Vrijwilligers Nieuwsbrief
September 2017
Het zomerseizoen zit er bijna op, we kunnen terug kijken op een prachtige tijd, waarin we veel bereikt hebben.
Vanaf vrijdag 15 september gaan we weer met een winterschema werken. Dit betekent dat de werkdagen als
volgt zijn gepland:
Elke vrijdag
Vrijdagochtend van 9.00 – 12.30
Laatste weekend van de maand
Vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00
Zaterdagochtend van 9.00 – 12.30
Schoon gereedschap Frans heeft in de afgelopen weken ons gereedschap een opknapbeurt gegeven. De spaden,
harken en schoffels zijn ontdaan van de roest, geslepen en in de olie gezet. Waar nodig zijn de stelen vernieuwd.
Het verzoek is nu om het gereedschap na gebruik even te reinigen met een borstel, zodat het netjes blijft en de
volgende gebruiker weer met schoon gereedschap aan de slag kan. Als er iets kapot gaat, graag even aan Frans of
Tony doorgeven, zodat we het weer kunnen repareren. Er is nu ook een compressor met perslucht, deze kunnen
we gebruiken om bijvoorbeeld grasmaaiers en bosmaaiers schoon te blazen.

Rondje door de Overtuin Aan het eind van de werk dag maken een aantal mensen vaak een rondje door de
Overtuin, we kijken dan wat er die dag gedaan is, bespreken hoe we iets aanpakken en wat we de volgende keer
zouden kunnen doen. We staan vaak verbaasd wat er allemaal gebeurd is door de anderen toen we ons eigen
klusje uitvoerden. Sluit je gerust aan, als je dat leuk vindt, er zijn geen geheimen, en het geeft je meer inzicht in
wat we doen.
Composteren en takken Onze composthoop wordt al aardig vol met allerlei groenafval, een goede zaak. Als het
goed is kunnen we over een jaartje de compost verspreiden over het park. Wat echter niet op de composthoop
mag, zijn gesnoeide takken. Het duurt lang voor deze verteerd zijn, en het is erg lastig werken als de takken door
de compost heen zitten. Dus: takken apart leggen, en eerst versnipperen voordat ze op de composthoop gaan.
Activiteiten deze winter Deze winter gaan we aan de slag met de volgende zaken: zagen, snoeien en knotten;
verbeteren van de paden; verbeteren van het water; bruggetje naar het eiland; verbeteren aansluiting met
Liezeborgh; planten van struiken; egaliseren van de gazons. Er is dus weer genoeg te doen. Op donderdag 7
september is er een bijeenkomst voor alle vrijwilligers waarbij de winteractiviteiten nader worden toegelicht,
hiervoor is reeds een uitnodiging gestuurd.
Met vriendelijke groet, Tony Hardenberg, Tuinbaas Overtuin Bisdom van Vliet

