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Na de jaarmarkt op 30 mei is er regelmatig gewerkt in de tuin. In de zomer periode is elke 

maandagavond met name onkruid verwijderd. Onze groep vrijwilligers heeft in wisselende 

samenstelling veel werk verricht. 

De “zomerse Schoffelavonden” waren een succes, op de maandagen werd er van 19 tot 21 uur  

gewerkt in de Overtuin. Tegen 8 uur was er koffie, konden we gezellig nog wat bijpraten.  

Nu het winter is, zijn we overgestapt op de “Winterse snoei- en zaagdagen”. Er worden dan 

zwaardere maar ook lichtere werkzaamheden verricht, dus iedereen is van harte welkom! Alle 

handen helpen. Halverwege de werkzaamheden worden er versnaperingen en drankjes rond 

gedeeld, dus ook dan is er ruimte voor een gesprek. De “Winterse snoei- en zaagdagen”  vinden 

plaats op het laatste weekend van de maand.  Vrijdags van 13:30 tot ca. 16:00 en op zaterdagen van 

09:00 uur tot ca. 12:30 uur. Het rooster en meer informatie vindt u op onze website 

www.overtuinbisdomvanvliet.nl 

Haardhout 
Aan de achterkant van de blokhut is onlangs 

door een groep vrijwilligers een houtopslag 

gemaakt. Het gekapte hout kan hier worden 

opgeslagen om te drogen, om het vervolgens te 

verkopen. Dankzij een bijdrage van de Regiobank  

Haastrecht, Van der Voet Assurantiën B.V. is dit 

tot stand gekomen. Het frame voor het 

spandoek is gesponsord door Van Baaren 

Aannemers B.V. 
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Natuurwerkdag 
Zaterdag 7 november was de landelijke Natuurwerkdag. Op tal van plaatsen in ons land waren er 

activiteiten met vrijwilligers. Zo werden wilgen geknot, sloten gebaggerd, bomen gesnoeid en 

ongewenste planten verwijderd in de natuur en in parken. De stichting Overtuin heeft zich hiervoor 

aangemeld in de verwachting 20 vrijwilligers te werven. 

De werkzaamheden bestonden uit het planten van 

struiken, opschonen van onderbegroeiing, snoeien en 

kappen van kleine bomen. Naast onze vaste vrijwilligers 

hadden weinig anderen zich aangemeld. Om 14.30 uur 

werd de eerste toverhazelaar (Hamamelis) geplant door 

de wethouder Dilia Blok en boomkweker Wim van der 

Werf uit Boskoop, die de planten ter beschikking had 

gesteld. Op de natuurwerkdag in maart 2016 worden 

meer planten en struiken geplant. In totaal vinden 

diverse groepen struiken een plekje in de Overtuin. 

 

In onder meer het AD Groene Hart is hieraan aandacht 

besteed. Lodewijk Borms vertelde op RTV 

Krimpenerwaard over de Overtuin en het planten van de 

eerste toverhazelaar door de wethouder. 

Bloembollen 
Op initiatief van een van onze vrijwilligers zijn enkele bloembollenkwekers benaderd. Twee hiervan 

hebben positief gereageerd en samen zo'n 60.000 bollen beschikbaar gesteld.  Twintig  vrijwilligers 

hebben in record tijd duizenden narcissen en tulpen bollen in de Overtuin geplant. In het voorjaar 

kunt u komen genieten van de bollen in de  Overtuin.  

  

De heer Fred van den Oever van de 
firma Van Tubergen uit Heemstede. 

De heer Jan van den Bergh 

van de  firma Verberghe 

bloembollen uit 

Zwanenburg 

Loon- en Verhuurbedrijf 

Aantjes B.V. heeft 27.000 

krokussen geplant. 
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Onderhoud  
In het najaar zijn weer de snoei- en kapwerkzaamheden gestart. Het vrijkomende hout wordt als 

openhaardhout aangeboden. Iedere laatste zaterdag van de maand is dit af te halen bij de blokhut 

achter de Liezeborgh, Liezeweg 31 te Haastrecht. Een spandoek in de Overtuin herinnert 

geïnteresseerden hieraan. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de Overtuin. 

 

 

Vrienden van de Overtuin 
Wij zijn blij dat we enkele donateurs/vrienden hebben. Als “Vriend van Stichting Overtuin Bisdom 

van Vliet” levert u een financiële bijdrage aan het herstel, onderhoud en het functioneren van het 

park. De donaties van de vrienden worden beheerd door de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. Het 

bestuur van de Stichting bepaalt hoe uw bijdrage aan de Overtuin wordt besteed. U wordt daarover 

regelmatig op de hoogte gehouden via de website (www.overtuinbisdomvanvliet.nl) en de digitale 

nieuwsbrief “Overtuinberichten”. 

De restauratie van de grot, herbouw van het theehuis en onderhoud van groen en beplanting van de 

borders kunnen zonder de steun van de donateurs/vrienden niet gerealiseerd worden.  

U kunt kiezen tussen een aantal vormen van Vrienden van Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. 

 voor 25 euro per jaar wordt u vriend 

 voor 300 euro wordt u vriend voor het leven en 

 voor 500 euro wordt uw bedrijfsvriend 

U kunt u aanmelden via info@overtuinbisdomvanvliet.nl. 
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Sponsors 
Naast de donateurs/vrienden zijn de onderstaande bedrijven onze sponsors: 
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Gemeente Krimpenerwaard 
Met de gemeente Krimpenerwaard, eigenaar van de Overtuin, is regelmatig overleg geweest. Zowel 

op bestuurlijk als op ambtelijk niveau is er een prettige relatie. Werkzaamheden in de Overtuin door 

de gemeente en van onze vrijwilligers worden op elkaar 

afgestemd. Zo zijn er onder meer bij het planten van de 

toverhazelaars door de gemeente plantgaten gegraven 

en is grond aangebracht.  
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