hij bang. Wat groeit er allemaal op de akkers.
Nou bijvoorbeeld aardappelen die mogen de kinderen zelf steken.
Alle natuurpaden voor de onderbouw zijn vernieuwd. Met klinkende namen als Knabbelende knagers,
Fladderende vleugels en Wollige wiebelneusjes en dit zijn de hoofdrolspelers:

Nieuwe folder voor de scholen
De lessen voor kinderen van de basisscholen zijn vernieuwd opgezet. Dit geeft met name een
didactische verbetering.
De opdrachten hebben een betere samenhang;
De opdrachten zijn gebundeld waardoor er rust ontstaat in het afwerken van de vragen vanuit
één plek;
Het taalgebruik is speelser en aangepast aan het niveau van groep 1,2 en van groep 3,4;
daarom ook niet meer voor de hele onderbouw dezelfde les;
De instructie voor begeleidende ouders en leerkracht is duidelijker omschreven;
De powerpoint maakt het de leerkracht makkelijk om een voorbereidend lesmoment in
te plannen op het digibord;
In de opdrachten houden we rekening met verschillende leerstijlen van de kinderen.
De scholen hebben onlangs hierover een brief en flyer ontvangen. De mooie flyer is voor ons
ontworpen door Ivenne Mecking van het bureau Funcky Vision. We zijn haar hiervoor zeer
erkentelijk!

CONCERTAVOND Canisius Band

Agenda en nieuwsflitsen
* Zondag 26 aug. van

Contact

10-12 uur Spinnen Excursie.

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.

En vanaf 12 uur OOGSTFEEST

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert
Goffertweg 19
6232 AA Nijmegen
T 0243541729 / www.natuurtuingoffert.nl / info@natuurtuingoffert.nl

i.s.m. de Kinderboerderij.

* Vrijdag 21 sept.
Vrijwilligers Feest

