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Jaaroverzicht activiteiten 2012
De Stichting Vrienden van het Overbosch is de ambassadeurs van het Overbosch ontzettend dankbaar
voor alle inzet die zij het afgelopen jaar hebben getoond; hartelijk dank!
Mede dankzij deze vrijwilligers is er sinds de oprichting van de stichting in december 2011 heel erg veel
gerealiseerd.
-

Februari: Een beheerovereenkomst voor het Overbosch is ondertekend met de gemeente
Teylingen
Maart: In het kader van NL Doet: verwijdering van de exoot Japanse Duizendknoop, snoeien van
doornstruiken en schoonmaken van de brug
Maart: Verwijderen van overtollig esdoornopslag
April: Esther Kortekaas ontwerpt een prachtig logo voor de stichting
Mei: Overbosch opschoonactie
Mei: Dag van het Landgoed
Juni: Rabobank fietstocht
Juli: Verwijderen overhangende brandnetels bij pad achter in het bos
Augustus: Opening kleischelpenpad
September: Promotie Overbosch met kraam tijdens braderie Voorhout
Oktober: Aanplant van veertig rododendrons
Oktober: Herfstwandeling
Oktober / november: Enkele keren blad van het kleischelpenpad blazen
November: Grote schoonmaak vijver
December: Onthulling informatiebord
December: Aanplant van 2.675 stinsenbollen en ruim 6.000 tulpenbollen
Iedere week: Het opruimen van zwerfvuil
Het oprichten en onderhouden van de website www.vriendenvanhetoverbosch.nl

Naast alle vrijwilligers willen we ook de vele sponsoren danken, die ons in het eerste jaar van de Stichting
Vrienden van het Overbosch gesteund hebben.










Om te beginnen alle mensen die één of meerdere ‘Overboschcertificaten’ aangeschaft hebben, of
tijdens een markt vogelhuisjes, vogelzaad of een bonsaiboompje kochten
Fonds 1818
Rabobank Bollenstreek
Gemeente Teylingen
NL Doet
Oranje Fonds
Akzo Nobel
Rotary Voorhout
Alle andere bedrijven en instellingen, die meehelpen om van het Overbosch weer een geweldig
bos te maken!

Het is een mooie lijst aan activiteiten, waar wij als vrijwilligers trots op zijn! Voor 2013 hebben we als
bestuur ook veel plannen, die we graag aan jou willen voorleggen. Meld je gerust aan als vrijwilliger via:
info@vriendenvanhetoverbosch.nl.
Op verschillende momenten in het jaar houden we aanplantacties of voeren we natuuronderhouds
werkzaamheden uit. Welke activiteiten voor het onderhouden van het Overbosch hebben jouw voorkeur?
Laat het gerust weten!
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