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Trouwe lezer,  

Beste lezer,  

De winter rommelt maar een beetje aan, een keer wat sneeuw, een paar halfslachtige graden 

vorst – zo word je toch niet serieus genomen. 

 

Je merkt het aan de natuur, overal knoppen die zich brutaal openen, het voorjaarsgroen dat 
zich een weg door het oude blad elboogt. Boerenkrokussen sperren hun bloemen al wijd open 

zo gauw ze in de zon staan. 

 

Koolmezen, spechten, duiven laten al luidkeels horen dat de meest opwindende tijd van het 
jaar er aankomt. 

En de reiger zit al vol verwachting op de hoek van de vlonder… 

 

Toch op die enkele vrieskoude ochtenden is er nog even winterse verstilling, rijp die in de 

eerste zonnestralen vervliegt in mistflarden. 
Tere ijsnaalden in het veenven. 

Adem die om je heen wolkt. 

En een weemoedig roodborstriedeltje. 

 
Maar de wind is stevig zuidwest en wakkert            

de onrust aan – iets in me wil ook bruisen. 

Huppeltjes maken en aan takken zwaaien. 

Wat jammer nou dat mijn lijf meteen bij voorbaat 
protest aantekent, waarschuwingsignalen stuurt  

vanuit alle gewrichten, - spelbreker.. 

 

Maar en klein beetje met verende pas lopen lukt   

nog wel en diep ademhalen en neuriën ook,           
de lente komt eraan! 

 

Louis 



 

De nieuwjaarsreceptie 
 

Een muzikale aftrap van het nieuwe jaar tijdens de jaarlijkse Nieuwjaars borrel op 11 januari jl..                 

( op de melodie van “mijn opa, mijn opa”) 

 
Lang gezocht en nu gevonden: chef van het kantoor. 

Een gróte verhuizing er even tussendoor. 

Voor de secretaris een stut en toeverlaat. 

Stressbestendig en als een speer zoals zij gaat. 
Natuurtuin, natuurtuin, natuurtuin, 

Iedereen vindt de plek hier superfijn. 

Natuurtuin, natuurtuin, natuurtuin 

Met collega's die er allen mogen zijn. 
Met biotopen en microscopen,    2x 

Nergens zo heerlijk en vrij. 

In de Natuurtuin. 

Hele klassen kinderen, komen naar ons toe. 

Louis verzint de lessen daartoe is hij nooit moe. 
Nieuwe lessen dagen de vrijwilligers erg uit. 

Even is het puzzelen dan een centje van een fluit. 

Handelen in thee en bloemen, wie had dat gedacht. 

Aan de spiraal-van-kruiden, heeft Miek haar hart verpacht. 
Maandenlang die droogte de regenstok ten spijt, 

Verslaan van de crassula kostte onderhoud veel tijd. 

Dertig jaar bestonden we dat moest worden gevierd. 

Samen de Bastei in en met pannekoek versierd. 
 

Wij zongen samen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Onze voorzitter Stijn keek terug op het afgelopen 

jaar waarin de nieuwe natuurpaden voor de kleuters werden geïntroduceerd. Onder andere prachti-

ge oude fruitbomen in de buitenstrook werden geplant en het gevecht tegen de watercrassula in het 
arm ven. De verkoop van thee uit de kruidentuin een succes bleek. Het dertig jarig bestaan van de 

Natuurtuin extra aandacht kreeg, het jaarlijkse uitstapje met een rondleiding door de Bastei, een 

wandeling in de Stadswaard en een heerlijke pannenkoek in het Hoogstraatje. 

Wij namen afscheid van Django onze penningmeester en bedankten hem hartelijk voor zijn inzet. 

Op bezoek bij de Hortus 
 

Op 12 december zijn we met de onderhoudsploeg naar de Hortus in Nijmegen geweest als jaarlijks 

educatief  uitje. 

Jammer genoeg was Bram ziek maar alle andere onderhoudsmensen waren present. 
De Hortus is zo dichtbij dat je er met de fiets naar toe kan en dat deden de meesten van ons dan ook. 

We werden ontvangen door Bas en Marion (voorheen medewerkers van de Natuurtuin). Bas heeft ons 

de hele dag rondgeleid en van alles 

over de Hortus verteld. 
Tussendoor hebben we lekker ge-

noten van een lunch in de knusse 

warme huiskamer van de Hortus. 

We zijn zowel in het oude gedeelte   
met de diverse landschappen als in         

het nieuwe gedeelte geweest. 

Erg leuk om dit samen te beleven. 

 

Marja, onderhoud 
 

 



Corien had weer heerlijke soep gemaakt voor die hard werkende club. 

En…  meteen daarna begon het weer te sneeuwen… dus mooi gepland! 

Marja, onderhoud 

Snoei dag in de Natuurtuin  

 

Ieder jaar houden we in de Natuurtuin een snoei 

dag. 

Dan komt er een deskundige snoeier,  Freek 
Snel, om de nodige snoeiwerkzaamheden uit te 

voeren. Wij helpen hem zo veel mogelijk en rui-

men het snoeiafval op. 

Dit jaar is de snoei dag gepland op 30 januari en 

we hoopten dat het door kon gaan met al die 
sneeuw… 

Gelukkig was het die dag droog en was de 

sneeuw de dagen ervoor geheel verdwenen zodat 

we goed     konden zien wat we moesten doen. 
Het grootste deel van het werk ging dit jaar zit-

ten in het gebied met de naam “arm struweel”. 

Dat gebied grenst aan het schrale grasland en 

hoort, gezien    vanuit het gebouw, van laag naar 
hoog te lopen ofwel van struik naar boomontwik-

 

“Nieuwe bomen”…. 

 

Op 13 december om 14.00 uur waren Adriaan en ik extra naar de Natuurtuin 
gekomen omdat “de nieuwe bomen” aan zouden komen. 

Bij aankomst stond de aanhanger van Arjan van NL-Bloeit al bij de ingang 

van de tuin met: 

Een winter linde van 6 meter lang en Twee lijsterbessen 

Deze bomen krijgen we gratis van de studentenvereniging Carolus Magnus, 
in het kader van hun groenproject 2018. Super fijn. 

De bomen hebben we die donderdag, samen met Louis, tijdelijk ingekuild. 

Op vrijdag de 14de hebben Ton en Rob ze veilig in de grond gezet. 

De winterlinde en een van de lijsterbessen staan in de boszoom tussen de 
kruidentuin en het bos. 

De andere lijsterbes staat aan de rand van het schrale grasland in de buurt 

van de ronde tafel. 

Zowel Arjan als de studenten van Carolus Magnus: heel erg bedankt voor de 
mooie bomen. 

Marja, onderhoud. 

Grote schoonmaak dag 2018 
 
 Op 21 december hebben we de jaarlijkse schoonmaak dag ge-

had. 

In de ochtend heeft Corien met een ploeg van de educatie al 

het educatie materiaal opgeruimd en de keuken helemaal ge-
poetst. 

In de middag heeft de onderhoudsploeg aangevuld met Corien 

en Saskia, de rest van het gebouw schoongemaakt.  

Dat is een heel werk want alles wordt uit de kasten gehaald en 

afgelapt. Alles ramen worden gelapt en het dak wordt ontdaan 
van spinnenwebben. 

Ook het kantoor werd aangepakt: daar zijn de snoeren in een 

koker gestopt en aan de muur vastgemaakt. Dat geeft voor 

het zicht enige rust. 
Na al dat harde werken werden we beloond met een drankje 

bij Puux. 

 

Marja, onderhoud 



 

Mijn naam is Pietie van den Berg……… 

 
Ik ben een geboren en getogen Nijmeegse én Hazenkampse:  opgegroeid in de Hertstraat 

waar ik later met mijn gezin weer woonde. Met een tussenpoos van 15 jaren buiten de stad 
woon ik nu opnieuw inde Hazenkamp.   Ik voel mij zeer verbonden met deze buurt en       

natuurlijk ook met de Goffert.  

Als kind kwam ik vaak op de plek waar nu de natuurtuin ligt. Vroeger was hier een            

(bij restaurant De Goffertboerderij horende) speeltuin, met een zwembadje dat het 

‘kikkerbadje’ werd genoemd. Er ging een kabelbaan overheen, en er was een - in mijn      
kinderogen-  heel hoge glijbaan. Later heb ik daar nog regelmatig kaartjes en snoepgoed   

verkocht, samen met een vriendinnetje van De Goffertboerderij. 

Ik ben vanaf 1986 altijd bestuurlijk actief geweest, altijd bij sociaal-maatschappelijke           

organisaties, en veelal in de rol van penningmeester. Ik draag de Natuurtuin een warm hart 
toe en voel mij dan ook vereerd hier weer penningmeester te mogen zijn. Ik heb er nu na 

mijn arbeidzame leven tijd genoeg voor.  

 

 

 

Agenda en nieuwsflitsen 

 *  Zaterdag 16 maart  NL Doet  

*  VRIJWILLIGERSAVOND 

Op dinsdag 9 april vindt weer de jaarlijkse Vrijwilligersavond plaats. 

Het programma van deze avond wordt nog toegestuurd. 

Noteer de datum alvast en de tijd is van 10.00 uur tot 21.30 uur. 

 

 

 

Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19 

 6232 AA  Nijmegen  

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


