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Beste Overtuin Vrijwilligers,
Uit de vrijwilligersgroep komen steeds vaker geluiden, dat er behoefte is aan meer informatie over de
vrijwilligers activiteiten in de Overtuin. Hierbij de eerste nieuwsbrief, waarmee we aan deze wens willen
tegemoet komen. Dit is een eerste probeersel, er moet nog een vaste vorm gevonden worden. Tips en
opmerkingen zijn van harte welkom.
Doordat we de 11 bomen nog niet mogen vellen, zullen een aantal activiteiten worden verschoven naar de
volgende winter. Het gaat dan om: het vellen van de bomen, het aanpassen van de beschoeiing, het aanleggen
en verbeteren van schelpenpaden het plaatsen van een bruggetje naar het eiland.
In de komende periode gaan we de organisatiestructuur van het vrijwilligerswerk in de Overtuin veranderen.
We gaan meer werken met coördinatoren. We zoeken vrijwilligers die activiteiten willen coördineren op de
werkdagen. Hierover binnenkort meer informatie.

Activiteiten komende periode
In de komende periode zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:
 Snipperen van de takken door de Gemeente
 Verspreiden van de snippers over de paden in het Bos gedeelte
 Schoonmaken van Grasvelden (takken, snippers, zaagsel) zodat het gras weer kan groeien.
 Rollen van het gras, zodat we weer een stevige grasmat krijgen.
 Opruimen takken en hout in het bos en park gedeelde
 Snoeien van de taxus in het tuin gedeelte (door een expert)
 Planten van rododendrons rondom het graf op de NL-doet dag. De laurier om het graf van Nora wordt
ook vervangen door Rhodo’s (zie tekening in bijlage)
 Verwijderen van bramenstruiken (wortels) tussen het eiland en het graf op de NL-Doet dag
 Planten van diverse struiken tussen het eiland en het graf op de NL-Doet dag
 De rozen in de perken bij de gazons snoeien
 Het riet tegenover het beeld van Neptunes snoeien
 De 3 dode rododendrons bij Vermeulen tussen de bank en het ijzeren hek/Provinciale vervangen
 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
 Oevers verstevigen met takken

Tips





In de Chocoladefabriek in Gouda is op 16 om 20.00 uur een lezing over historische tuinen, en het is
zeker niet uitgesloten dat daarbij ook “onze” overtuin aan bod komt.
In de afgelopen periode is er veel haardhout verkocht. Vrijwilligers kunnen voor eigen gebruik gratis
een kuub haardhout komen halen.
Op donderdag 13 april is er van 16.00-17.00 in Concordia een vrijwilligersbijeenkomst, waarin de
vrijwilligers geïnformeerd worden over de werkzaamheden voor de zomer periode.
Op zaterdag 18 maart wordt de eerste herinneringsbank onthuld.

Met vriendelijke groet
Tony Hardenberg, Tuinbaas Overtuin Bisdom van Vliet

