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Jaarverslag 2021 
 
Inleiding door Annette Meesters, secretaris 
 
Terugkijkend op het jaar 2021 kunnen we vaststellen dat we ondanks enkele tegenslagen, 
we heel tevreden mogen zijn met dit mooie jaar.  
We hadden weer te maken met Corona en 
daardoor kon de eerste Opentuindag, de 
drukbezochte Entdag, geen doorgang vinden. 
Na overleg met de gemeente mocht de tuin, 
onder strikte voorwaarden, toch opengesteld 
worden. Er kwam een eenrichtingsroute, we 
serveerden koffie en thee ‘to go’, en de 
vrijwilligers moesten herkenbaar zijn in 
Coronahesjes. We hebben het de eerste drie 
Opentuindagen verschrikkelijk koud gehad, 
maar dat mocht de pret (zie foto) niet 
drukken. 
 
Ieder jaar zijn er verschillende speciale werkzaamheden buiten het ‘gewone’ tuinwerk 
om. Zo is dit jaar een Frans kastanje hekwerk geplaatst tussen de tuin van buurman Sem 
van Gelder in het Leeuwenkophuisje en ons.  
 

En het plan van 
landschapsarchitect Peter 
Verhoeff om de zichtlijn vanuit 
Huis Welgelegen te herstellen, is 
gerealiseerd. Begin maart hebben 
onze vrijwilligers alle grote 
rododendrons die voor het huis 
stonden afgezaagd en 
weggebracht. Vervolgens heeft 
de Enk ervoor gezorgd dat ook 
de wortels eruit zijn gehaald en 
de grond mooi geëgaliseerd 

werd. Er werd gras gezaaid en zoals u op de foto hiernaast kunt zien mag het resultaat er 
wezen. Wat een geweldige verbetering! 
 
Van het Stedelijk Museum Zutphen hebben we een zandstenen tuintafel gekregen. Hij 
heeft jaren in de Kloostertuin gestaan in Zutphen, maar met de nieuwe bestemming als 
restaurant was er geen plek meer voor.  



Oorspronkelijk is hij afkomstig van de voormalige havezate Mengerink te Vierakker. Dat 
huis werd in 1870 voor afbraak verkocht, waarna de tafel opgeslagen werd. Door  
bemiddeling van Mr. A. Staring van de Wildenborch is de 
tafel naar het museum in Zutphen gegaan. Een fraaie 
aanwinst voor onze tuin! 
  
In september verscheen er in het tijdschrift Landleven 
een maar liefst 5 pagina tellend  artikel over de 
IJsselpronk, de appel die gekweekt is voor Dora 
VerLoren van Themaat en nog steeds in de tuin te zien is. 
Dat zorgde voor veel leuke reacties en veel belangstelling.  
 
Bestuur 
 
Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de 
bestuursfuncties.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Bericht van de tuingroep door tuinman Alex Willemsen.  
 
Na een korte rustperiode in de winter begint de tuin langzaam weer te ontwaken. Eind 
januari konden we eindelijk de Berleburg rozen planten in de border bij de blauwe regen, 
die we snel daarna alweer af moesten dekken in verband met de sneeuw en de vorst.  
Begin maart werd er een begin gemaakt met het herstellen van de zichtas vanuit het huis.  
Het merendeel van de rododendrons moest daarvoor wijken. Later werd het gras gezaaid 
en werden er alvast wat bolletjes gepoot. 
Bij het branden van ons snoeihout eind maart hadden we prachtig weer. Het is ieder jaar 
weer fijn dat het met vereende krachten in een dag lukt. 

De verkoop van de plantjes werd 
weer opgepakt door Christien en 
Alex en duurde tot de grote 
vakantie. Ook dit jaar werd er weer 
een mooi bedrag bij elkaar 
gebracht. 
Rond het speelhuisje en het 
tennishuisje werd een laag grind 
aangebracht, zodat deze wat beter 
beschermd worden. 
Het gras werd weer door George 
en Aart gezeist en daarna gemaaid. 
Samen met de vrijwilligers werd al 

het gras afgevoerd, wat elk jaar weer een hele klus is.  
De hagen werden ook dit jaar weer vakkundig door tuinman Ron, van hoveniersbedrijf  
De Enk, gesnoeid. Daarnaast doet hij ook regelmatig specialistisch werk in de tuin.  
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Door Corona zijn de mannen van Zozijn pas vanaf mei weer actief in de tuin en hielden 
vanaf dit moment de paden weer blad en onkruidvrij. 
Volgens het ontwerp van Peter Verhoeff  is er een nieuwe border gemaakt voor het 
grote huis onder de esdoorn en deze is ingezaaid met phacelia.  
Vlak voor de vakantie hebben de vrijwilligers een etentje georganiseerd in de Overtuin, 
waarbij iedereen wat lekkers had gemaakt. 
Zutphen Energie is een paar keer in de tuin geweest om ‘overbodige’ jonge boompjes en 
struikjes te oogsten om deze vervolgens uit te delen bij hun winkel in Zutphen. 
Na de vakantie is er weer paardenmest gehaald voor de rozen en de borders en werd de 
compost van het jaar daarvoor verspreid over de boomspiegels en de borders. Ook dit 
jaar werden de fruitbomen weer vakkundig gesnoeid door George en dankzij met name 
Annelies en de andere vrijwilligers zagen de borders er altijd verzorgd uit 
De paddenpoel werd dit jaar weer schoongemaakt door de Vinelgroep van de IVN. 
Traditiegetrouw met koffie en gebak en een afsluitende lunch. 

Tot groot verdriet van iedereen  
hebben we 6 december afscheid 
genomen van onze ongeveer 200 
jaar oude rode beuk. W.J. de Wilde 
heeft hem vakkundig omgelegd en 
met behulp van een kloofmachine 
en vrijwilligers was binnen een 
week alles weer opgeruimd. 
Als afsluiting van het tuinseizoen 
werden er kerststukjes gemaakt en 
kregen alle vrijwilligers een grote 
mand met bloembollen van het 
bestuur, als dank voor al het 
verzette werk. 

Na het schoonmaken, slijpen en invetten van het tuingereedschap, begon de rustperiode 
voor de tuin en zijn vrijwilligers pas echt. 
 
De Opentuindagen. Ieder jaar hebben we 16 Opentuindagen en omdat we in 
september een extra openstelling hebben ingelast hebben we dit jaar ook de 16 gehaald.  
Henny Kwinkelenberg, Zenobia van Beek, Marijke Snelder en Annette Meesters waren  
dit jaar uw gastvrouwen.  
Het aantal betalende bezoekers is 800, zo’n 300 meer dan 
in 2020.  De bezoeken zonder entreegelden, zoals van 
‘Vrienden van de Overtuin’, terras- en expositiebezoekers 
bleven gelijk met zo’n 750 bezoekers.  
Daarnaast maken bewoners van Huis Welgelegen, hun 
familie en het personeel dagelijks gebruik van onze 
prachtige tuin en zij zijn niet in deze berekening 
meegenomen.   
                                                  
In 2021 is het aantal ‘Vrienden van de Overtuin’ 
wederom iets toegenoemen, meer mensen hebben de 
weg naar onze tuin gevonden, we hebben nu ruim 170 
‘Vrienden’.   
 
 



Net als voorgaande jaren stelden Zenobia van Beek en Annette Meesters in de Galerie 
de exposities samen. Jan Baggen exposeerde als eerste dit jaar, nadat vorig jaar zijn 
expositie kwam te vervallen. Zijn expositie ‘ Gelderland in inkt en olieverf’ trok veel 
bekijks. Daarna exposeerde Carla Nederbragt haar schilderijen met de titel ‘Room with a 
view’. Vervolgens was de beurt aan botanisch tekenares Marianne Verschoor-Remerie 
met ‘333 + 33 zaden’. Tot slot exposeerde Miriam Verbeek viltkunst met de titel 
‘Verstilde verhalen’.  
 
Toelichting op de jaarrekening 2021 door de penningmeester Gon van Dijck. 
 
Hierbij vindt u de jaarrekening over 2021 met een dit jaar weer een positief-resultaat en 
wel van € 13.960,-. 
 
Door de vaccinaties was het coronavirus beheersbaar geworden. Daardoor was er vooral 
in de vrije natuur weer veel mogelijk, waardoor wij de Overtuin weer voor het publiek 
open konden openstellen. 
Dit is ook terug te zien in een bijna verdubbeling van entreegelden ten opzichte van 
vorig jaar. Tevens is er een toename van het aantal Vrienden van de Overtuin. Ook de 
opbrengst van het aantal consumpties  is toegenomen. 
In de galerie konden ook weer exposities worden gehouden, waardoor ook de opbrengst 
van de verkoop van kunstwerken toenamen. Helaas zijn geen van de 3 koren die de 
galerie gebruikten teruggekomen, waardoor de totale opbrengsten toch minder zijn.  
De gebruikelijke verhuurverhoging van de woning heeft een kleine meeropbrengst 
gegeven.  
 

Doordat er na de coronacrisis 
weer rust kwam op de financiële 
markt en de banken weer 
vertrouwen kregen, hebben de 
Rabo-Certificaten ook weer 
rente opgeleverd.  
Ook dit jaar werd voor de 
lening Nationaal Restauratie 
fonds € 300,- minder rente 
betaald. 
 
Het deel van project Sim-
Groen-Plan is dit jaar niet 
geheel uitgevoerd, waardoor wij 
meer subsidie ontvingen, dan er 

kosten werden gemaakt, t.w. € 2.400,-. In volgende jaren zal dit worden rechtgetrokken 
door meer werkzaamheden tegenover te ontvangen gelden. 
 
Tevens heeft de tuinschuur een schilderbeurt ondergaan, voor ruim € 2.300,- meer. 
Behalve het normale onderhoud in de tuin en zijn er geen extra werken door derden in 
de tuin uitgevoerd, zodat deze kosten ruim € 1.300,- minder bedragen. 
De actie Monument van het Jaar (2020) heeft aan de verkoop van tijdschrift Overtuin 
Monument dit jaar nog een bedrag van € 570,- opgeleverd . Tevens was er een actie tot 
verkoop van plantjes door vrijwilligers opgezet, welke opbrengst € 2.600,- aan de tuin te 



goede kwam. Er was nog extra onderhoud € 740,- herstel buxus bedoelt onder deze 
actie.  
 
Met onze vrijwilligers, alle vrienden van de Overtuin, de vele bezoekers kunnen wij, 
ondanks het coronajaar, waarin veel bijeenkomsten niet mogelijk waren, toch tevreden 
zijn met de leuke evenementen, die wel doorgang hebben gevonden.  
Wij hebben met z’n allen weer genoten van dit prachtig stukje groen in Warnsveld. 
 
Namens het gehele bestuur, onze hartelijke dank voor uw bijdragen aan ‘De Overtuin’. 
Onze stichting heeft nog steeds de ANBI status, wat maakt dat wij geen belasting 
hoeven te betalen bij schenkingen en erfenissen. ‘Vrienden van de Overtuin’ en andere 
schenkers kunnen hun bijdragen fiscaal aftrekken voor de fiscus. 
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