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In deze 2e Overtuin nieuwsbrief sluiten we het winterseizoen af en gaan over naar de zomeractiviteiten.
Vanaf maandag 3 april kan er weer op de maandagavonden gewerkt worden tussen 19.00 en 21.00. We
noemden dit de zomerse schoffelavonden, maar dat is eigenlijk geen goede naam. Het is namelijk niet zo
effectief om in de avond te schoffelen. Beter is het om in de ochtend te schoffelen op een zonnige dag, de
plantjes liggen dan de hele dag in de zon te drogen, en komen niet snel terug. Er is echter meer dan genoeg
werk op de Zomeravonden, denk aan wieden, onkruidtrekken, snoeien, fluitenkruid trekken, etc.
Gezien het succes van de afgelopen winter, willen we ook de vrijdag werkochtenden van 9.00 tot 12.30
handhaven. We gaan dan met gereedschap aan de slag (gras maaien, bosmaaier, kanten snijden, etc.)
Afgelopen vrijdag 31 maart is er een overleg geweest met de Ontwerpgroep en de Coördinatoren. Hierin
hebben we besloten welke werkzaamheden we deze zomer gaan doen, en wie een en ander gaat coördineren.
In onderstaand overzicht zie je een overzicht van de activiteiten, en wie de coördinatie op zich neemt.
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Schoon park
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Activiteiten komende periode
In de komende periode zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:
 Maaien en rollen van gras en maaien van dijk
 wieden van de perken en oud plantmateriaal (afgestorven/uitgebloeid e.d.)verwijderen.
 Trekken van fluitenkruit en opschot van de esdoorn (tot 2 meter van de paden)
 Los takkenmateriaal verwijderen in eerste 5 meter langs paden.
 Snippers zoveel mogelijk verwijderen en opbrengen op snipperpaden
 Maak dikke stammen in de lanen schoon van jonge takken/takjes.
 Maak langs de beek de beschoeiing weer vrij van allerlei jonge boompjes.
 Overhangende takken boven paden snoeien

Tips




Op donderdag 13 april is er van 16.00-17.00 in Concordia een vrijwilligersbijeenkomst, waarin alle
vrijwilligers geïnformeerd worden over de werkzaamheden voor de zomer periode.
Op zondag 7 mei is van 14.00 tot 16.00 de Overtuin Vrijwilligers/vrienden/Sponsordag, waarop we
vrienden en sponsors bedanken voor hun bijdragen aan de Overtuin.
Doe mee met de fotowedstrijd “Mijn mooiste plek in de Krimpenerwaard” en breng de Overtuin in
beeld: www.streekfondskrimpenerwaard.nl/doe-mee/fotowedstijd

Met vriendelijke groet
Tony Hardenberg, Tuinbaas Overtuin Bisdom van Vliet

