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De Overtuin ligt er nu prachtig bij, er is niets meer te bespeuren van de intensieve ingrepen van afgelopen winter.  

In het tuingedeelte liggen de paden strak in het pas gemaaide gras, de rozenperken en hortensia’s bloeien, en het 

mozaïekperk straalt over de vijver, het is een plaatje. In het parkgedeelte komt de beek mooi tot haar recht, met 

links en rechts een strook gras en een doorkijkje naar de grot. Het nieuwe gras begint te groeien en vormt al een 

gesloten dek. Ook het eiland ligt er goed bij, het gras op het talud langs de oevers 

begint te groeien en het silhouet van de grot komt prachtig tot haar recht. In het 

bosgedeelte zijn alle paden prima begaanbaar, er is een meter aan weerszijden van 

het pad gemaaid. De Overtuin is een prachtige plek om rustig te wandelen of te zitten, 

met mooie doorkijkjes. We kunnen trots zijn met wat we in de afgelopen jaren hebben 

bereikt. 

 

Gevecht tegen onkruid: In het verleden heeft het onkruid vrij spel gehad: brandnetels, 

zevenblad, springbalseming, kleefkruid en bramenstruiken, het groeit volop in het park 

gedeelte. Als we niets doen, verdwijnt alle nieuwe aanplant onder een dikke laag 

begroeiing. Het strijdplan is om met de hand alle ongewenste begroeiing te 

verwijderen, en als er ruimte is wordt de zitmaaier ingezet. We hopen hierdoor het 

onkruid uit te putten, waardoor de nieuwe planten de kans krijgen om groot te 

worden en in de toekomst de strijd zelf kunnen winnen. 

 

Herinneringsbankjes: Zowel de oude bankjes voor de 

Liezeborgh als de Herinnerings-bankjes hebben van Frans een 

schilderbeurt gekregen. De oude verflagen waren wat schraal 

geworden door het gebruik. Ze zien er nu weer als nieuw uit.  

Er zijn nog enkele Herinneringsbankjes beschikbaar, U kunt de 

Overtuin steunen door er  voor € 950,- een te laten plaatsen. 

 

Bruggen: In opdracht van de Gemeente Krimpenerwaard zijn alle toegangsbruggen 

schoon gemaakt en voorzien van een antisliplaag. Hierdoor zullen de bruggen niet meer 

glad worden door algen, ijzel en sneeuw. 

 

Pleintje voor de Liezeborgh: Het pleintje ziet er weer prachtig uit. Het is nu echt rond en voorzien van een 

cirkelvormige rand, de betonklinkers zijn vervangen door oude gebakken klinkers, de bankjes zijn geschilderd in 

de “Overtuin kleuren”. Er zijn twee afritten gemaakt voor rolstoelers, paaltjes en kettingen zorgen er voor dat er 

geen ongelukken kunnen gebeuren bij de rand van de rotonde en het park. Nieuwe struiken omzomen het 

geheel, zodat het een knus en gezellig pleintje is geworden. 

 

Wie zijn onze vrijwilligers? Onlangs hebben we een presentatie gegeven op een congres over “De vrijwilliger van 

de toekomst”.  Een mooi moment om een profiel te maken van onze vrijwilligers. In totaal zijn er 44 vrijwilligers, 

26 zien we wekelijks. De verhouding  mannen/vrouwen is 26/18. De leeftijd varieert tussen de 40 en  80 jaar. En 

de vrijwilligers wonen binnen een straal van 10 km (Haastrecht, Oudewater, Schoonhoven en Gouda). 

 

Activiteiten in de zomer periode: De activiteiten bestaan dan uit maaien, wieden, schoffelen, snoeien, etc. 

We zoeken nog vrijwilligers die met de zitmaaier willen werken, ze krijgen eerst een cursus van Albert, onze 

coördinator maaien, en kunnen daarna zelfstandig aan de slag. 

 

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

Dank zij Gerard, onze 

‘praalgrafcoördinator’, ligt 

het graf van Paulina er als 

een plaatje bij, het gras is 

strak gemaaid, alle onkruid 

verwijderd, de paden 

geschoffeld, prachtig. 


