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Vrijwilligersuitje 2016……………….. 

Wat was het een geslaagd samenzijn afgelopen vrijdag 9 september! 

De ontvangst in de tuin, prachtig weer, voor ieder een bloemrijke corsage, heerlijk gebak, smake-

lijk en “verantwoord” eten, en de leukste activiteiten.  

Zo konden de ongeveer 30 vrijwilligers deelnemen aan workshops die verspreid in de tuin werden 

geleid door eigen medewerkers. Heel goed voorbereid en vooral heel erg leuk om aan mee te 

doen. Wie weet nou hoe je mosterd moet maken, of zuurkool? Hoe prachtig ziet eigen gemaakte 

bloemenlimonade eruit.  

De door jezelf samengestelde kruidenolie maar ook de pesto-tapenade zou zo uit het schap van 

een delicatessenwinkel kunnen komen. Maar ook de fruitspiezen zagen er prachtig uit. En dan bier 

brouwen: hoe interessant is het als je dit mag doen en ook nog mag proeven? 

Verassend was het onthullen van het nieuwe info bord aan de poort van de tuin. Bedacht door de 

werkgroep Nieuwe strook, bekostigt door de gemeente, getekend door Bas van Delft, ontworpen 

door Tijn Oosterbaan en getimmerd en geplaatst door David van Mameren.  

Een mooie bijeenkomst die weer stimulans geeft voor samenwerking in het nieuwe (school-)jaar. 

Complimenten voor diegenen die dit uitje hebben bedacht en georganiseerd. 

Lieke Honée   Bestuurslid. 



 

Nieuw informatie-bord Natuurtuin. 

David komt allerlei leidingen tegen als hij twee diepe gaten aan het graven is voor het nieuwe        
informatiebord. Hij wordt geassisteerd door zijn stagiaire. Samen graven het nieuwe bord ruim een 
meter diep de grond in. 

Terwijl de mensen van het onderhoud druk bezig zijn om de jonge fruitbomen van water te voor-
zien, heeft ook David flink wat water nodig om de poten van het bord stevig in te kunnen graven. 
En dat terwijl het overal kurk droog is! 

Uiteindelijk staat het bord. Prachtig die kastanje omtrek en de mooi ontworpen print op de trespa 
plaat. Alsof het er altijd gestaan heeft. 

 
Marja Luyben Coördinatie Onderhoud  
 
 
 

 

De natuurtuin: Een veilige omgeving voor kinderen. 

Het klinkt zo vanzelfsprekend: wij willen dat kinderen in de educatieve natuurtuin van natuur 

kunnen genieten, maar ook dat ze zich veilig voelen. Daarin hebben onze educatieve vrijwilligers 

een verantwoordelijkheid: zij moeten kinderen laten ervaren dat ze zich veilig voelen en niet 

met verkeerde bedoelingen benaderen. Zeker dus geen benadering met mogelijk seksuele     

bijbedoelingen. Om dit goed te omschrijven hebben we een gedragscode opgesteld met een 

aantal gedragsregels voor educatiemedewerkers. Geen opzienbarende regels en we verwachten 

dat educatiemedewerkers ondertekenen en dat ze vanuit deze regels zullen handelen. Daarmee    

willen we als natuurtuin een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én          

vrijwilligers garanderen. We zullen de gedragscode ook op de website plaatsen.  

Bij vermoeden van ongewenst gedrag of vraagtekens bij welk gedrag gewenst is, is het goed  

om dit onderling te bespreken. Het kan goed zijn om het bij het bestuur te melden. Het kan ook  

besproken worden met de vertrouwenspersoon.  Deze heeft geheimhoudingsplicht. Meer over 

de rol van de vertrouwenspersoon is te vinden op de website van de Natuurtuin.                   

Voor de natuurtuin is Nico van der Poel de vertrouwenspersoon. 

Hij is te bereiken via de mail npoel@fo.nl of telefonisch op 024-3785048.  

mailto:npoel@fo.nl


Workshop Stadskruidentuin Nijmegen     12 juli 2016 
 
De keuze van ons jaarlijkse uitje met de vrijwilligers van de kruiden/bloementuin viel dit keer op een 

workshop in de kruidentuin van Maartje Gruter aan de Javastraat in Nijmegen. De kleurrijke, diepe 
tuin is opgebouwd uit verschillende ‘kamers’ met allerlei eetbare en niet eetbare kruiden. Wij zijn als 
vrijwilligers van de Educatieve natuurtuin wel gewend om tussen de 

kruiden te zitten, maar om er  allerlei producten van te maken is een 
ander verhaal. De kruidentuin binnen de Natuurtuin is er     namelijk 

op gericht om kinderen van de basisschool in contact te laten komen 
met geurende kruiden, geneeskrachtige kruiden en giftige of        
verfkruiden.  

Omdat we onze horizon wat willen verleggen duiken we met zijn 6en 
( Arend, Carmen,Koen, Mary,Wilma en Miek ) in de wereld van de 

kruiden waarin we volop aan de slag gaan met het maken van pro-
ducten zoals olie, thee,zalf en allerlei lekkere gerechten. De stichting 
Groen en Doen maakt dit mogelijk. Ons te verdiepen in theekruiden 

staat hoog op het lijstje: de bedoeling is dat we komen tot heerlijk combinaties van gedroogde thee-
kruiden om die op feestelijke bijeenkomsten aan de man te brengen. De workshop zal ons hierbij een 
handje helpen.  

De workshop is opgebouwd uit denk- en doeactiviteiten: te beginnen met het zoeken van een plant/
bloem die je erg aanspreekt en het uiteenzetten waarom die jouw aandacht vraagt. Om te eindigen 

met een aantal heerlijke gerechtjes die we met zijn allen gemaakt hebben waarbij de verschillende 
kruiden hoofdbestanddeel zijn. Tussendoor krijgen we van vele planten spelenderwijs uitleg over de 
geneeskrachtige werking, de smakelijke toepassing of etymologische betekenis ervan. Bergamot,   

cichorei,tijm,kaasjeskruid,dropplant,St.Janskruid,salie,rozemarijn,citroenmelisse,wilde marjo-
lein,goudsbloem,kerriekruid en olijfkruid passeren de revue. We    

vullen een flesje heerlijke slaolie met zelfgekozen kruiden en krijgen 
informatie over het maken van medicinale olie. 
Tegen lunchtijd smullen we van de zelfgemaakte kruidentapenade,   

gevulde Oost-Indische kers, salieboter, pesto,bloemenappelsap en  
warme kaasrolletjes. Met de recepten op zak en wilde plannen in het 
hoofd fietsen we voldaan naar huis.  

 
Miek Schellekens       

Coördinator kruiden/bloementuin Educatieve Natuurtuin Goffert 
 

       

EDUCATIEVE NATUURTUIN GOFFERT 

 

Vanaf nu kun je de educatieve natuurtuin Goffert volgen op Facebook. Je blijft zo op de hoogte van 
avonturen in de tuin. Medewerkers vertellen hun wederwaardigheden en activiteiten worden aange-

kondigd. Graag plaatsen we jouw natuurbeleving op deze pagina.                                              
Stuur een kort stukje of foto naar: django_d@hotmail.com of lhonee@me.com.                                                                           

En……… nodig je vrienden uit om de Facebookpagina te volgen.  

 
 Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19 

 6232 AA  Nijmegen  

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

mailto:django_d@hotmail.com

