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Werkbezoek wethouder Blok
Op 2 maart bracht wethouder Dilia Blok een bezoek aan de
Overtuin. Na een wandeling in de tuin is door enkele
bestuursleden een toelichting gegeven over de plannen voor de
tuin. Ook zijn enkele afspraken gemaakt om samen met de
Gemeente het onderhoud en herstel van de tuin mogelijk te
maken.

Onderhoud groen in de winter
Op de laatste vrijdag en zaterdag van de maanden september tot en met maart zijn veel
werkzaamheden verricht. Op deze werkdagen zijn veel bomen en ongewenste begroeiing
weggehaald. Door het uitdunnen ontstaat er meer licht, waardoor andere begroeiing een kans krijgt.
Het hout dat is gekapt wordt als haardhout te koop aangeboden en op de aangekondigde
zaterdagochtenden verkocht.
Ook de komende winter zal er weer veel werk verricht worden. Vrijwilligers zijn welkom.

Sponsors
In het afgelopen jaar hebben diverse sponsors hun steentje bijgedragen voor de Overtuin. Zowel de
grote als de kleine donaties zijn door de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet met grote dankbaarheid
aanvaard. Door deze gulle gaven kunnen onze doelstellingen gerealiseerd worden. Wij danken hen
allen, o.a. : Tuincentrum de Molen (15 Haagbeuken); Camping Rob Streefland (2 zaagbokken,
Kettingzaag uitgeleend incl. olie en benzine, gebruik aanhangwagen); Bouwbedrijf Vink (500 Tegels
voor de Blokhut); Bob van Doorn (Gebruik Aanhangwagen voor Blokhut en Hekwerk); Murk van
Leyden (Vormgeving Ansichtkaarten); Oranje fonds(NL-doet dag); Nel Boer (Kruiwagen vol
gereedschap); Fa. van Dijk Haastrecht (Dakbedekking voor blokhut); Paula de bruin (Divers tuin
gereedschap); Josh Reichard (straatwerk rondom de Blokhut); Van Ooijen B.V. (Zand en gebruik graaf
machine).
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Krimpenerwaard Doet
Op donderdag 19 maart hebben medewerkers van de Gemeente Krimpenerwaard zich aangemeld.
De dames en heren zijn door Cees Reichard (de voorzitter) ontvangen en rondgeleid. Uiteraard dé
gelegenheid duidelijkheid te verschaffen over de toekomstplannen en komende werkzaamheden. Na
de rondleiding zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan met de bouw van de blokhut, het hakken van
haardhout en het opschonen van de vijver. Een prettige en nuttige kennismaking met ambtenaren
van onze “nieuwe” Gemeente Krimpenerwaard die als afsluiting konden genieten van soep en
broodjes, verzorgd door Laura Janssen, waarvoor onze hartelijke dank.

NL Doet 2015
Op zaterdag 20 maart meldden zich bij de Overtuin 20 vrijwilligers. Zij gingen verder met de bouw
van de blokhut. Tevens werd het plantvak bij de vijver gerealiseerd, het was door de Gemeente
voorzien van goede aarde. Door deskundigen is het plantvak in een patroon ontworpen, een patroon,
dat binnen enkele maanden zichtbaar zal zijn. Ook was er een marktkraan, waar vrijwilligers
informatie gaven over de Stichting. Er werden donateurs geworven en ansichtkaarten verkocht.
De deelnemers van de CDA fractie van de gemeenteraad constateerden dat het uitbaggeren van de
sloten op zeer korte termijn noodzakelijk is. Ze hebben hierover vragen gesteld aan B&W van de
Gemeente Krimpenerwaard, en deze hebben toegezegd om actie te ondernemen.
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Donateur worden?
Sinds kort is het mogelijk donateur te worden van de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. Voor 25
euro bent u vriend van de Overtuin en steunt u onze werkzaamheden.
Zie onze website www/overtuinbisdomvanvliet.nl

Ansichtkaarten
Het is bekend dat er oude zwart-wit foto’s bestaan van de Overtuin. Een selectie van deze foto’s is
gereproduceerd. Een set van 6 kaarten is te koop voor 5 euro. De kaarten zijn op de Werkdag NL
Doet als eerste in de verkoop gegaan. Bij diverse gelegenheden (o.m. de jaarmarkt op 30 mei)
worden de kaarten verkocht. Zij zijn verkrijgbaar bij Werkgroepleden, Administratiekantoor Van der
Voet , Kleine Haven 1, Haastrecht en Bakker Meubelen Hoogstraat 55, Haastrecht

Blokhut en hekwerk
De blokhut is gereed en zal gebruikt worden als berging voor al het geschonken tuingereedschap. De
blokhut is grotendeels gerealiseerd door NL-doet en de verkoop van haardhout.
De Blokhut wordt ook gebruikt om te pauzeren en koffie te drinken. De koffie voorziening wordt
mogelijk gemaakt door donaties van particulieren. Ook is een mooi hek geplaatst tussen de tuin van
De Liezeborgh en de Overtuin.
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De stichting timmert aan de weg
Op de jaarmarkt in Haastrecht was de Stichting vertegenwoordigd. In de tuin
van Hoogstraat 160 was een plekje ingericht met informatie over onze
activiteiten. Er zijn ansichtkaarten verkocht en donateurs geworven. Op 4 juli,
in de aanloop naar de doorkomst van de Tour de France, staat onze kraam op
het Concordiaplein. Van 2 tot 4 uur worden er gespind ten bate van de
Overtuin. Een mooi initiatief van de werkgroep Tour de France van Vlist
Onderneemt.

Gereedschap gezocht
Wij houden ons van harte aanbevolen voor zowel gebruikt als nieuw gereedschap.

Rododendrons gezocht
Als beplanting in de Overtuin zoeken we een aantal grote rododendrons. Indien u een exemplaar
heeft, dat niet meer in uw tuin past, komen wij deze graag halen om weer een nieuwe toekomst in
de Overtuin te geven.

Stichting Overtuin Bisdom van Vliet
info@overtuinbisdomvanvliet.nl
www/overtuinbisdomvanvliet.nl

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet
Jaarbericht 1e helft 2015
Bestuursaangelegenheden
Jammer genoeg heeft Terry Heikamp besloten niet langer bestuurslid
te kunnen zijn. Sinds de oprichting van de Stichting was zij secretaris,
een functie die ze al jaren vervulde. Ze is nauw betrokken geweest bij
de oprichting van de Stichting en al jaren actief als vrijwilliger in de
werkgroep die voor het onderhoud van de tuin zorgt. Terry blijft
betrokken bij de werkgroep. Het bestuur is uitgebreid met een nieuw
bestuurslid, te weten Bart Crouwers, voormalig wethouder van de
gemeente Vlist. Het bestuur verwacht dat zijn bestuurlijke ervaring van
belang kan zijn voor de Stichting.

Onderhoud groen in de zomer
Vanaf april tot en met september werken vrijwilligers op de maandagavonden vanaf 19.00 tot 21.00
aan het onderhoud van de Overtuin. In onderling overleg worden de taken verdeeld, o.a. wieden,
zaailingen en jonge takkengroei aan struiken verwijderen, borders schoonhouden en alles wat verder
nodig is. U bent vanzelfsprekend altijd welkom.
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