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Jaaroverzicht 2013
Het afgelopen jaar hebben we als vrijwilligers weer veel gedaan én veel bereikt.
Mooi is om te zien, hoe het Overbosch steeds meer een plek wordt waar
volwassenen, kinderen, senioren en mensen met een beperking gebruik van
maken. Zonder dat dit ten koste gaat van de mooie natuur, uiteraard. Hieronder
staat een overzicht van de activiteiten van 2013.
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Januari – Informatie bord geplaatst door de gemeente Teylingen.
Januari – De gemeente Teylingen heeft alle vrijwilligers die dorp en omgeving schoon
houden en actief zwerfafval opruimen in het zonnetje gezet. De voorzitters van de
verenigingen/stichtingen, één per dorp, kregen een ZAP [ZwerfAfvalPakkers] speldje
en bloemen uitgereikt.
Februari – De leden van de Rotary Voorhout staken zaterdag 23 februari de handen
flink uit de mouwen in het Overbosch. Ze klommen in bomen om daar torenvalken-,
vleermuizen- en uilenkasten te plaatsen. Ook zijn op meerdere plaatsen in het bos
vogelhuisjes bevestigd. Bovendien repareerden de Rotaryleden enkele zwakke
plekjes op het kleischelpenpad. Daarnaast plaatsten twee leden, gehuld in een waad
pak, eenden korven in de water partijen.
Februari – Wij hebben ons opgegeven voor de “Pluk van de Pettenflat” prijs van
Vroege Vogels. Pluk van de Petteflet zet zich in voor natuur en milieu in zijn
achtertuin. Hij doet dat op een bijzonder slimme en creatieve manier. Met inzet van
onorthodoxe middelen lukt het Pluk om de dieren en planten in zijn omgeving te
redden.
Maart - NL Doet: Met maar liefst 30 kuub wit zand zijn de zijpaden in het Overbosch
geaccentueerd. Politici van PvdA Teylingen en CDA Teylingen staken zaterdag 16
maart de handen flink uit de mouwen. Bovendien hielpen de bevers en kabouters
van de scouting flink mee met de aanleg van hun eigen ‘Beverpaadje’ en
‘Kabouterpad’. Naast de vijver hebben de vrijwilligers van de stichting Vrienden van
het Overbosch bovendien een zitbankje geplaatst, gemaakt door de leerlingen van de
KTS.
April – Enkele tientallen senioren en ultrasenioren van ActiVite kregen dinsdag 23
april een rondleiding door het Overbosch. Daar konden ze zelf ervaren hoe het was
om met de scootmobielen en rollators over het kleischelpenpad te gaan. Het was
voor velen van hen de eerste keer in jaren dat ze weer in het bos konden vertoeven.
De senioren waren vol lof over de prachtige kleuren van het bos, de onlangs
aangelegde takkenrillen en de nieuwe bankjes.
April – Er is langs de Rijnsburgerweg een fraaie kastanje houten afscheiding
geplaatst.
Mei – Fietstocht langs landgoederen. Het Overbosch deed mee aan een fietstocht
langs Landgoederen. De fietsers werden rondgeleid en geïnformeerd over de
geschiedenis en de natuurwaarden van dit historische bos.
Mei – De vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het Overbosch kwamen zaterdag
18 mei weer bij elkaars. Maar dit keer was dat niet om te snoeien, planten en te
graven in het historische bos. Als dank voor al hun werk in het afgelopen jaar
genoten de vrijwilligers van een uitje naar de Heemtuin in Leiderdorp.
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Augustus – Kunst in ’t Overbosch: Een geweldig succes, amateurs, gevorderden,
kinderen en senioren, iedereen kon zich uitleven. In tekst is niet goed uit te leggen
hoe leuk het was, bekijk de beelden op onze website:
http://www.vriendenvanhetoverbosch.nl/amedia.htm.
Oktober – Paddenstoelen en bosvruchten – wandeling voor senioren en publiek.
November - Dagbesteding ’s Heerenloo – Enkele cliënten van ’s Heerenloo Willem
van den Berg zetten zich samen met hun begeleiders wekelijks in om te helpen met
het klein onderhoud van het Overbosch. Op deze manier hebben de cliënten een
uitbreiding van hun dagbestedingsprogramma en genieten ze tegelijkertijd van de
natuur om hen heen. De cliënten zelf zetten zich in, op een wijze die ze zelf willen en
waar ze zelf toe in staat zijn.
December - Het Meerlandenfonds doneert 500 euro aan de Stichting Vrienden van
het Overbosch. Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het
project ‘Een kleurrijk Overbosch’. Het bedrag wordt gebruikt voor de aanplant van
rododendrons en stinsenbollen.
Een aantal keren per jaar zijn onze vrijwilligers komen opdagen om te klussen in het
bos. Denkt u hierbij aan: Japanse duizendknoop verwijderen, Esdoornopslag
uittrekken, de paden bladvrij houden, de waterpartijen ontdoen van vuil, hier en
daar Hulst en Bram verwijderen, takkenrillen ordenen. Maar ook de leukere klussen
zoals aanplant van nieuwe (water)planten en struiken.
Een vaste groep vrijwilligers gaat wekelijks het bos in om zwerfvuil te rapen. Helaas
zeer noodzakelijk, er zijn bezoekers die er behagen in scheppen om hun vuil te
dumpen in de vijver, de takken op de rillen in de vijver te gooien en de eenden
korven te vernielen, erg jammer.
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