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Ondanks de droogte worden we deze zomer regelmatig benaderd door bezoekers die ons vertellen hoe geweldig 

de Overtuin is opgeknapt. “Deze winter hadden we best wel bezwaren tegen het kappen van de bomen, maar nu 

vinden we het prachtig”, zijn ze vol lof. Gelukkig zijn er ook nog een paar zuurpruimen, die sacherijnig blijven 

kijken, en moeite hebben om hun ongelijk toe te geven. Sommigen maken zelfs gebruik van “fake nieuws”: 

“70.000 Euro boete voor Overtuin” en “Niet bereikbaar voor commentaar”, zo hebben we wat te lachen. 

 

De droogte van deze zomer heeft ons flink wat hoofdbrekens gekost: “Gaan we 

water geven? Kopen we een pomp met slangen? Hoe vaak geven we dan water? 

Hoelang gaat deze droogte nog duren? Krijgen we elk jaar een droogte periode?” 

In het begin dachten we dat het wel mee zou vallen, alleen de ernstige gevallen 

kregen emmers water toegediend. Met het verlopen van de tijd begonnen de 

rododendrons slap te hangen en sommige bladeren werden al bruin. Al snel 

besloten we om toch maar water te geven. Met put emmers is het water uit de 

sloot gehaald, om vervolgens in kruiwagens naar de aanplant van de afgelopen 

winter vervoerd te worden. Een voordeel van de droogte is dat het onkruid ook 

niet zo snel groeit en er dus minder te schoffelen is. 

 

Het leek een leuk idee om het wapen van Paulina Bisdom 

van Vliet op de afvalbakken te schilderen. Op de foto zien 

we Frans (links) een poging wagen met een aluminium 

sjabloon. Jammer genoeg was het resultaat niet mooi 

genoeg. Frans heeft de verf weer verwijderd. Heeft iemand 

een tip hoe dit (budget neutraal) aan te pakken? 

  

 
 

Schoon park. Een klus die het hele jaar door gaat is het reinigen van de bankjes en informatie borden. Door luis 

uit de bomen, regen, stof en honden- en mensenvoeten wordt het parkmeubilair toch steeds weer vuil. Arda (zie 

foto’s boven) gaat er wekelijks bij langs en zorgt dat alles netjes blijft. 

 

Parel van Nederland? Het AD besteedt aandacht aan de Pareltjes in de regio. 

Deze week was de Overtuin aan de beurt. Goed om te lezen dat de 

verslaggever oog heeft voor al het werk dat in de afgelopen jaren is 

uitgevoerd door de vrijwilligers. Klik hier voor het artikel. 

 

Activiteiten in de zomer periode: bestaan nu vooral uit snoeien, wieden, 

schoffelen en water, water, water, en nog meer water geven.  

 

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

De waterlelies in de vijver staan dit 

jaar voor het eerst in bloei 

https://www.ad.nl/gouda/het-grote-geheim-van-weldoenster-paulina~a53ae5be/
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