
 

 

 

 

Vrijwilligers Nieuwsbrief 

Mei 2017 
 

De lente is goed van start gegaan, de coördinatoren pakken hun activiteiten prima op. Albert heeft alles al een 

keer laten maaien, en het maaischema is bijna rond; Jan en Gerard hebben de paden al een keer gedaan; Klaas en 

Anja maken het eiland schoon; Hanna heeft het graf een schoonmaakbeurt gegeven; Kees doet onderzoek naar 

het schoonmaken van de beelden en Arda heeft alle bruggen en afvalbakken schoongemaakt. Alleen Mieke en 

Emmy moeten nog beginnen met de perken, dit i.v.m. vakanties. 

 

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 13 april heeft het bestuur uitleg gegeven over de huidige stand van zaken 

en de plannen voor de toekomst. Er waren ruim 30 vrijwilligers aanwezig.  De besproken informatie is terug te 

vinden op www.overtuinbisdomvanvliet.nl. Onder het kopje “Home” vind je informatie over het Masterplan en 

het Beheerplan 2017-2020, de presentatie van de Tuinbaas en de demarcatielijst 

(wat doen vrijwilligers en wat doet de gemeente). 

 

De maandagavonden (19.00) en de vrijdagochtenden (1e en 3e vrijdag van de maand 

9.00) worden goed bezocht. Het is gezellig en er is voldoende te doen. Vaak wordt er 

ook gewerkt op de andere vrijdagen. De afgelopen weken hebben we ook nog eens 

hulp gehad van Haastrechtse jeugd.  

 

Op 5 april jl. is door de burgemeester, de heer R.S. Cazemier, de uitvoeringsovereenkomst getekend met de 

Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. Dit betekent dat niet langer de gemeente Krimpenerwaard voor het 

onderhoud van de historische tuin verantwoordelijk is. Vanaf nu – en eigenlijk al wat eerder – is het onderhoud 

en herstel van de tuin voor de Stichting. 

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

 Maaien en rollen van gras en maaien van dijk 

 Schoonmaken van eiland en grot 

 Onkruid vrij maken van de perken 

 Trekken van fluitenkruit en opschot van de esdoorn (tot 2 meter van de paden) 

 Dikke stammen in de lanen vrijmaken van jonge takken/takjes 

 Langs de beek de beschoeiing weer vrijmaken van allerlei jonge boompjes 

 Overhangende takken boven de paden snoeien 

 
Vrijwilligers/vrienden/Sponsordag   

Op zaterdag 13 mei is van 10.30 tot 12.00 de Overtuin vriendendag, waarop we een 

ieder die de Overtuin een warm hart toedraagt bedanken voor hun bijdragen. Zie de 

uitnodiging in de mail. (Eerder was 7 mei genoemd, dat wordt dus 13 mei) 

 

Bezoek Trompenburg  

Op maandagochtend 22 mei brengen we met de vrijwilligers een bezoek, met rondleiding, aan Trompenburg 

Tuinen & Arboretum in Rotterdam. Dit is een park dat veel overeenkomsten heeft met de Overtuin, het stamt uit 

dezelfde tijd en heeft een zelfde soort karakter. Inschrijven op de werkavonden. 

 

Theehuis 
 In de komende jaren zijn we van plan om het Theehuis te herbouwen. Hiervoor zoeken 

we een vrijwilliger, die een  technische tekening van het theehuis kan maken. Ken jij 

iemand die dit zou kunnen doen? Meer info en inschrijven via de mail. 

 

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

 
Heb je de waterlelies al 

gezien in de vijver? 

 

 
De Davidia staat bloeit! 

http://www.overtuinbisdomvanvliet.nl/

