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De Overtuin is weer winterklaar, de paden liggen er strak bij, het gras is
gemaaid, alle perken zijn geschoffeld, en het eiland ziet er goed uit. We gaan
ons nu richten op het winterwerk: vellen, snoeien, planten, paden aanleggen,
de oevers verbeteren, het gras egaliseren, etc. In oktober zijn diverse Phlomis
en paar duizend geranium macrorrhizum gepland, geschonken door leden van
Tuinclub Lopikerwaard en anderen. Het hek rondom de Liezeborgh is verlaagd
tot vensterbank hoogte, nu kunnen bewoners weer vrij naar buiten kijken.
Leerlingen van de Catharinaschool en de Vlisterstroom hebben 10.000
bloembollen, geplant. Deze zijn gesponsord door de Rabobank én Van
Tubergen Bollen uit Heemstede.
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Met tevredenheid zien we dat de Overtuin steeds schoner wordt, we
hebben het idee dat 99% van de hondenpoep nu door de
hondeneigenaar wordt opgeruimd en in de afvalbakken gedeponeerd.
De gemeente heeft hieraan meegewerkt door extra
hondepoepdispensors te plaatsen, die regelmatig door de Overtuin
vrijwilligers worden bijgevuld. De hondenbezitters ruimen de poepjes
op en deponeren deze in de afvalbakken, waarvan er nu 8 in de
Overtuin staan. Elke week worden de afvalbakken geleegd door
Promen.
Een van de vrijwilligers heeft berekend dat er per jaar ruim 7.000 kg hondenpoep wordt verzameld. Hij gaat ervan
uit dat er 200 honden per dag hun behoefte doen en dat de honden gemiddeld 100 gram poepen. De berekening
is dan 200 honden x 100 gram x 365 dagen = 7.300 Kg . . . zou dit kunnen kloppen??
Laten we gezamenlijk aandacht blijven geven aan de schoonheid en netheid van de Overtuin en
elkaar op onze verantwoordelijkheden aanspreken. Als de zakjes op zijn, of de afvalbakken vol,
horen wij het graag. Het zou fijn zijn als we 100% poep vrij zouden kunnen worden, als je in die
1% (= 73 Kg) trapt is het ook nog erg vervelend.
In de afgelopen maand zijn we een aantal keren benaderd door mensen die onze oproep rondom het herstel van
het Theehuis hebben gelezen. Tot dus ver hebben we diverse materialen en foto’s ontvangen. Denk hierbij aan
vloertegels voor het theehuis en een pinakel die op het theehuis gestaan heeft (zie foto). Ook hebben we oude
kettingen van een van de bruggetjes terug gekregen, deze kunnen we gebruiken om die brug weer in de oude
staat terug te brengen.
Het Praalgraf van Paulina Bisdom is dankzij het Museum Bisdom van Vliet, schitterend opgeknapt. Alles is
geschilderd, zelfs de letters op het graf van de hond Nora zijn weer goed leesbaar Het is nu echt weer een parel in
de Overtuin.
Activiteiten deze periode
 Snoeien en knotten
 Hulst en bramen ruimen
 De heg bij de Provincialeweg kort zetten
 Populieren vellen, zagen en kloven
Met vriendelijke groet, Tony Hardenberg, Tuinbaas Overtuin Bisdom van Vliet

