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Trouwe lezer,  

Februari 
 
Half acht in de ochtend als ik op de fiets spring om naar de tuin te gaan. 
De merel zingt al een voorzichtig lied, nog wat onwennig, misschien omdat het pas februari 
is. 
Maar onderweg voegen zich daar zanglijster, boomklever en een bonte specht aan toe. 
Het eerste licht gloort en het voelt als een echte lenteochtend. 
Een winterloos jaar: ondanks dat ik het heerlijk vind, dat lentegevoel, is er ook een gevoel 
van gemis. 
 
En ook een gevoel of er iets helemaal niet klopt. 
Als we nu met zijn allen beslissen dat het vanaf nu eind maart is, - in plaats van februari- , 
dan lopen we weer een beetje synchroon met de werkelijkheid… 
Tja, deze zachte harde realiteit is anders, overal in de tuin lonkt de lente je al tegemoet; 
Sneeuwklokjes, narcissen en krokussen bloeien uitbundig, de eerste goudgele speenkruid-
sterren, bloeiend longkruid en sleedoornbloesem. 
 
Overal zie je knoppen zwellen, barst het groen de grond uit, - in twee weken tijd is er een 
heel veld daslook opgeschoten – en ons vaste eendentrio zwemt al in het zandven met     
ontluikende voortplantingsdrang. 
Het laatste staartje voorjaarsstorm ruist door de boomtoppen, een regenbuitje trekt over  
met dan weer zo’n felle opklaring: het vult de tuin met energie. 
Lentekriebels. 
Vooruit dan maar, - als het nou maar niet half April al zomer is… 
 
Louis 
 
 

 



 

Een Nieuwjaarsborrel volgens een ijzeren draaiboek 

Even een borreluurtje organiseren, een koud kunstje…? Nou, vergeet het maar. 

Daarvoor heeft de Natuurtuin een heus draaiboek, waarin van minuut tot minuut de middag is ge-

pland. En daar willen we jullie per terugblik van laten genieten. 

November, december 2019 voorbereiding 

draaiboek van vorig jaar uit de kast gehaald; organisatieteam vormt zich; wie maakt hapjes, taart, 

soep, chips, hoemoes etc.?; inkoop drank, cadeautjes en corsages; voorbereiden speech en liedje. 

10/1 14.00  klaarzetten en inrichten  

onderhoud-vrijwilligers vormen de zaal om tot een stemmige feestruimte 

10/1 16.00   welkom 

bestuursleden verwelkomen ons en spelden een fleurige corsage op; er is koffie/thee met taart en 

cake 

10/1 16.40  toespraak  

voorzitter spreekt ons toe; het was een jaar met grote aanslag op de reserves, maar dat is nu echt 

afgelopen; veel gerealiseerd bij kruiden/bloemen (winst 147 euro); bij onderhoud (in vijver,  zand-

ven en kabelgoot); bij productontwikkeling (Louis gaat na 25 jaar met pensioen); bij jeugdeducatie 

(Saskia en andere vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat alles prima doorliep ondanks ziekte Co-

rien: we wensen haar van harte beterschap); bij de wijkactiviteiten (vogels, spinnen, oogstfeest, 

muziekavond) en onze PR (komt dat zien! op Instagram, facebook en twitter); voor een ieder een  

cadeautje en de nieuwe folder. 

10/1 16.45  champagne 

wij heffen het glas en toasten op elkaar en op het nieuwe jaar 

10/1 17.00  borrel en knabbel 

Wij borrelen van wijn, bier en sap en knabbelen van pinda’s  en nootjes en voeren boeiende ge-

sprekken 

10/1  17.30  lied 

In plaats van ons dameskoortje zijn de drie tenoren uit Barcelona ingevlogen; omdat het begelei-

dend groot Slavisch Koor is opgehouden in Bagdad moeten we zelf het refrein zingen: “Natuurtuin, 

in heel Europa is er niets zo mooi als zij!” 

10/1 17.45  hap 

Wij laten het ons goed smaken. De soep, de quiche, groenteschotel. We gaan nog voor een tweede 

ronde. Alles gaat schoon op. 

10/1 18.45 we gaan op huis aan 

Jas aan, muts op, nemen afscheid en krijgen onze eindejaarsuitkering in de vorm van een cadeau-

bon. 

10/1 19.00   opruimen 

Met vele handen wordt licht werk gemaakt; de stoelen gestapeld, afwassen, tafels terug, staldeuren 

dicht, lichten uit, rust weergekeerd, eekhoorntjes hebben het rijk weer alleen. 

  

epiloog: we gaven graag een kijkje achter 

de schermen van een geslaagde Nieuw-

jaarsviering. Dank aan allen die daaraan 

hebben bijgedragen.  

Peter.  



Snoei dag in de Natuurtuin 

Ieder jaar houden we in de Natuurtuin een snoeidag. 
Dan komt Freek Snel, een deskundige snoeier, om de nodige snoeiwerkzaamheden uit te voeren. 
Wij helpen hem zo veel mogelijk en ruimen het snoeiafval op. 
Dit jaar was de snoeidag gepland op 5 februari. 
We hadden weer erg veel geluk met het weer want het leek wel lente. Lekker zacht, 12 graden en 
regelmatig de zon. Heerlijk! 
Naast Freek had ook Thomas Rijniers geappt dat hij ook wel een aantal uurtjes zou kunnen komen 
werken, super. Weken geleden waren we al met Thomas door de tuin gelopen en hadden we ge-
constateerd dat er een aantal dode takken uit de hoge bomen gehaald moesten worden en dat 
kan alleen hij omdat hij in de boom klimt en er op die manier bij kan. Natuurlijk zekert hij zich 
perfect maar toch ziet het dan nog steeds uit als een soort kermisattractie. 
Dit jaar viel het werk waar we een kettingzaag voor nodig hadden (Freek) op zich mee. We heb-
ben een 4-tal dode naaldbomen weggehaald, een geringde boom in de buurt van de holle weg wat 
gekort en de restanten van de hemelboom die achter de muur neergestort was bij de vorige storm 
is deels weggehaald. 
Om het snoeiafval kwijt te kunnen hebben we de houtril achter de bijenstand versterkt en verbe-
terd (dat ziet er nu picobello uit zeker in combinatie met de uitvliegplek waar nu bijna geen be-
groeiing meer mogelijk is door het kiezel “terrasje”.  
 
Marja, onderhoud 
 

Nieuwe folder  

Yvenne Mecking van bureau Funky Vision heeft een mooie nieuwe folder voor ons ontworpen. 

Deze folder is bedoeld voor bezoekers van onze publieksactiviteiten maar ook voor buren in de 

omgeving en voor vrienden. Op speelse wijze worden alle aspecten van onze tuin belicht. We 

hebben een grote oplage dus neem gerust wat folders mee.  

 



Kruidentuin 
 
De wintertijd in de kruidentuin betekent rust. Ja… rust voor de planten, maar niet voor het 
team, want voor hen betekent het tijd om na te denken over verbeteringen.  
Een veelgehoorde vraag van bezoekers is: “Welke kruidenplanten staan hier nu, en       
waarom?” 
Het antwoord hierop is nu beter te vinden in de tuin. Voorop staat natuurlijk dat alle         
onderdelen in de Educatieve Natuurtuin bedoeld zijn om de kinderen ( en volwassenen) 
meer liefde voor de natuur bij te brengen. De kruidentuin speelt daarin ook een rol: voor de 
kleintjes bv het leren zien van verschillende kleuren en vormen van planten, voor de grotere 
het ontdekken dat planten verschillend kunnen aanvoelen of ruiken en voor de volwassen 
bezoekers dat planten verschillende functies voor de mens kunnen hebben.  
Planten met specifieke eigenschappen zijn terug te vinden in de kruidenbedden die er naar 
zijn  
vernoemd zoals geurbed, tastbed, apothekerbed en theebed.  
Vanaf nu kun je beter terugvinden wat de inhoud van elk kruidenbed is, welke planten er 
zoal in staan. Deze info is gedrukt op een steen die mooi geïntegreerd is in de stenen rand 
die rondom elk bed is aangebracht.  
 

 
 
Als kers op de taart komt er binnenkort nog een heus info paneel bij de ingang van de         
kruidentuin waarop de indeling van de kruidentuin is weergegeven. Tegen die tijd is                
de lente al weer in het land en is een bezoek aan onze “geüpgradede “ kruidentuin         
echt de moeite waard.  
 
Miek Schellekens,( coördinator Kruiden-bloementuin)  

Lied op Nieuwjaarsbijeenkomst 10 jan. 2020 
Refrein 
Natuurtuin, Natuurtuin, Natuurtuin 
In heel Europa is er niets zo mooi als zij  
Natuurtuin, Natuurtuin, Natuurtuin 
Het is toch echt een heel mooi schilderij 
 
1) 26 honderd kindertjes die kwamen op bezoek  
Natuurpaden die gingen er in als koek. 
Een puike groep vrijwilligers/ nieuwe les vol poëzie  
Knabbelende Knagers, ook nog bio mimimimicry.  Refrein 
2) Snoeien, nieuw zandven, schonen van het moeras 
Dat ploegje van het onderhoud dat komt zo goed van pas 
En dan nog even graven voor het glasvezelnet. 
Het houdt ook nooit meer op: Beregening is nu aan zet. Refrein 
3) ‘t Theebed in de Kruidentuin dat heeft weer goed geboerd. 
De bloemen in de bloementuin; dat is wat ons ontroert 
En ook dan nog het waterbed, ‘t geurbed niet vergeten. 
Het is een kundig groepje dat van kruiden is bezeten.  Refrein 
4) En leuke dingen voor de wijk: ’t zijn toch onze buren. 
Nachtvlinders, vogels een heus concert en fêtes de la nature. 
Veel dingen doen we samen met de Kinderboerderij 
En onze imkers, ja maken ons en onze bijen blij  Refrein 
5) En dan moet je onze folder zien, we komen aan de bak 
Met facebook, twitter en instagram / zo gaan we uit ons dak. 
Met onze nieuwsbrief kun  je ons wel en wee beleven. 
De nieuwe website komt er aan al duurt het nog heel even.  Refrein 
6) Een duizendpoot is hij, hij gaat bijna met pensioen  
Oogstfeest, Kip Kakel, spinnen, / ik geef het je te doen. 
Lessen maken, monitoren. Hij weet alles van natuur.  
En dat al 25 jaren lang: een heel groot avontuur  Refrein 



Jaarverslag 2019 

Onze activiteiten van het afgelopen jaar staan beschreven in het Jaarverslag 2019.  

Het jaarverslag is vinden op onze website, onder het kopje actueel. www.natuurtuingoffert.nl   

Je kunt dan lezen wat we met z’n allen hebben bereikt het afgelopen jaar! 

 

 

 

Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19 

 6232 AA  Nijmegen  

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

Rectificatie  
      
In de vorige nieuwsbrief is een storende fout opgenomen. Bij het aanleggen van Glasvezel      
hebben we onder andere hulp gehad van Stichting Glazenkamp (en niet Galzenkamp).                 
Excuus hiervoor. 

 

Agenda en nieuwsflitsen 

         *  Zaterdag 14 maart :   NL Doet. 

      *  Woensdag 1 april :     Start Educatie Seizoen. 

    *   Zondag 26 april :       Kip Kakel (Samen met de Kinderboerderij). 

    *  Zondag  10 mei :         Vogelexcursie. 

    *  Vrijdag  15 mei :         Vrijw illigers feest. 

Vrijwilligersfeest 

Het duurt nog even maar oproep aan de vrijwilligers om alvast de datum van 15 mei in de 

agenda te zetten. Op deze dag organiseren we het  jaarlijks feest voor onze vrijwilligers. 

Tijdstip tussen 16.00 en 19.00 uur. De uitnodiging volgt later.  

http://www.natuurtuingoffert.nl/

