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Trouwe lezer,  

Een stralende ochtend maar toch voelt het weemoedig als ik door de tuin loop. 

Herfstig. 

Och, het grote verkleuren is nog niet begonnen, maar het is de frisse ochtendkou die je de 

rits van je vest wat hoger laat dichttrekken, het gefilterde licht doorheen vage ochtendnevel, 

de mezen die in stilte alle hoeken en gaten van de tuin afstruinen naar de laatste zomerse 

hapjes. 

Een roodborst die al zijn treurige winterliedje zingt. 

En ondanks de droogte af een toe een vleugje bladertheegeur. 

Als of de natuur na deze zinderende droge zomer het vroeger dan anders wel voor gezien 

houdt. 

 

De lege akkers na de oogst, slonzig als geplukte kippen – alleen nog wat resten mosterd en 

boekweit die ook snel zullen worden afgehaald. 

Maar ook al de eerste geschoonde en gespitte stukken:  

al bijna klaar om weer ingezaaid te worden, een hoopvol lijntje naar het voorjaar.  

Een geruststellend gevoel zo naar het eind van het jaar toe. 

 

Vandaag de eerste lessen van het najaar, Marijke en Corinne met vlaggen en materialenkar 

in de boomgaard – straks een opgewonden klas voor de poort. 

Het verjaagt de herfstspleen uit mijn hoofd, - tijd voor koffie en een koekje. 

En nieuwsbriefkopij. 

 

 

Louis 

 

 

 

 

Bezuinigingen Bastei 

Naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op NME heeft het bestuur een              

bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Nijmegen. Tot 2023 loopt deze bezuiniging op tot 

100.000 euro. De omvang van deze bezuiniging bedraagt ongeveer 50% van de activiteiten 

van de NME-activiteiten de Bastei. Voor ons is het van belang dat de Bastei de contacten met    

scholen legt en onderhoudt maar ook kijkt naar de inhoud van de lessen en of die aansluit op 

de vraag van de scholen. Als de bezuinigingen doorgaan kan dit voor de natuurtuin             

betekenen dat we een minder goede lijn krijgen naar de scholen. Namens het bestuur heeft 

Nico van der Poel ingesproken tijdens de hoorzitting van de gemeenteraad op 4 september   

om ons protest nogmaals toe te lichten.  



 

 

Oogstfeest 
 

Het was even stressen in de aanloop, maar uiteindelijk was het een geslaagd oogstfeest. 

Op een perfect vriendelijke dag wat het weer betreft. 

Vroeg in de ochtend op mijn gemak alle spullen bij elkaar gezocht en naar de Kinderboerderij 

beladen met posterbord, een portie aardappelen, routemarkeringen en tacker. 

Nick is de boel al aan het opstarten, - de aardappelen gaan straks vast op de bbq- en het 

springkussen wordt uitgerold. 

Ik neem de poortsleutel mee en niet links en rechts de routepijlen vast. 

 

Nico was er vroeg bij, wat goed uitkwam met het klaarzetten van alle materialen op de diverse 

akkers. Dus om zo tegen 11 uur stond alles ruim op tijd klaar, tijd voor een ontspannen kopje 

koffie en korte briefing met de eerste vrijwilligers. 

Zo verliep de hele dag verder eigenlijk heel gemoedelijk, - in de middag wat drukker dan in de 

ochtend- met enthousiaste kinderen en ouders die met aardappels meel en mosterd naar de 

kinderboerderij terugkeerden. 

Aan het aantal pannenkoeken afgemeten – zo 55-60 stuks – is het een dag geweest om     

tevreden op terug te kijken. 

Vrijwilligers bedankt! 

 

 

Jos, ons nieuwe bestuurslid stelt zich voor…………….. 

Mijn naam is Jos van Kuijk.... Ik woon bijna 30 jaar in de   

Hazenkamp waarmee ik me inmiddels sterk verbonden voel. 

Wandelen in het Goffertpark, vuil opruimen in datzelfde park 

en het onderhouden van de zieke bomen in het               

kastanjelaantje bij de Dobbelmannweg zijn onder andere  

activiteiten waarmee ik me in de wijk bezig houd. Ik geniet 

van tuinieren en biologische landbouw, bezig zijn met de   

natuur en het maken van verre en lange wandeltochten.   

Gelukkig heb ik er ook veel tijd voor. Na ruim 35 jaar        

onderwijs en onderzoek op de universiteit naar de organisatie 

van het onderwijs ben ik inmiddels 2 jaar met pensioen. In 

mijn werktijd ben ik bestuurlijk actief geweest in een speeltuin (Bottendaal),                          

een schoolbestuur voor praktijkonderwijs in Nijmegen en in een ondernemingsraad.                 

Door deel te nemen aan het bestuur van de Natuurtuin Goffert zie ik mogelijkheden mijn   

belangstelling voor natuur en onderwijs en mijn ervaring te combineren en in te zetten voor 

deze unieke locatie. Een tuin die zowel mijn kinderen als ikzelf vaak heb bezocht en                   

gewaardeerd.  



Vrijwilligersfeest  

Op vrijdag 6 september vond het jaarlijks vrijwilligersfeest plaats, gezellig in eigen tuin! 

De vrijdagmiddagploeg van het onderhoud zorgde dat alles opgebouwd werd en klaar stond. 

Rond vier uur druppelde de eerste vrijwilligers binnen en startten we met koffie, thee en       

lekkers. Daarna was het tijd voor de workshops. Men kon eens kijken in andermans keuken. 

Hoe worden de boeketten die verkocht worden op de Kinderboerderij eigenlijk gemaakt door 

de vrijwilligers van de kruiden- en bloementuin? Hoe ziet een les voor basisschoolleerlingen 

gegeven door de educatie-vrijwilligers eruit? En heeft de tuin an sich nog geheimen voor ons? 

Er was keuze uit vijf workshops: Een workshop bloemschikken door Mary en Froukje. Het bij-

wonen van een bijenles gegeven door Lianke en Jan. Een rondleiding door de Natuurtuin onder 

leiding van gids Arend. Een waterles gegeven door Louis.  Of in het keukentje van de          

Natuurtuin onder leiding van Ilse een toetje maken naar recept van Stans.  

De reacties op de verschillende workshops waren zeer positief en voorzitter Stijn bedankte alle 

workshopgevers met een bosje bloemen gemaakt tijdens de workshop bloemschikken.  

Na de workshops was er nog een gezellig samenzijn met een drankje en genoten we van  

heerlijke zelfgemaakte soepen, verschillende lekkere groentetaarten, salades en zelfgebakken 

brood.  

En als dessert voor iedereen een heerlijk pannenkoekje met vegan chocolade mouse en           

slagroom uit de toetjes-workshop. Heerlijk! 

Het opruimen ging als vanzelf volgens het vele handen… principe.  

Kortom het was een gezellig en geslaagd feestje!    Mari-José Jeuken 

 

 

 

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 

         *  Zondag29 september om 10:00 uur spinnen excursie. 

      *  

         


