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In de afgelopen periode is een aantal bomen (met vergunning) gekapt. Het was een 

spektakel om de klimmers van Leon Verweij door de bomen te zien zwaaien. Ze 

hebben zorgvuldig gewerkt, maar toch zag het er uit als een slagveld. Dat kwam ook 

omdat wij er de voorkeur aan gaven om zoveel mogelijk werk met vrijwilligers te 

doen in plaats van het door hun op te laten ruimen.  

Gelukkig is er dit jaar geen bezwaar gemaakt tegen het kappen. Het bestuur heeft 

gezorgd voor duidelijke voorlichting over het kappen en we hebben goed contact 

gehouden met B&W van de Krimpenerwaard. Dit heeft trouwens geresulteerd in een 

bezoek van de Burgemeester. 

De gekapte bomen zijn zo goed als allemaal kortgezaagd 

en naar de Middenlaan gebracht. Aantjes heeft met een 

kraan de grote stammen uit het water gehaald. De 

sporters van bootcamp Haastrecht o.l.v. Esther Dekker 

hebben er twee trainingen aan besteed om de stammen 

te vervoeren.  

 

Haardhout: De verkoop van het haardhout is gestart, er is nog meer dan genoeg 

voorradig. Op de vrijdagochtenden kan het tussen 9.30 en 12.00 afgehaald worden. 

Zie de Overtuin website voor de prijzen van het haardhout. 

 

Wisten jullie  dat we dit jaar weer kettingzagen 

hebben mogen lenen van Aart Oskam, Dhr. van 

Wolferen en Didy Brocking? Ook kregen we 

een prachtige kettingzaag met zaagbroek, kruiwagen en divers gereedschap 

van de Burgemeester. Zonder deze medewerking zouden we het werk niet 

voor elkaar krijgen, geweldig.  

 

Trouwens, Pieter Markus van 

Garagebedrijf & Tuin en 

Parkmachines Markus uit 

Hekendorp staat altijd voor ons klaar om het gereedschap bedrijfsklaar 

te houden, wij zijn erg blij voor 

deze service en sponsoring. 

 

Bloembollen: Ook dit jaar hebben 

we weer bloembollen gekregen 

van Van Tubergen uit Heemstede. 

In de komende weken kunnen we 

die nog planten. 

 

Activiteiten deze periode  

 Kortzagen, kloven en snipperen 

 Hout vervoeren, naar de Middenlaan 

 Verkopen van haardhout 

 Bloembollen planten 

 

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

Vuurwerk 

 
Met de hondenbezitters is 

afgesproken dat we de afvalbakken 

van 28 december t/m 2 januari 

afsluiten, zodat hier geen vuurwerk 

in gegooid kan worden. 

Deze maand is al weer het 9
e
 

Herinneringsbankje geplaatst. 

Als u ook een bankje wilt doneren, 

er zijn er nog maar een paar! 

 
Vrijwilligers werken in 

de sneeuw 

Professionele klimmers 

in een populier 

Bootcamp Haastrecht helpt 

het hout te vervoeren 


