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TROUWE LEZER,
Groen doet goed
Lukt het je in coronatijd soms niet zo
goed om optimistisch te blijven? Voel
je je suf door het laptopstaren en het
bankhangen? Borrelt er af en toe zelfs
wat woede in je op? Loop dan even
een rondje in de Natuurtuin!
Wandelen is gezond: het is goed voor
je hersenen, hart en weerstand. Een
stukje wandelen in de versteende stad
is daarom al goed voor je. Maar
wandelen in een groene omgeving is
nog beter. Verschillende
wetenschappelijke studies suggereren
dat mensen zich minder boos en somber voelen na een bezoek aan de natuur. Dat effect lijkt al
snel op te treden: zo gaven mensen in één studie aan al minder negatieve gevoelens te ervaren na
slechts een paar minuten in het groen.
Een wandeling in de Natuurtuin kan in deze tijd ook nog eens hoopgevend zijn. Want na een
periode van inactiviteit komt alles in de tuin langzaamaan weer tot leven. Dat gaat niet in een
rechte lijn, maar met horten en stoten. Uiteindelijk zal, net als ieder jaar, de tuin weer tot bloei
komen. En als het eenmaal zover is, wie denkt er dan nog aan de tijd dat alles stilstond?
Niels Kerstes

ONDERHOUD START OP NA DE WINTERSTOP
Eindelijk is het dan zover. We hebben al
een paar keer afgesproken om te
starten maar het winterse weer houdt
ons tegen.We kunnen weinig uitrichten
met al die sneeuw.
Bovendien hebben we ook nog te
maken met alle Corona regels maar
gelukkig is de tuin groot genoeg om in
tweetallen verspreid over de tuin actief
te zijn.

Het plan was nu om op 24 februari echt van start te gaan. Tegen die tijd zal alle sneeuw wel
verdwenen zijn want komend weekend, dus 20 en 21 februari, wordt het
lekker warm.
Gelukkig konden we de vrijdag ervoor al starten dus op 19 februari en
iedereen was er echt wel aan toe. Heerlijk samen buiten werken!
• We slaan dit jaar de snoeidag over omdat we daar nu een beetje laat
voor zijn.
• Ook NLdoet gaat dit voorjaar niet door dus we kunnen aan de slag
met alle beheerplannen die in het beheerplan opgeschreven zijn.
• Bovendien is de wintertarwe afgelopen herfst niet opgekomen dus
die moeten we half maart opnieuw inzaaien. En dat geldt natuurlijk ook
voor een aantal andere gewassen die in maart de grond in moeten. Dus
gaan we snel controleren of er nog voldoende zaaigoed is en zo niet dan moet dat snel besteld
worden. Dat is dan ook een van de klussen op woensdag 24 februari.
De weersvoorspelling is dat het een warme lentedag wordt van rond de 18 graden: bofkonten zijn
we…. Afgelopen vrijdag moesten er ook een aantal hekken gerepareerd worden o.a. bij de
ingang. Gelukkig wisten Rob en Jan daar wel raad mee. We hebben de watercrasula
gecontroleerd: is nu af en toe een beetje aanwezig dus we moeten wel alert blijven…
En we zijn begonnen met het weghalen van het mos en blad op het schrale grasland en bij de
heide.
Marja Luyben

HET LESSEIZOEN WORDT VOORBEREID
Ondanks deze nog steeds onzekere tijd gaan we gewoon door. Wij als kerngroep (bestaande uit
Marleen, Marijke, Lianke en Saskia) zijn eigenlijk, indien mogelijk, elke dinsdag bij elkaar gekomen
om met 1001 dingen bezig te zijn op educatiegebied.
Vooral op de computer zijn wij de lessen systematisch aan het ordenen en maken we de andere
educatieve administratie overzichtelijk.
Ook de educatiespullen worden vervolmaakt. Stans van het onderhoud draagt daar een steen aan
bij door leuke, grappige ontwerpen te maken voor het praktische
uitvoeren van de lessen.
Alle educatieve vrijwilligers blijven betrokken bij het wel en wee en
we verheugen ons allemaal op het nieuwe lente/zomerseizoen,
met een weliswaar nog niet goed gevulde reserveringslijst (36
aanvragen). We hopen op meer en we beginnen op 6 april. We
houden onze vingers gekruist
Saskia Verschuren

KRUIDEN EN BLOEMENTUIN AAN DE SLAG
Het is 23 februari en eindelijk kunnen we na een lange winter met sneeuw en ijs weer aan de slag
in de kruiden- en bloementuin. Met het zonnetje erbij en een temperatuur van 17 graden is ‘t een
feest.
De kruidentuin ligt er op het eerste gezicht nogal stilletjes bij, maar wie goed kijkt ziet het blauw
bloeiende longkruid en de geel bloeiende primula’s pronken in hun bed. Ook de akelei begint al

voorzichtig zijn blaadjes te laten zien…kortom de lente is echt wel zichtbaar. Dat het druk is in de
natuurtuin is duidelijk merkbaar, het bankje is vaak bezet door mensen die zich mentaal opladen
door te genieten van het groen. Maar ook de minder
goedwillende mensen zijn actief in onze kruidentuin. Het
kruidenspiraal dat is opgebouwd uit stoeptegels heeft het
moeten ontgelden. Vele tegels zijn kapotgeslagen en her en der
verspreid in de tuin. Jammer maar helaas. De plannen voor het
komende seizoen zijn gemaakt. De paden gaan we met verse
houtsnippers verfraaien, de inventarisatie van aan te schaffen
planten is gemaakt in samenspraak met de groep educatie, zodat
de kinderen straks weer voldoende inspiratie kunnen opdoen in
de kruidentuin.
Ook in de bloementuin gaan we verder met het aanleggen van bloemenborders, het aanvullen van
de paden met houtsnippers en breiden we onze dahlia’s uit met nieuwe soorten. Hopelijk hebben
de ‘oude’ het gehaald. We hebben nl. voor het eerst de dahliaknollen niet uit de grond gehaald
maar wel goed met plantenafval bedekt. De winters zijn tegenwoordig toch niet meer streng…
dachten we. Gelukkig lag er dik pak sneeuw op.
Al met al een prachtige start van een nieuw seizoen voor ons.
Miek Schellekens

PLEUN, FLOOR EN JULIA ZAMELDEN 200 EURO IN VOOR DE NATUURTUIN MET
‘VOGELTAARTJES’
Elk jaar met kerst knutselen Pleun, Floor en Julia (8 jaar, 6 jaar en 9 jaar) iets om te verkopen aan
vrienden, familie, buren en bekenden en zo geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar
maakten ze allerlei vogelvoer, van pindakettingen tot ‘vogeltaartjes’ met vetbollen. Daarmee
gingen ze langs de deuren in de wijk en zo haalden ze maar liefst 200 euro op. Dat geld besloten
Pleun, Floor en Julia te doneren aan de Educatieve Natuurtuin Goffert. Op woensdagmiddag 20
januari 2021 kwamen zij op bezoek in de Natuurtuin Goffert om hun zelfgemaakte cheque te
overhandigen. Voorzitter Stijn Verbruggen van de Natuurtuin
nam de cheque in ontvangst.
Pleun, Floor en Julia vertelden honderduit over hoe ze de
vogelsnacks maakten en hoe de verkoop was gegaan. Zoals die
keer dat ze aanbelden bij een huis en pas daarna zagen dat er
een bordje hing dat er niet aangebeld mocht worden door
verkopers. Daar waren ze erg van geschrokken, maar gelukkig
wilde de bewoner van het huis toch gewoon iets kopen bij de
meisjes. Voor de overhandiging van de 200 euro waren ze
opnieuw aan het knutselen geslagen en maakten ze een grote
versierde kartonnen cheque.Namens het bestuur van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert
nam voorzitter Stijn Verbruggen de cheque in ontvangst: “De Natuurtuin zit krap bij kas. We
hebben allerlei wensen en ideeën, maar kunnen op dit moment maar net rondkomen. Daarom zijn
we van plan om dit jaar een grote donateursactie te starten, die gaan we de komende tijd
uitwerken. De donatie van Pleun, Floor en Julia kwam als een grote verrassing en is dus zeer
welkom!”. Niels Kerstes, educatiemedewerker van de Natuurtuin, vertelde de kinderen over alle

activiteiten in de Natuurtuin en waar het geld voor
gebruikt gaat worden.: “We willen een nieuwe zoekkaart
over de waterbeestjes in onze vijver maken, zodat
kinderen makkelijker kunnen zien welke beestje ze met
hun netje gevangen hebben.
Door de coronamaatregelen en door de kou kunnen de
meeste educatielessen in de Natuurtuin op dit moment
niet uitgevoerd worden. Daarom sprak de Natuurtuin
met Pleun, Floor en Julia af dat ze later een keer
terugkomen om de nieuwe schepnetjes en de
zoekkaarten voor de waterbeestjes zelf uit te proberen.
Stijn Verbruggen

GERTY VIERWINDEN
Gerty Vierwinden stopt als vrijwilliger maar niet als vriend van de tuin……..
Hieronder een terugblik van haar op meer dan 10 jaar uitbrengen van de Nieuwsbrief.
In 2007 kwam ik wonen in de Vonk aan de Dobbelmannweg. Een woonvorm voor ouderen. Een
heel mooie plek waar vroeger de Katholieke meisjesschool heeft gestaan.
Omdat het lopen voor mij steeds lastiger werd kreeg ik 2
jaar later een scootmobiel en dat voelde voor mij alsof ik
op de fiets zat. Lekker de wind door je haren en zo kwam
ik dus ook vaker in het Goffert park heel mooi vind en
ontdekte ik de tuin. Omdat ik heel veel van de natuur
houdt, ben op het platteland opgegroeid was de tuin dus
echt een stukje mooi Nijmegen. Verder kon ik er op alle
jaargetijden fotograferen. Zo kreeg ik contact met Louis
die vroeg of ik niet wat meer bij de tuin betrokken wilde
worden, bijvoorbeeld werken aan de Nieuwsbrief. Mijn
kennis van de computer is niet groot dus vond ik het een uitdaging. Ik ben ingewerkt door Marjon
de Bont. Toen zij de tuin verliet heb ik het alleen gedaan met hulp op de achtergrond van Louis als
er iets met het printen misging of ik Windows10 niet goed snapte. Sinds 4 jaar werkte ik samen
met Lieke. De kopij werd eenduidig aangeleverd waardoor het opstellen van de nieuwsbrief
gemakkelijker verliep. Ik heb het geweldig gevonden om in de tuin te werken als vrijwilliger en
daar veel voldoening uitgehaald. Na mijn pensionering een heel welkome afwisseling in de
dagelijkse beslommeringen en vond het een uitdaging om nieuwe mensen te ontmoeten. Soms
voelde ik mij weleens beschaamd dat ik maar een keer in de 4 en later 6 weken, maar een paar uur
werkte om de Nieuwsbrief in elkaar te zetten en dan toch bij de jaarwisseling meedeelde in het
cadeau wat iedere vrijwilliger dan krijgt. Ik vind dat er een heel goede sfeer is en dat je heel erg
gewaardeerd wordt om wat je doet! Helaas door Corona en omdat ik intussen 10 jaar ouder ben
geworden, werd het soms toch wat zwaar voor mij en heb ik aangegeven te stoppen. Dat wil niet
zeggen dat jullie mij niet meer zullen zien, want ik zal zeker de tuin blijven bezoeken, al is het maar
om jullie te zien, want jullie zijn mij zeer dierbaar geworden.
Gerty Vierwinden.

NATUURTUIN IN WINTERSE CORONATIJD
Het zijn bijzondere tijden want we zijn al weken niet meer aan het werk in het onderhoud van de
Natuurtuin. Normaal gesproken hebben we een winterstop van 2 weken en zouden we begin
januari weer aan de slag zijn gegaan. Helaas kon dat niet vanwege de strenge Corona maatregelen.
Het bestuur besloot in die tijd om alle activiteiten tot 9 februari, stop te zetten.
En zo geschiedde…
We wilden op 10 februari weer open maar toen bleek er een periode van strenge vorst zodat we
niets konden. Intussen zijn we wel elke woensdagmiddag de tuin langs gelopen op zoek naar
zwerfvuil en eventueel het oplossen van andere problemen zoals vandalisme.
We moeten zeggen dat het qua zwerfvuil erg meeviel. De meeste mensen stoppen hun afval
keurig in de zakken die we daarvoor opgehangen hebben en verder ligt er her en der nog wat op
de grond wat we vervolgens opgeruimd hebben. Qua vandalisme troffen we afgebroken takken
aan in de Kruidentuin. Die waren afkomstig van een dode boom die vervolgens behoorlijk vernield
was. Die dode boom hadden we extra laten staan maar helaas. We hebben het afvalhout
opgeruimd en een deel was in het moeras gegooid. Dat gaan we er nog uit vissen wanneer we met
de onderhoudsploeg weer aan het werk zijn.
Toen bleek dat ook een deel van de kruidenspiraal vernield was. De losgehaalde stenen hebben
we zo onopvallend mogelijk neergelegd zodat het geheel later weer hersteld kan worden. Jammer
hoor…
Maar goed. Het geheel ziet er eigenlijk fantastisch uit dus we mogen tevreden zijn.
Op naar een nieuw begin van het onderhoudsjaar.
Marja Luyben
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JAARVERSLAG EN WERKPLAN 2021
Het jaarverslag van 2020 is door de secretaris opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Je kunt
het lezen op onze website www.natuurtuingoffert.nl onder het kopje: Actueel.
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