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Beste vrijwilligers, vrienden, sponsoren en donateurs, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief Herfst 2021 van de Oude Zustertuin. Ondanks de corona-perikelen hebben wij de 
Zustertuin gewoon open kunnen houden en kunnen laten draaien voor onze bezoekers. Hieronder kunt u 
lezen wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen maanden. 
Wij wensen u veel leesplezier en…. blijf allemaal gezond. 
 
Schreven wij in de vorige nieuwsbrief nog dat de schapen geen lammeren hebben gekregen, toch zijn wij in 
oktober verrast door twee worpen. Twee nieuwgeboren lammetjes dartelen nu sinds die maand vrolijk bij 
hun moeder in de wei. 
 
Met onze dieren gaat het goed. Wij hebben de afgelopen maanden veel vakantieopvang-dieren een plekje 
kunnen geven. Gelukkig zijn alle dieren gezond en zijn er onder onze dieren geen vervelende ziektes 
uitgebroken. De oproep om de dieren niet te voeren helpt hierbij. Onze dieren krijgen uitgebalanceerd voer, 
dat specifiek voor hen is bestemd en ‘bijvoeren’, hoe lief ook bedoeld, is eigenlijk verkeerd voor hen. 
 
Op 1 oktober is de wintertijd ingegaan voor de Zustertuin en dat betekent dat wij vanaf die datum weer 
sluiten om 17.00 uur.  
 
Corona 
Corona zit ons ook nu nog in de weg.  
In de zomermaanden en begin van de herfst waren de gebouwen open voor bezoekers, maar wel met de 
restrictie van anderhalve meter afstand tot elkaar. In oktober, nadat versoepelingen bekend waren gemaakt, 
zijn wij weer gestart met diverse activiteiten voor de jongste bezoekers. Op 13 oktober was er eindelijk weer 
eens een ‘knuffeluurtje’ voor de kleintjes, waarbij zij konijnen en cavia’s mogen aaien en vasthouden.   
 
Helaas hebben wij na de persconferentie van het Kabinet op 7 november moeten besluiten om de gebouwen 
weer te sluiten, omdat het aantal besmettingen opnieuw fors toeneemt. En hoe deze ontwikkelingen de 
komende weken en maanden gaan, is ook voor ons afwachten. 
 
Activiteiten 
In de afgelopen maanden is een flink aantal activiteiten ondernomen, vooral op het terrein van onderhoud: 

 In het ponyvak is een dode notenboom gerooid door de gemeente. Er worden binnenkort twee 
nieuwe tamme kastanjes teruggeplaatst; één in het vak dat grenst aan de Overtocht waar al eerder 
een boom werd gerooid en één in het genoemde ponyvak. 

 Er is een insectentuin aangelegd, door een deel van het vak van de watervogels af te rasteren. In die 
tuin hebben het bijenhotel dat wij al hadden en de twee kleine bijenhotels die kluskinderen van 
Karwei voor ons in elkaar timmerden een plek gekregen. Een van onze vrijwilligers heeft een 
prachtige pergola gebouwd, die wij laten begroeien met clematis en kamperfoelie. In de lente van 
2022 zullen wij verder gaan met de inrichting van deze tuin. 
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 Alle tuintafels zijn geschuurd en opnieuw gebeitst. Met het opknappen van de groene parkbanken 
zijn enkele vrijwilligers nu bezig. 

 Op 31 augustus heeft burgemeester Van der Kamp afscheid genomen van de Bodegraafse 
ondernemers. Op zijn toer door Bodegraven deed hij ook de Zustertuin aan om bij ons een aantal 
ondernemers te ontmoeten. 

 Op 4 september is in de Zustertuin het muziekspektakel “Jam in the Park” gehouden. Op een drukke 
en gezellige middag konden verschillende muzikanten en muziekbandjes optreden. Kinderen werden 
geschminkt en mochten springen op een springkussen. Deze middag heeft, mede door het goede 
weer, veel bezoekers getrokken. 

 Eind september zijn verschillende tegelpaden opnieuw bestraat. De ingang bij de Overtocht is nu 
netjes betegeld en ook het tegelwerk rond de volière is helemaal onder handen genomen. Wij 
hebben nu nog een flink aantal oude gewassen grindtegels over. Heeft iemand interesse, dan horen 
wij dat graag; ze zijn gratis af te halen. 

 Op 29 oktober werden wij weer opgeschrikt door een uitbraak van vogelgriep. Voor ons betekende 
dit dat wij onze watervogels opnieuw moeten afschermen. Wij hebben een groot net gespannen over 
het vak van de watervogels, zodat overvliegende vogels hier niet kunnen landen en zodoende de 
vogelgriep kunnen verspreiden. 

 Op 3 november heeft Els van den Burg een voorstelling gegeven met haar poppentheater voor onze 
kleinste bezoekers. Deze middag was het Uilennest gezellig vol. 

 In goed overleg met de gemeente is de sloot tussen de Zustertuin en het 
Welkoopterrein onder handen genomen. De firma Van Rijn is begin november 
begonnen met het uitbaggeren van de sloot, waarbij enkele in het water gezakte 
wilgen zijn gerooid en heel veel bramen en verwilderde stuiken zijn verwijderd. 
Omdat deze watergang een flink hoogteverschil kent, zijn er nu twee dammen 
aangebracht, waardoor er drie waterniveaus ontstaan en een betere door-
stroming wordt verkregen. Achter het konijnenplein is de sloot nu doorgegraven 
richting van de Doortocht. En omdat het waterniveau van de sloot door die 
dammetjes omlaag is gebracht, stromen de waterkolken in de tuin beter af en zijn 
wij hopelijk af van de wateroverlast op het grasveld. 
 Aan de oever van de Zustertuin-kant is een nieuwe beschoeiing aangebracht 
en is de oever hersteld door bagger die uit de sloot kwam, daar te storten. Deze 
kant van de tuin heeft nu een heel ander aanzien gekregen. Zodra de gestorte 
bagger in het voorjaar van 2022 is ingeklonken, zullen wilgen en ander groen op 

de oever worden geplant, waardoor een mooie aaneengesloten wilgenrij gaat ontstaan.  
 De strook grond tussen de afrastering van de verschillende weides en de oever van de sloot wordt 

bij de tuin getrokken. Het plan is om een nieuw plateau te bouwen, van waaruit kinderen de vissen 
kunnen voeren.  Dit plateau wordt natuurlijk voorzien van een stevig hekwerk. In het voorjaar van 
2022 gaan wij verder met het uitvoeren van deze plannen. 
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 De grote Italiaanse populier bij de ingang van de 
Overtocht is gekapt. Uit onderzoek dat wordt 
uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, bleek 
dat de kwaliteit van deze boom slecht was, zoals 
op de foto is te zien. En noch de gemeente noch wij 
willen het risico lopen dat deze boom bij een flinke 
storm omwaait of zware takken verliest. 

 Ook dit jaar werden wij verrast door de regionale 
Rabobank. Zij organiseren elk jaar de zogenaamde 
Rabo Clubsupport Actie, waarbij diegenen die bankieren bij de Rabobank hun stem kunnen geven 
aan een vereniging of stichting. Hoe meer stemmen worden uitgebracht op jou, des te meer geld 
ontvang je. De Zustertuin staat voor het derde achtereenvolgende jaar bij de top-drie in de hele regio. 
Wij zijn hier erg blij mee, ook omdat wij hierin het bewijs zien dat de Zustertuin leeft onder de 
bevolking van Bodegraven-Reeuwijk en omliggende gemeenten. 

 
Al met al zijn er heel wat zaken die onze aandacht vragen en waar onze vrijwilligers van de groenploeg, de 
bouwploeg, de dierenverzorgers doordeweeks, onze zaterdag- en zondagvoerders, onze gastvrouwen en -
heren en bestuursleden en last but not least onze beheerders hun energie aan kwijt kunnen. 
 
Bestuurssamenstelling en vacatures 

Het bestuur van de Oude Zustertuin bestaat uit vijf bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester, 
bestuurslid activiteiten en algemeen bestuurslid.  
 
We zijn nog op zoek naar een bestuurslid PR en een bestuurslid Technische Zaken.  
Kort gezegd houdt de functie van het bestuurslid PR in dat deze de communicatie naar buiten verzorgt. Dan 
moet je denken aan de sociale media, want dat zijn inmiddels de belangrijkste communicatiekanalen.  
Het bestuurslid Technische Zaken coördineert alle technische dingen en onderhoudt het contact met de 
bouwploeg. Een technische achtergrond en ervaring in de bouwwereld is hierbij erg belangrijk. 
Als je belangstelling hebt, of je kent iemand in je omgeving, neem dan contact op met het bestuur: 
bestuur@zustertuin.nl 
 
We zoeken gastheren of gastvrouwen die in de middag de gebouwen kunnen openstellen. De tijden zijn 
van 14-17 uur. 
De bouwploeg zoekt versterking voor diverse schilder- en timmerwerkzaamheden. Dit is op maandagavond 
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Eerdere berichten, goed te herhalen 

 
Vrijwilligersverzekering 

 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft via de Vereniging Nederlandse Gemeenten een 
vrijwilligersverzekering afgesloten, welke ook voor De Oude Zustertuin van toepassing is. 
Dit betekent dat vrijwilligers van de Zustertuin verzekerd zijn tijdens het vrijwilligerswerk 
voor de Oude Zustertuin. Wil je als vrijwilliger meer weten, neem dan contact op met de 
penningmeester. 

 
Vrijwilligersovereenkomsten 

 

In verband met de regelgeving moet de Oude Zustertuin een vrijwilligersovereenkomst 
aangaan met iedere vrijwilliger. Deze overeenkomsten zijn verspreid onder de vrijwilligers. 
Als je deze als vrijwilliger nog niet hebt teruggestuurd, dan vragen we je dit zo spoedig 
mogelijk te doen.  Heb je nog geen vrijwilligersovereenkomst, neem dan contact op met 
Bob. 

 
 

Sponsoren, donateurs, iedereen die via een actie heeft bijgedragen: 
Namens iedereen van de Oude Zustertuin Heel Erg Bedankt 

 
 
 
Contactgegevens 
Marielle Spijker: Beheerder@Zustertuin.nl 
Bob Brouwer: Secretaris@zustertuin.nl 
Rob Peters: Penningmeester@zustertuin.nl 
Cor van den Hoven: Voorzitter@Zustertuin.nl 


