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Trouwe lezer,  

Overpeinzing……. 

 

Een stralende ochtend, nog een beetje heiig , vogelgekwetter alom. 

Een groene golf trekt door de tuin met schuimkoppen van sleedoorn en kersenbloesem. 

De tuin bruist van het leven, een fles champagne die je wat wild ontkurkt. 

Het is dat over de Slotemaker de ochtendspits  raast en ik mijn hulporen niet in heb – want ik 

maak me sterk dat je het bubbelen zou kunnen horen van al die open ploppende knoppen… 

 

Als ik door de tuin loop heb ik de neiging om alles goedemorgen te wensen, ‘goedemorgen 

ouwe opa eik, goedemorgen bosanemoontjes en goedemorgen  mevrouw hommel’ 

Als in een gedicht van Paul van Ostaaijen dat ik me van vroeger herinner – Marc groet ’s 

morgens de dingen – 

Maar het allerfijnste op het moment is het geluid van het kabbelende water  dat in ons geheel 

vernieuwde zandven  stroomt! Geen open wond meer, maar een waterplas met groeibelofte. 

‘Goedemorgen nieuw ven’ 

 

Marijke en Saskia zijn druk in de weer met het uitzetten van de eerste les vandaag. 

Als ik terugloop naar kantoor hoor ik de eerste kinderen al opgewonden naar het hek hollen. 

Vrolijk. 

Twee jongetjes klimmen er meteen op – ‘hé hier zijn we al eerder geweest toen we nog klein 

waren’- - tja in groep 3 voel je je natuurlijk al veel meer een echt mens… 

En geweldig dat de herinnering is blijven hangen, hoopvol. 

Goedemorgen kinderen.. 

 

 

Louis 

 

 

Mededeling:  Jaarverslag 2018 
 

Het jaarverslag is te lezen op onze website: www.natuurtuingoffert.nl 

 



 

 

NL-doet 2019 
 

Op 16 maart heeft de Natuurtuin weer mee gedaan aan NL-doet. De weken ervoor had het steeds 

veel geregend dus we waren erg benieuwd of we wel buiten zouden kunnen werken maar gelukkig 

werd het rond een uur of tien droog. Er hadden zich weer diverse vrijwilligers gemeld waaronder 

ook een vijftal jongeren van de Groenschool met hun 2 docenten. En er werd super hard gewerkt. 

We hadden 3 klussen te klaren: 

- Het hetstellen van het zandven 

- Het composteren van de oude boomgaard 4de jaar 

- Het herstellen van de kapotte nestkasten 

In het begin van de dag zijn de meeste mensen bezig geweest met de oude boomgaard en het 

compost want bij het zandven konden maar een paar mensen aan de slag met het wegscheppen en 

wegpompen van het water. Anders liepen we elkaar daar in de weg. En een paar mensen zijn direct 

aan de slag gegaan met de nestkasten. 

Toen het water eindelijk uit het zandven was waren de mensen bij de boomgaard intussen gelukkig 

klaar zodat we met z’n allen het folie konden uitspreiden (dat was natuurlijk groot en zwaar) en 

vervolgens konden we met z’n allen het ven vullen met zand. 

Gelukkig kregen we rond 11.00 uur ook even pauze met koffie en cake om vervolgens weer hard 

aan het werk te gaan. Het bleef de hele ochtend droog en door het harde werken kregen we het 

ook nog lekker warm ook. Om één uur zaten we tevreden aan de heerlijke lunch. 

Marja, onderhoud. 

 

Het zandven 
In september vorig jaar hebben we het zandven moeten ontmantelen. Dit kwam vanwege de Water-

crassula. In een vorige nieuwsbrief hebben we daarover al bericht. 

Pas nu in maart, tijdens NL-doet,  zijn we weer gestart met de opbouw van het ven. Dit zoals we van 

te voren ook gepland hadden. 

We hebben een folie van 1,5 mm dikte en met een oppervlakte van 14 x 14 meter gekocht. Qua    

materiaal rubber in plaats van plastic. Tijdens NL-doet hebben we de volgende acties ondernomen: 

Laatste schoonmaak van de bodem van het zandven: al het water en blad moest weggehaald worden. 

Het had de weken ervoor voortdurend geregend dus dit was nog een heel karwei want er stond wel 

10 cm water op de (met barsten kapotte) betonplaat van het ven. 

Het plaatsen van het nieuwe vijverfolie. Dit met vereende krachten van alle tijdelijke mensen die op 

dat moment aanwezig waren in de tuin. 

Het storten van het door ons bewaarde rivierzand op het folie. Dit zand lag voorheen onder het      

vorige folie en was dus helemaal schoon (geen watercrassula risico) 

Het wegsteken van grasplaggen aan drie kanten van het ven zodat we het folie aan de randen       

ermee kunnen bedekken zodat het folie niet meer terug kan schuiven 

Het bedekken van de 4de rand waar de gagel staat met extra veen gecombineerd met het rivierzand. 

 

Het weer vullen van 

het ven met       

grondwater zodat het 

weer echt een ven zal 

zijnHet herplanten van de 

plantensoorten.            

Dit gebeurt later. 

 

Marja, onderhoud 



De kinderen beleven de lente 
Groep 4 van De Oversteek uit Lent komen op 3 april als eerste klas het lentepad 

Huppelend de lente in volgen.  De dag ervoor hebben wij door de tuin gelopen   

om te kijken of alle opdrachten kunnen worden uitgevoerd. Is er kikkerdril, zijn   

er paardenbloemen, kunnen de kinderen makkelijk kiemplantjes vinden? Soms 

moet je een beetje smokkelen, door ziekte onder de konijnen hebben we al jaren 

geen konijnen meer in de tuin. Louis heeft bij de Kinderboerderij konijnenkeutels 

gehaald zodat de kinderen toch de opdracht kunnen doen waar ze verteld wordt 

dat konijnen een vaste poepplek hebben. 

 

We kijken in de kruidentuin  waar de kinderen met een gekleurd kraaltje naar   

een bloem van dezelfde kleur moeten zoeken. Gelukkig bloeien er al veel planten. 

In de kruidentuin staat ook een tipi, een groepje kinderen kruipt erin en als 

ze durven mogen ze het deurtje dichtmaken dan is het wel helemaal donker.        

Dan kun je ervaren hoe het voor jonge konijntjes in hun holletje is.  

 

Er zijn nog geen wortels, dus naar de winkel een bos peen halen. Louis plant      

ze in een veldje bij de akkers. Dit hoort bij een geuropdracht er zijn potje           

gevuld met citroenmelisse, bieslook en wortel, de kinderen moeten ruiken en 

vertellen wat het konijn het liefst eet. Dan gaan ze snuffelen of ze de wortels 

kunnen vinden.   

We gaan er weer een mooi educatieseizoen van maken 

 

Corien Baars, Educatie 

Zaterdag 18 mei  Vogelexcursie  

Tijdens de Nationale vogelweek 2019 gaan we in de Natuurtuin de 

Goffert en in het omliggende stadspark ontdekken welke vogels we 

kunnen zien en horen. 

Er zijn twee excursieleiders aanwezig, dus we gaan met maximaal   

15 personen per gids op pad zodat iedereen optimaal van de vogels 

kan genieten. We sluiten af met een kopje koffie. 

Ervaring met vogels kijken is leuk, maar niet nodig. 

Inschrijven kan via onderstaande link: 

https://www.vogelweek.nl/alle-activiteiten/details/?

excursie=1645&datum=4836                                       

n.b. de foto is gemaakt door Harvey van Diek 

Boeken lenen  
Voor de boeken van onze bibliotheek bestaat een uitleenmogelijkheid. Aan de zijkant van de 

boekenkast hangt een papier waarop je kunt noteren welke boek je meeneemt.  

Wij willen een wijziging invoeren: natuurgidsen van Elzevier kunnen niet worden uitgeleend. 

Wij hebben deze nodig voor de educatie. 

Wij missen Elzeviers Insektengids op de lijst staat die niet genoteerd, wie heeft deze gids 

meegenomen? Graag terugbrengen. Veel leesplezier!         

Coördinatieteam Natuurtuin 

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 

         *  Zaterdag 18 mei:              

Vogelexcursie van 9 tot 11 uur 

      *  Zondag 26 mei:                   

Vier de Natuur 

     

 

https://www.vogelweek.nl/alle-activiteiten/details/?excursie=1645&datum=4836
https://www.vogelweek.nl/alle-activiteiten/details/?excursie=1645&datum=4836

