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Trouwe lezer,  

En dan is het serieus herfst. 

 

Stevige wind, flinke regenbuien, dwarrelende bladeren. 

En dan die overheerlijke aardse geuren die door het bos kringelen. 
De tuin veranderd in een mozaïek van okertinten, rood en bruin. 

Met soms zo'n zacht zonnetje, laag strijklicht en alles bladstil, ideaal voor een weemoedig 

wandelingetje. 

 

Er wordt stevig gewerkt om de akkers winterklaar te maken, schonen, spitten, bemesten      
- en dan natuurlijk de wintergranen zaaien - hoop voor volgend jaar tussen al dat vervallende 

groen. 

Tijdelijk even oppassen hier - midden op het pad langs de dijk staat een geheimzinnige grijze 

pvc-buis in de grond: mensen van de gemeente zijn een oude riolering aan het afsluiten die 
deels ook onder onze tuin loopt.  

Verrassing als ik de dijk oversteek: er ligt een sneeuwhoop op het pad???? 

Van dichtbij blijkt het hardschuim dat door deze  buis naar buiten geperst is - maar geen  

angst, het is maar tijdelijk , alles wordt weer keurig opgeruimd en ook de buis gaat weer  
verdwijnen. 

 

Maar dan paddenstoelen:  

superveel dit jaar, en ook nog eens veel verschillende soorten, naast vliegenzwam,          
melkzwammen, russula''s en diverse soorten boleten, nog vele andere soorten. 

Een lust voor het oog. 

Met speciale aandacht voor een dodelijke schone: 

Amanita phalloides, de groene knolamaniet - geen onsmakelijke paddenstoel volgens de en-

keling die de maaltijd overleefd heeft. De Engelse benaming Death  Angel  spreekt voor zich. 
De overlevingskansen zijn tegenwoordig iets beter,als je tenminste op korte termijn een    

donorlever kunt krijgen.... 

Dus alleen kijken en genieten, 

 
Louis 



 

 

Een klankrijk vrijwilligersfeestje 

Het was een en al klank op het uitje voor vrijwilli-
gers in de natuurtuin. Een zacht ruisen van een 

klein buitje op ons nieuwe tentdak, maar verder 

bleef het droog. De indrukwekkende klank , die 

Loes wist te ontlokken aan een hele rij klankscha-
len:   sinistere, lieflijke trillingen die bij je vibre-

rend     binnenkwamen; we werden er stil van, een 

vorm van meditatie.   

Maar we moesten verder. In drie groepjes gingen    
we aan de slag met leren blazen met Louis,            

openlucht-zingen met Marion en leren dichten in  

een half uur met Peter.  

Dat alles werd verklankt op een stralende            

opvoering. 
Wat een klankvol blaasvermogen werd tentoongespreid door het groepje “midwinterhoornblazers 

met natuurlijke materialen”! 

Wat een talentvolle zangpresentatie van het muzikale koorgezelschap met een lied dat klonk als 

een klok. En de uitvoering van “Nu naar buiten allemaal……..” was een groot muzikaal feest. 
Wat kan een groepje poëten prachtig de natuur verklanken van een konijn op de hei, het wonder 

van de vlechtheg of de geur van de composthoop. En dat het moest eindigen met een moordverhaal  

is een dichterlijke vrijheid. 

Onder de klanken van Adriaan op de accordeon genoten we van wat je gerust “een hap en een 
drank” kan noemen. Een prachtig feestje onder bezielende leiding van Corien. 

 

NB. Van een dichter die het niet kon laten, kregen we het volgende vers: 

 
 En nu willen wij allen bedanken 

 voor al die prachtige klanken 

 Van zang, grote rieten, 

kon je vreselijk genieten; 

 van de mooie klankschaal, 
    en de moord in ‘t portaal 

Ja, het was een feest om te janken! 

 



De herfstlessen zijn begonnen…. 

De herfstlessen zijn begonnen met een akkerles. Helaas hadden de duiven de tarwe opgegeten 

maar gelukkig hebben medewerkers van het onderhoud nog wat aren. kunnen redden.              

Zo kunnen de kinderen toch zien hoe tarwe groeit waar hun brood van wordt gebakken. 

De waterlessen zijn ook altijd een succes, kinderen gaan eerst met schepnetten vissen en doen 

hun vangst in een emmer. Op het terras staan tafeltjes met aquariumbakken gevuld met schoon          

water. De kinderen gaan hun vangst bekijken onder een binoculair of klaploep en doen daarna 

hun vangst in de aquariumbak, hier zien jullie stekelbaarsjes en een waterwants. Het meest span-

nend zijn natuurlijk de bloedzuigers mooi om  te zien hoe die bewegen. 
 

We eindigen het seizoen altijd met de eekhoornpaden voor de    

onderbouw. Louis is druk bezig om die te vernieuwen. Voor de  

groepen 1 en 2 zijn de opdrachten in rijm opgeschreven. In de 
week na de herfstvakantie gaan drie scholen deze les            

uitproberen. Hoe dat is gegaan horen jullie in de volgende 

nieuwsbrief 

 
Corien 

Oude rioolbuis  dichtgemaakt…… 

 

Eindelijk heeft de gemeente de rioolbuis gevonden in de Natuurtuin.                                                                

Er is een diep gat gegraven en de buis is dicht gemaakt met specie.  

Het ligt in het pad tussen de akkers en de dijk. 

           

Marja. 

Van uit de Educatie 



                                              

Nacht van de nacht……………………..                  

 

Sterrenkundige (astronome) Marijke Haverkorn werkt als docente / onderzoeker op de Radboud Universiteit.  
Zij vertelt over planeten rond andere sterren. In de afgelopen jaren zijn er meer dan 2000 planeten gevonden 

rond andere sterren dan de zon. De meeste van die planeten zijn compleet anders dan de planeten die we    

kennen uit ons eigen zonnestelsel. Die ontdekkingen roepen natuurlijk nieuwe vragen op: is er leven op       
sommige van die planeten? Zouden we dat leven kunnen detecteren? En hoe zou dat eruit kunnen zien?Vanuit 

de natuurkunde studeert Marijke op wat nodig is voor het ontstaan van leven.  

Er wordt ook iets verteld over het vele kunstlicht op aarde en wat dat betekent voor sterrenkundigen.             

Dit licht heeft ook effecten op de natuur  en er wordt onderzocht of die effecten door bepaalde soorten licht klei-
ner kunnen worden.  

Bij goed weer gaan we ook naar de sterren kijken. Marijke  neemt een telescoop mee.  

 

Gratis deelname. Adres: Goffertweg 19 (ingang naast restaurant) Start om 20.00 uur. Meer informatie: 

www.natuurtuingoffert.nl 

 

 

 

 

NATUURWERKDAGEN  

Voor diegenen die sterk zijn willen we graag vrijwilligers die op 1 en/of 8 november mee ko-

men helpen met het schoonmaken van het moeras en het knotten van twee wilgen. 

We werken: 

Van 10.00 – 12.30 uur  en / of 
Van 13.00 – 15.30 uur 

Op die twee dagen organiseren we alternatieve NATUURWERKDAGEN. 

Graag opgeven aan: 

info@natuurtuingoffert.nl  of   luybenmarja@gmail.com 

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 

http://www.natuurtuingoffert.nl
mailto:info@natuurtuingoffert.nl

