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Trouwe lezer,  

Overpeinzing………… 

Verkleumd achter mijn computer, net de mail doorgespit terwijl de warmte van de eerste bak 

koffie zich langzaam begint te verspreiden. Terwijl mijn inwendige software traag op gang 

komt, kijk ik over mijn scherm naar buiten en zie grote witte vlokken langs het raam      
dwarrelen. 

Sneeuw, echt sneeuw, het witte wonderwater - het voelt als een persoonlijk kadootje, 

 ik trek mijn jas weer aan, laat de boel de boel en loop naar buiten. 

Als ik om hoog kijk, landen ze als donsveertjes op mijn gezicht, laten kleine natte koude  

plekjes achter.  
Ik hap er een paar op, voel me even weer 5 jaar. 

 

Wat nou koud en verkleumd - dit geeft een echte kickstart. 

Ik loop de tuin in, in een echte sneeuwjacht nu - om me heen 
transformeert alles van grijs somber naar lichtgevend vrolijk. 

Alles ziet er bijzonderder uit met zo'n witte garnering, slagroom 

op de taart. 

Als ik terug binnen ben, smelt mijn eigen topping rap met koude 
druppels in mijn nek. 

 

Een half uur later breek de zon door. 

Verandert alle witte sereniteit in flonkerende smeltende drup-
pels, met kleine regenboogjes. 

Ik kijk met open mond toe hoe het sprookje smelt. 

Nog een uur later trekken grijze wolken het gordijn dicht, 

de kale takken grauw, of er niets gebeurd is. 

Moraal van dit verhaal, - wees alert als je een wonder ziet, denk 
niet 'nog eerst even de afwas doen' o.i.d., maar ren de tuin in 

en geniet. 

 

 
Louis 



 

Publieksavond met de nacht van de nacht. 

Op zaterdagavond 28-10 stond het aangekondigd: een presentatie over lichtvervuiling en 
over het leven in het heelal met  kijken naar de sterren.  

Het weer was niet uitnodigend en sterren kijken was kansloos; extra spannend dus hoeveel 

mensen zouden komen. Bij de start was het nog wat rustig, maar er kwamen nog             

verschillende groepjes binnen en zo waren we toch met zo’n 20 gasten.  
Volkert Vintges, directeur van de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie hield een duidelijke 

presentatie over licht vervuiling. Zoveel kunstlicht in m.n. Nederland en België. Alleen op de 

Veluwe en de wadden is het nog een beetje natuurlijk donker. Naast de energie die het kost 

heeft dit ook allerlei effecten op de natuur: op het blad aan de bomen, op de zang van vogels 
in de nacht, de trekroute van vogels en zelfs op vleermuizen. En er gebeurt nog weinig aan. 

Sterrenkundige Marijke Haverkorn legde uit met welke technieken in het heelal gekeken 

wordt en hoe de lichtvervuiling op aarde enigszins vermeden kan worden. Ze vertelde over 

onze zon, maar hoe wel 300 miljard zonnen als sterren aan de hemel staan. Met steeds    

specifiekere technieken kan men zien of er rond die sterren ook planeten draaien en zelfs 
soms of er ook waterdamp is daar. En dan is er toch wel zeker een grote kans dat elders ook   

enig leven is en mogelijk ver ontwikkeld leven. Het was helemaal stil in de zaal door alle aan-

dacht voor de spreekster en uit de vragen bleek ook wel hoe iedereen erover aan het denken    

gezet werd.  
Een zeer geslaagde avond was het.  

 

Nico van de Poel 

Mijn naam is Marjolijn Mijling, 38 jaar en een 

echte Nijmeegse. In het dagelijks leven ben ik 

werkzaam bij de Bibliotheek Gelderland Zuid op 

de afdeling marketing. Daarnaast ben ik actief 
binnen de lokale politiek voor het CDA Nijme-

gen. Zo ben ik ook in aanraking gekomen met 

de Natuurtuin. Toen de bijenkasten vernield wa-

ren heb ik samen met een aantal andere politici 

meegeholpen bij het herstellen van de schade. 
Ik was meteen onder de indruk van de Natuur-

tuin en toen er daarna een vacature voorbij 

kwam van bestuurslid heb ik direct gerea-

geerd. Vanaf heden deel ik met Peter de secre-
tariële taken. Ik kijk ernaar uit jullie allen te 

ontmoeten! 

Mag ik me even voorstellen? 



Bloementuin 

De tuin heeft tot aan oktober prachtige boeketten op-

geleverd. Het worden er elk jaar meer. Nu is het echt 

voorbij. De tuin ligt er stilletjes bij. In de afgelopen 

maand hebben we de zaden van vele bloemen         
opgevangen en in afwachting van volgend jaar droog       

opgeborgen.  

Kruidentuin 

De kruidentuin zijn we volop bezig geweest met         

het composteren. Compost bestaat uit afgebroken            
groen-afval (GFT). Bacteriën, schimmels en beestjes 

als wormen en slakken zetten het afval om tot een 

voedzame bron voor de planten. De composthoop      

die we in juni  hebben opgezet hebben we weer           
omgezet. Al het groen afval dat we toen in laagjes  

hebben opgebouwd is weer aangevuld met groen      

uit de bewaarhoop. In maart gebruiken we onze eigen 

compost. Dat is nog eens effectief. 

Miek Schellekens   kruiden- en bloementuin. 

Beursvloer 2017 

Op 6 november zijn Lieke en ik naar de Beursvloer geweest in de middelbare school de NSG          
in Groenewoud. We hadden vooraf onderdelen aangevraagd voor de aanpassing van onze          

toiletruimte. 

 

Het plan is om van de huidige toiletruimte twee toiletten  
te maken. De verandering van de riolering en de tegel-

vloer laten we uitvoeren door een aannemer maar de 

wanden en de deuren hebben we aangevraagd bij de 

Beursvloer zodat we dat gratis gaan ontvangen. Evenals 
een nieuwe wastafel met kraan. We willen alles in of di-

rect na de kerstvakantie voor elkaar krijgen. En dat    

lijkt echt te gaan lukken. Er zijn twee bedrijven die ons 

materiaal gaan schenken: de firma Cuppens gaat de   

wanden schenken en de firma Gommers gaar de wastafel 
schenken. De toiletruimte gaat er dan als volgt uitzien: 

 

Marja, Onderhoud. 

 

Alternatieve Natuurwerkdagen 2017 
Op 1 en 8 november hebben we dit jaar alternatieve natuurwerkdagen. De eigenlijke Landelijke 

Natuurwerkdag is dit jaar op 4 november. Andere jaren komt de werkgroep Praktisch Natuurbe-

heer van het IVN onze tuin bemensen maar dit jaar hebben zij gekozen voor de Hatertse vennen. 

En gelukkig is, naast onze vaste vrijwilligers, een deel van die werkgroep bereid om dan toch bij 
ons te komen werken op de twee woensdagen ervoor en erna. En gelukkig kwamen er ook nog an-

dere vrijwilligers werken zoals de zonen van Corien met een kameraad, een oud gediende Bas Ber-

derok en Freek Snel. 

Vier tot vijf mensen zijn steeds in waadpakken in het moeras. Deze groeit steeds meer vol met 
holpijp, en vooral met lisdodde. En vanaf de vlonder moet ook de begroeiing weg zodat  de kinde-

ren naar waterbeestjes kunnen zoeken.  De mensen die de natte planten en de klei afvoeren lopen 

af en aan naar de groenstort die inmiddels op een poel lijkt met al dat water. Gelukkig heeft Stans 

op het einde van de middag er allemaal gras overheen gegooid zodat je er weer droog kunt rondlo-
pen. Er zijn ook twee knotwilgen geknot. Van de wilgentakken gaan we een rozenboor maken bij 

de muur. 

Tussen de middag konden we heerlijk smullen van de soepen van Corien. 

 

Marja, Onderhoud 



 

 

UITNODIGING voor alle vrijwilligers 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

 

12 JANUARI OM 16.00 UUR. 

 
We blikken terug op 2017 en  we blikken vooruit op 2018 waarin we ons 30 jarig bestaan vieren! 

 Agenda en nieuwsflitsen 

         *  Kerst sluiting: 

De Tuin is gesloten van            

25 december tot en met            

8 januari 

 

Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19 

 6232 AA  Nijmegen  

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

Nestkasten 

De nestkasten die we anderhalf jaar geleden gemaakt hebben tijdens NL-doet doen het pri-
ma. 

Er waren er een paar die een constructie fout hadden waardoor het binnen nat werd. Die 

hebben we inmiddels gerepareerd. 

Maar bijna alle nestkasten hadden prachtige nesten in zich, super! 
 

Marja, onderhoud 


