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Trouwe lezer,
Overpeinzing
Half acht in de ochtend. Twee weken geleden
Niemand die door de tuin dwaalt,
behalve ik
wat missen jullie veel
tienduizend tinten groen in de eerste zonnestralen
tere blokjesbloemen muskuskruid en anemonen
spitse neusjes van de lelietjes van dalen
de haver die op de donkerbruine akker opkomt,
fris bedauwd, je voelt de groeikracht
Wilde appelbloesem met een veegje rose.
De zanglijster zingt en ik mag luisteren
Spechten roffelen.
Kroet, zegt het waterhoen.
Half 8 in de ochtend. Twee weken later.
Je voelt nu al dat het een warme dag gaat worden.
Maar het gras is nog bedauwd,
koel aan je voeten.
Genieten,
tot ik tussen alle schoonheid,
plotseling met een schok ontdek dat iemand onze prachtige maretak achteloos heeft afgebroken,
zo'n zinloze actie die moeilijk te verteren is.
Vijftien jaar groei achtergelaten op de grond,
pijnlijk.
Kroet, zegt het waterhoen troostend.
Louis

Kip Kakel
Zondag twee-en -twintig april, het is een stralende dag, perfect om Kip Kakel te laten ontsnappen
Gewapend met vlaggen , tracker en spoorkaarten zet ik relaxed de route uit in de tuin, wat wormen hier, wat water daar, kleed het nest nog wat aan - kopje koffie.
En dan om 9 uur naar de kinderboerderij om route daar op te zetten.
Kleine tegenvaller, Marlies van Hulsentop heeft zich afgemeld - dat wordt heen en weer rennen
straks.. Er moet ook iemand af en toe bij de poort reclame maken.
Als alles staat, loop ik de route nog een keer op m'n gemak langs.
Een laatste kopje koffie en dan is het 11 uur..
Het kippenhok is geopend en de eerste groepjes staan al voor de poort.
Ze zijn makkelijk warm te krijgen voor de speurtocht,als de eerste 4 groepjes op weg zijn, loop ik achter ze aan langs de route - voor zover ik zie loopt
alles probleemloos.
's Middags komt Nico om bij de poort te posten en groepjes enthousiast te maken.
En zo trekt een gestage stroom zoekende kinderen langs de route.
Uiteindelijk hebben we zo'n 25 groepjes voorbij zien komen, rond de 70 kinderen schat ik.
Dus met een tevreden gevoel om drie uur de boel opgeruimd en zacht kakelend naar huis.
Louis

Actie Wiede, Wieden Weg
Er zijn drie soorten planten in Nijmegen en omgeving die indertijd
door de mens naar Nederland zijn
gehaald en die snel andere soorten
overwoekeren.
Ze worden Invasieve Exoten genoemd.
Het zijn de Japanse Duizendknoop,
de Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien.
Op 23 juni zullen vrijwilligers in het
Goffertpark de Reuzenbalsemien
verwijderen.
Hulp van meer vrijwilligers is zeer
gewenst. Zie flyer.

NATUURTUIN GOFFERT
VIER DE NATUUR/ FÊTE DE LA NATURE OP ZONDAG 27 MEI in
de NATUURTUIN GOFFERT
Beleef de lente! Bezoek ons en “vier de natuur” door deel te nemen aan de verschillende
activiteiten voor jong en oud. Je kunt deze dag onder andere knutselen op de heide,
waterbeestjes vangen en met je blote voeten door de modder lopen. Er is vanalles te doen
maar je kunt ook lekker uitrusten op ons terras of in de bongerd.
Je bent welkom van 12:00 tot 16:00 uur.
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