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TROUWE LEZER, 
 
Herfst, - maar ook nog zomer… 
De zomer was zo droog dat de herfst vroeg leek te beginnen, bomen die in september al 
de moed begonnen op te geven, bladeren en vruchten dan maar loslieten. 
Dat je door een bladerdeken loopt te ritselen bij tegen de 30 graden. 
Even leek het daarna of we terug naar ‘normaal’ gingen, koeler en eindelijk wat regen, 
maar de laatste twee weken is de warmte volop terug. 
Alleen de frisse ochtenden verraden dat het geen zomer meer is. 
 
Vanmorgen als ik in de koelte de tuin inloop,  
nevel over de heide en omfloerst zonlicht dat door de bomen filtert, is het of eindelijk de 
keus gemaakt is. 
Zelfs een vaag gewaar worden van herfstgeuren. 
Spinnenwebben zwaar van dauwdruppels. 
Verzachtende vochtigheid in de lucht, 
Een grote dorst doortrekt alles. 
 
De akkers liggen er leeg en nog verslonst bij,  
maar de eerste aanzet tot een hoopvolle  
nieuwe start is al zichtbaar, de roggeakker  
is al bijna geheel geschoond en gekeerd –  
in oktober kan het zaaigoed de grond in,  
een belofte voor het voorjaar. 
 
Op de muur bloeit de klimop, laatste echte  
toevlucht voor bijen en wespen. 
Gonzend in de eerste zonnestralen. 
Vandaag lijkt de laatste dag van de zomer. 
Het is weemoedig koffiedrinken vandaag. 
 
 
Aldus op 22 september  
Louis 
 
 
 
                                 
 
VERRASSING  
 
Dan kom je op een ochtend in groepslokaal, is een plek boven de deur bezaaid met 
kleine nachtvlinders… 
In eerste instantie verbaasd, - weet ook niet meteen wat het zijn – valt wat later op de 
dag het kwartje: en beetje weggestopt achter wat educatiemateriaal staat een raampje 
bijenraat dat totaal overdekt is met spinsel. 
Het zijn een massa Grote Wasmotten! 

 



                          
 
Wasmotten zijn nachtvlinders die hun eitjes proberen af te zetten in bijenkasten.  
Als het ze lukt om langs de wachtbijen te komen, wat vooral bij een wat zwakker volk 
kans van slagen heeft. 
De rupsen beginnen vervolgens een verwoestende vraattocht door de raten. Ze voeden 
zich met oude larvenhuidjes, honing stuifmeel en bijenlarven… 
Niet iets wat je graag in een bijenvolk tegenkomt. 
En bijzonder dat je ze nu zo open en bloot tegenkomt, omdat het geen algemene soort is 
en alleen ’s nachts vliegt. 
Gelukkig kan je ze goed bestrijden met een speciale bacterie die de honing en de bijen 
niet aantast. 
 
Tja, en dan vind je ook nog een site waar vermeld wordt dat wasmotlarven een bijzonder 
goed immuunsysteem hebben: in Rusland is daarom een extract van de uitwerpselen 
populair om je eigen immuunsysteem een boost te geven, - dat ga ik toch maar niet 
uitproberen. 
 
Louis 
 
 
STINSENHOEK BIJNA KLAAR  
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik verteld over onze aanpak van de Stinsenhoek. 
Die is nu bijna klaar. Het pad is helemaal opnieuw aangelegd en de 5 terreintjes zijn qua 
grond verrijkt door toevoeging van kalk, compost, Bentoniet en klei houdende aarde. 
Het geheel ziet er nu zo uit: 
 

 
 
Over een paar weken worden de nieuwe planten en bollen hierin gezet en daarna is het 
afwachten hoe het zich ontwikkelt.  
Ga gerust even achter de muur kijken…. 
 
Tot zover, Marja 



EDUCATIE 
 
Zoals in de laatste nieuwsbrief te lezen stond, is het hele lente/zomer rooster vervallen. 
Na de zomervakantie zijn er gelukkig toch 19 reserveringen binnengekomen voor het 
herfstseizoen. Weinig maar we konden opstarten met uiteraard corona maatregelingen: 
de kinderen en de begeleidende ouders ontsmetten bij binnenkomst hun handen en we 
houden afstand. Gelukkig zijn de lessen buiten en we ondervinden weinig hinder. 
 

           tekening van een van de kinderen in de les. 

 
          
VACATURE OPGEVULD 
 
Zoals bekend gaat Louis per januari met pensioen. Na een intensieve 
sollicitatieprocedure met meer dan 110 reacties hebben we een nieuwe Medewerker 
Natuureducatie aan kunnen stellen. Niels Kersjes zal zich in de volgende nieuwsbrief 
uitgebreid voorstellen.  
 
 
DE OOGST IS WEER BINNEN 
 
Wat was het weer een prachtig schouwspel op zondag 6 september. Verwachtingsvolle 
kindertjes. Belangstellende ouders. Een folder met informatie over de Tuin. “Nooit 
geweten dat er zo’n mooi gebiedje lag”. Enthousiaste vrijwilligersgroep. Gedegen 
voorbereiding in het overleg met de Kinderboerderij. Een flitsende organisatie. 
Professioneel met tijdslot en tevoren opgeven. Prachtig zomerweer. De bui dreef over. 
Echte catering. Duidelijke pijlen. Welkom heten bij de poort Kinderboerderij. Gepofte 
aardappels. Hek tussen Kinderboerderij en Natuurtuin open. Pannenkoek bij Mister 
Panda. Snel weer opruimen. 
“Wat is oogsten?” Je zou daar maar als kleuter staan. En dan zo’n vraag! Natuurlijk weet 
je wel van de aardappel in de grond. Maar oogsten? Met wat hulp van je moeder kom je 
er wel uit. En dan het boerenland op. Daar staan Marleen en Marijke klaar. Je krijgt een 
riek en mag zelf gaan rooien. Zwaar werk maar een echte pieper is het resultaat. 
 
Dan naar de molenaars Herbert en Theo en de molenaarsdochters Mari-José en Sietse. 
Eerst zelf je graan dorsen. Pas op dat je met de klepel niet je broertje slaat. Het 
resultaat: echte graankorrels, die je mag malen. Hard draaien. Dan heeft een echte 
molenaar het maar makkelijk. Die heeft de wind van voren! 
“Bah, ik houd niet van mosterd, maar pappa vindt het wel lekker”. Leuk om het zelf te 
maken. Wat zijn die zaadjes klein. Maar er is hulp van Saskia, Pietie en Petra. Die weten 
wel waar Abram……….. 

Wel maakten we mee dat er op één school 
onder een van de volwassenen 
coronaverschijnselen werden geconstateerd 
en de schooldirectie heeft toen besloten om 
alle buitenschoolse activiteiten af te zeggen. 
Tot nu toe is het daarbij gebleven. 
Er wordt gelukkig veel geboekt voor het 
lente/zomerseizoen 2021. 
De educatievrijwilligers zien elkaar nu niet 
zo veel, we werken wel met een groepje van 
drie aan de administratie, maar we merken 
wel dat we allemaal verbonden blijven met 
de Natuurtuin.   
 
Marleen, Saskia en Marijke 
 

 



Over de berg en de vlonder naar een heuse Theetuin. Onder poort door en je vader moet 
heel diep bukken. Miek, Patrice en Wilma zijn de gastvrouwen. Wist je dat zelf thee kan 
maken met munt en salie, citroenmelisse en goudsbloem? 
Een aardappel om te poffen, meel voor een pannenkoek, een potje mosterd en een zakje 
thee. De oogst is binnen. De akker wordt weer omgeploegd. Klaar voor de nieuwe oogst 
en voor weer zo’n prachtige oogstdag. 
 
Peter 
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RUIM 20 JAAR MET VEEL PLEZIER 
 
Christa, Bram en Diny, werken al 20 jaar bij de Natuurtuin. Ter ere van dit bijzondere feit 
zetten we ze in het zonnetje. Ik (Ilse) mag dan ook op een mooie woensdagochtend een 
interview met ze houden. Nadat Diny voor ons allemaal een matje heeft gepakt om op te 
zitten (zodat we geen natte billen krijgen), ontstaat al meteen een discussie. Wanneer is 
iedereen precies begonnen bij de Natuurtuin? Diny is zeker de eerste. Zij kwam al bij de 
Natuurtuin toen ons mooie clubhuis nog een keet was (en blijkbaar ook ergens anders 
stond). Ze is een jaartje er tussenuit geweest en ergens in 2000 weer begonnen, net als 
Christa en Bram. Christa weet met zekerheid te zeggen dat zij begon in oktober 2000. 
Bram en Diny twijfelen of ze eerder of later in dat jaar zijn gestart.  
Ik stel ze de vraag of de tuin in al die jaren erg veranderd is. Daar moesten ze even over 
nadenken. Aanvankelijk is het antwoord: “dat valt wel mee”. Echter al pratend komen er 
toch heel wat veranderingen voorbij. Wist je bijvoorbeeld dat het tuinafval eerst dichter 
bij de ingang werd verzameld, de tuin kleiner en er ook minder vrijwilligers waren dan 
nu? Vele nieuwe onderdelen zijn toegevoegd zoals de nieuwe strook en het natte 
heideveld. Ook in de wijze van werken zijn dingen veranderd. Het gras werd bijvoorbeeld 
in de begindagen van de Natuurtuin niet met een grote zeis gemaaid maar met een 
heggenschaar geknipt of met een handzeis. Daarna kwamen Leo en later Rob die met de 
grote zeis gingen maaien. Wij blij! Diny: “Je verandert langzaam met de natuur mee en 
dan heb je niet altijd in de gaten dat de tuin niet meer hetzelfde is”. 
Al snel komen de anekdotes op gang. Zo blijkt de heide al eens in de fik gestoken te zijn. 
Bram weet te vertellen dat er regelmatig een man op een scooter de Natuurtuin in 
kwam. Om hem tegen te houden hadden ze een hek gemaakt die hij vervolgens heeft 
doorgezaagd. Ook hebben mensen van alles in het moeras uitgezet. Zo hebben ze wel 
eens een schildpad gevonden die bijna dood was gevroren.  Ook hebben we jarenlang 
een kauwen- en konijnenplaag gehad, alles aten ze op. Fijne herinneringen zijn er aan de 
kerstfeesten met zang en vrijdagmiddagborrels in de tuin. Ook komen namen van oud-
collega’s en oprichters van de tuin voorbij. 
Als ik aan Christa, Diny en Bram vraag wat hun lievelingsgedeelte is van de tuin noemen 
zowel Christa als Bram de akkers en het moeras. Zoals Christa het zegt: “Bij de akkers 
groeien de mooiste akkerplanten en in het moeras geven de kikkers de mooiste 
concerten”. Diny vindt het werk in de landschappen het meest interessant, hoe de 
ontwikkeling is, hoe je kunt bijsturen, wat je vooral niet mag vergeten. In de 
schaduwgebiedjes kan ze zich helemaal verliezen. Echter werken op de akkers vindt ze 
ook leuk. Diny: “Eigenlijk vind ik alles leuk”.  
Na al die jaren bij de Natuurtuin zijn ze nog steeds enthousiast om hier te werken. Het 
houdt ze van de straat zeggen Diny en Bram grappend. Echter de belangrijkste reden is 
dat ze alle drie echt iets met de natuur hebben en de mensen en de sfeer erg fijn vinden 
bij de Natuurtuin. Christa geeft aan dat de Natuurtuin een echte oase is in de stad. Ik 
denk dat we het daar allemaal mee eens zijn. 
 
Ilse Tamrouti van team Onderhoud 
    

                       
 



                                                    
AANVULLEND CORONABLEID 
 
In navolging van het overheidsbeleid doen we een dringend beroep op onze vrijwilligers 
en bezoekers om in het gebouw een mondkapje te dragen. Dat wil zeggen je draagt 
het mondkapje als je binnenkomt en als in het gebouw loopt. Als je plaatsneemt aan het 
bureau of de tafel kan het mondkapje weer af. 
Verder blijft de regel dat we op 1,5 meter afstand van elkaar in de groepsruimte zitten 
en in het kantoor niet meer dan 3 personen werken. In het werkhok graag 1 persoon 
tegelijk spullen halen of brengen. Hoeft niet met mondkapje.  
 
 
AGENDA 
 

• 4 en 11 november: Natuurwerkdagen 

 
ONZE VASTE BEWONER 
 
Wie kent hem of haar niet? Deze eekhoorn woont in onze tuin en is totaal niet schuw.  
   

                                    
 
 
Contact 
 
 
Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert 
 
Goffertweg 19 
 
6232 AA Nijmegen 
 
T 0243541729  / www.natuurtuingoffert.nl / info@natuurtuingoffert. 
 
 


