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Trouwe lezer,
Regen, regen en nog meer regen.
En dan voor de afwisseling miezerbuien.
Af en toe een lichte plek in de bewolking,
een vaag vermoeden dat de zon daar ergens rondhangt...
Na een rondje tuin - je kan niet de hele dag achter je scherm zitten,
zit ik weer kleumerig binnen met een hete kop koffie.
Dit is een ernstig geval van Maart.
Toch zag ik , glurend onder mijn capuchon vandaan, dat er flink schot in de lente zit.
Krokussen, sneeuwklokjes en narcissen bloeien volop of er niks aan de hand is.
Bloeiend longkruid en speenkruid in de knop.
De talloze groene puntjes die onstuitbaar de grond openbreken.
En daar sta ik dan wat rillerig tussen.
Vogels om me heen zingen uit volle borst; zanglijster, roodborst en mezen, ondersteund door
spechtendrums.
Mijn wangen zijn te verstijfd om mee te fluiten, ik voel me ontzettend buitenstaander...
Met mijn handen diep in m'n zakken modder ik terug naar het warme nest.
Als ik naar binnen stap hoor ik achter me hoe een groene specht me gillend uitlacht.
Op mijn 'bureaublad' bloeien zonnige tulpen tegen een strak blauwe lucht, alleen nog de lentegeluiden erbij. Krijg ik t best behaaglijk warm van
https://youtu.be/eVeKoYpn7b0
Louis

Grote zaal vernieuwd
Op 24 februari zijn we begonnen met het leeg halen van de grote zaal van de Natuurtuin. Om 12 uur waren de meeste mensen
aanwezig en die begonnen meteen met het ontmantelen van de diverse kasten. Zeker de lange kast op de achterwand was
niet makkelijk want die moest uit elkaar gehaald worden terwijl het erop leek dat die vastgelijmd was. Dat viel mee gelukkig.
We moesten hem wel in twee onderdelen verplaatsen. Uiteindelijk was het Ad en Adriaan gelukt. Zelfs de halve kast was
moeilijk te verplaatsen omdat deze nog steeds te lang was en kon breken. Gelukkig had Adriaan verschillende hulpmiddelen
meegenomen van huis zoals een plateautje op wielen die we er onder konden schuiven.
Verbazend was dat er veel meer in het kantoor paste dan we gedacht hadden. En al was de club vrijwilligers niet groot, toch
waren we iets na twee uur al helemaal klaar en was de zaal leeg. Heel bijzonder!
Op 27 februari kwam de schilder en de klusjesman. Die waren om 9.30 begonnen maar het werk viel erg tegen waardoor ze op
woensdag terug moesten komen.
Tenslotte werd op donderdag 2 maart de nieuwe vloerbedekking erin gelegd en hebben we op vrijdag alles weer ingeruimd.
Dat liep overigens weer op rolletjes want we waren voor 15.00 uur weer klaar. Dat kwam natuurlijk omdat we met veel vrijwilligers waren die allemaal keihard gewerkt hebben. Super!

NL doet aan de slag in onze tuin op 11 maart jl
Vele handen maken licht werk
Er werd flink gezaagd, getimmerd, geboord, geharkt en
geschept in de Natuurtuin. Tijdens NLDoet kreeg het gebouwtje met de bijenkassen een flinke opknapbeurt en
een aanbouw, werd het regentonkraantje overkapt en
werd mos verwijderd bij de heidegrond. De zon scheen
en er heerste een vrolijke sfeer. Een mix van vrijwilligers
uit de wijk en politici van D66 en GroenLinks gingen
hard aan de slag. Na afloop was er een gezonde lunch
en veel vrijwilligers, ook uit de politieke hoek, lieten weten bij een volgende klus graag weer te komen helpen!

Jong geleerd is oud gedaan
De zevenjarige Gijs had er zin in. Hij mocht met
z’n vader mee naar de NLDoet-activiteit in de
Natuurtuin en werd ingedeeld bij het groepje
dat een klokkenspel maakte van kastanje
stammen. Zijn enthousiasme werkte
aanstekelijk op het hele groepje en dit was
dan ook de klus die het snelste af was! Gijs
wilde eigenlijk de hele dag blijven klussen en
baalde dat de volgende editie van NLDoet pas
weer over een jaar is. Maar Gijs, je bent van
harte welkom om ons vaker komen te helpen,
want jouw frisse ideeën maakten van deze
klus een groot succes.

EXTRA ACTIVITEITEN 2017
EDUCATIEVE NATUURTUIN GOFFERT
Zondag 14 mei om 9.00 uur:

Vogelexcursie
Vogelgidsen gaan met u op zoek u naar vogels in de Natuurtuin en het Goffertpark. Aanmelden:
www.vogelweek.nl zoeken bij postcode 6532AA

Zondag 21 mei tussen 12.00 en 16.00 uur:

Fête de la Nature
Beleef de natuur en bezoek de tuin. Activiteiten voor jong en oud.

Dinsdag 23 mei om 20.00 uur:

Nachtvlinders
Harm Albers lokt de nachtvlinders naar de tuin en vertelt ons erover.

Zondag 27 augustus om 11.00 uur:

Het bijenvolk
De imker neemt ons mee op excursie in de wondere wereld van het bijenvolk

Zaterdag 28 oktober om 20.00 uur:

Nacht van de Nacht
Marijke Haverkorn houdt een inleiding over hemellichamen: van planeten tot sterrenstelsels. Bij
helder weer bekijken we de sterren.

Activiteiten zijn gratis. Adres: Goffertweg 19 (ingang naast restaurant)
Meer informatie: www.natuurtuingoffert.nl

Snoeidag 2017: woensdag 18 januari.
Het vriest behoorlijk als ik op mijn fiets naar de Natuurtuin ga. Freek, onze deskundige op het gebied van
snoeien, is er als. Uit zijn fietstas steken twee kettingzaagbladen. Verder puilt zijn fietstas uit met allerlei
andere zaken die hij nodig heeft bij het snoeien zoals brandstof en olie.
Rond 10.00 uur druppelt iedereen binnen: Bert, Chris, Bram, Christa, Nico van het bestuur kwam ook meehelpen, Gees en Didier. We starten met een ronde door de tuin. Ook Louis is daarbij van de partij. Eerder
deze week hebben we diverse bomen gemerkt die gesnoeid moeten worden. Dat bleek handig. Als de motorzaag eenmaal zijn herrie maakt gaat de rest aan de slag met het opruimen van het snoeiafval. Dan kan
niet zomaar, nee daar zit systeem in:
* De dikke takken van 10 tot 15 cm doorsnee moeten in stukken van een meter lengte apart opgeborgen
worden zodat we daar later paddenstoelen mee kunnen gaan kweken: groene takken heet dit project.
* De iets dunnere takken van 5 cm tot 9 cm doorsnee moeten zolang mogelijk blijven en opgeslagen worden bij de bijenstand: kunnen we later prima gebruiken als staanders voor nieuwe takkenrillen.
* De rest, dus nog dunnere takken en twijgen worden in de diverse houtrillen gevlochten

We blijken nog lang niet klaar te zijn als de middag ten einde loopt. Ook de vrijdag en de woensdag erop
zijn we nog druk met het ordenen en snoeien van alles wat te veel licht wegneemt of niet thuishoort in een
bepaalde gebiedje.
Maar goed ook want het vriest zo hard dat we toch niet veel andere taken kunnen uitvoeren want al het andere zit vastgevroren.
Marja Luyben Coördinator Onderhoud

Korte mededelingen


Jaarverslag 2016:

Het jaarverslag 2016 is uitgebracht en te vinden op onze website.



Extra Subsidie Provincie Gelderland. Deze subsidie mogen we gaan gebruiken voor 1) het uitbreiden
van de grondwaterpomp zodat ook de nieuwe boomgaard bewaterd kan worden. 2)Het verder inrichten
(plantmateriaal) van de nieuwe strook. 3)Het beschermen van de beukenhaag.



Vanaf 27 maart is de tuin weer geopend op maandag.



Vrijdag 15 september ons jaarlijks vrijwilligersuitstapje.

Contact
Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.
Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert
Goffertweg 19
6232 AA Nijmegen
T 0243541729 / www.natuurtuingoffert.nl / info@natuurtuingoffert.nl

Agenda en nieuwsflitsen

*

Dinsdag 4 April om 19:00

uur: VRIJWILLIGERSAVOND. Het
thema is bijen in de Natuurtuin.

*

Zondag 21 Mei van 12:00-16:00

uur

Fête de la Nature

