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De vakanties staan alweer voor de deur, de Overtuin ziet er prachtig uit. In de afgelopen weken hebben we veel 

complimenten gekregen over de verbeteringen. Het gras ligt er prachtig bij, de paden zijn schoon en strak en de 

perken zijn netjes bijgehouden. Ook het eiland wordt steeds beter, het onkruid en het opschot is verwijderd en 

ook de stobben zijn uitgegraven. 

 

Trompenburg: We hebben met 18 vrijwilligers een bezoek gebracht aan Trompenburg. 

De deskundige rondleiding van de tuinvrouw heeft veel inspiratie opgeleverd. Leuk om 

te zien hoe een park als de Overtuin er uit kan zien als het in een goede staat verkeerd. 

We zijn op de goede weg, maar er is nog genoeg te doen. 

 

Vriendendag: Voor de vriendendag op zaterdag 13 mei hebben we in totaal ruim 100 

personen uitgenodigd, waarvan er ongeveer 60  aanwezig waren. Het was een leuk 

evenement, waarbij onze voorzitter een ieder bedankt voor zijn of haar bijdragen aan 

de Overtuin, en de Penningmeester van het Museum de nauwe samenwerking tussen 

het Museum Bisdom van Vliet en de Stichting Overtuin benadrukte. 

 

Hondenpoep: Zoals jullie gemerkt hebben zijn bij de ingangen van de de Overtuin 

borden geplaatst met daarop de regels zoals die in de Overtuin gelden. Er is een 

opruim plicht, en een verzoek om de honden aan te lijnen. Deze borden zijn 

geplaatst in overleg met de Gemeente Krimpenerwaard; zij hebben de borden 

betaald en aangegeven welke borden geplaats dienen te worden. De vrijwilligers 

hebben de borden geplaatst. Voor alle duidelijkheid, wij willen de honden niet 

weren uit de Overtuin, het is een openbaar park, waar een ieder van moet 

kunnen genieten, een wandeling met de hond hoort hier zeker bij. Blijf dus 

vriendelijk voor de hondenbezitters en onthoud dat er geen plicht is om de 

honden aan te lijnen. 

 

Herinneringsbanken: Tot dusver zijn er 7 herinneringsbanken verkocht, 6 daarvan zijn reeds geplaatst. Er zijn nog 

een paar banken in de aanbieding, “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”. 

 

Wisten jullie trouwens dat we ongeveer 50 vrijwilligers hebben die regelmatig op de 

werkdagen komen, niet allemaal tegelijk vanzelfsprekend. Tijdens de werkdagen 

(maandagavond en vrijdagochtend) zijn er altijd wel 15 á 20 vrijwilligers, en ook op 

andere momenten is er vaak iemand te vinden die nog een klusje doet. In de 

afgelopen weken heeft Frans de informatieborden geschilderd, zodat ze de zelfde 

kleur hebben als de banken; Noors rood, een standaard kleur van het Museum.  

 

Activiteiten komende periode 
In de komende periode zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:  

 Maaien van gras en van de dijk 

 Kanten maaien met de bosmaaiers 

 Schoonmaken van eiland en grot 

 Onkruid vrij houden van de perken 

 Trekken van hagewinde (pispotjes) uit de struiken 

 
. 

Met vriendelijke groet, Tony Hardenberg, Tuinbaas Overtuin Bisdom van Vliet 

 

 

 
Hagewinde, een mooi 

plantje, maar en plaag 

voor de Overtuin 

 

 
De rhododendrons staan 

prachtig in bloei 

 
De Eremurus of  

“naald van 

Cleopatra”  

Bloeit bij de vijver 
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