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Jaaroverzicht 2014
2014 was een jaar vol hoogtepunten, maar ook één triest dieptepunt. Het
onverwachte wegvallen van onze vicevoorzitter Piet van der Hulst was een
aderlating in het bestuur. We hebben met de KTS, waar Piet werkzaam was,
afspraken gemaakt om een nieuwe toegang te realiseren, gebaseerd op de
allerlaatste tekening van Piet. Die nieuwe entree willen we in 2015 realiseren.
Gelukkig waren er ook heel veel fijne momenten en activiteiten in 2014. Lees
maar verder.
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Maart - NL Doet: Veel gedaan die dag; er is een prachtige fietsenstalling gemaakt bij
de ingang; er zijn stap blokken aangebracht in de beukenvlakte en rododendrons
geplant.
April – Voorjaar bloeiers – wandeling voor senioren. De senioren waren vol lof over
de prachtige kleuren van het bos.
Augustus – Kunst in ’t Overbosch: Een geweldig succes, amateurs, gevorderden, en
kinderen, iedereen kon zich uitleven. Bekijk de beelden op onze website:
http://www.vriendenvanhetoverbosch.nl/amedia.htm.
September Burendag: veel werk verzet door een groep enthousiaste vrijwilligers. Met
behulp van een grondboor zijn bij een aantal bomen naambordjes op palen
geplaatst, het bankje bij de vijver heeft een grondige opknapbeurt gekregen, de
vijver is ontdaan van zwerfvuil, er zijn nog meer rododendrons aangeplant en een
aantal minder gewenste kruiden is verwijderd.
Oktober – Paddenstoelen en bosvruchten – wandeling voor senioren en publiek.
Er is een grote groep kinderen van de naschoolse opvang op bezoek geweest. Ineke
Laroo en Wim Turnhout hebben de kinderen uren bezig gehouden met waterdiertjes
vangen en op naam brengen en daarna met z’n allen braakballen van uilen
uitpluizen. Prachtig wat je daarin kunt aantreffen: botjes, muizenkaakjes, vogel- en
muizenschedels en zelfs een vleermuisje.
Er is dit jaar een vogel- en planten inventarisatie uitgevoerd.
Een aantal keren per jaar zijn komen onze vrijwilligers opdagen om te klussen in het
bos. Denkt u hierbij aan: ongewenste kruiden verwijderen, Esdoornopslag
uittrekken, de paden bladvrij houden, de waterpartijen ontdoen van vuil, hier en
daar Hulst en Bram verwijderen, takkenrillen ordenen.
Een vaste groep vrijwilligers gaat wekelijks het bos in om zwerfvuil te rapen. Helaas
zeer noodzakelijk. Wij mogen ook de uitwerpselen van sommige honden bezitters
opruimen, het gebeurt wel dat de hopen ‘gewoon’ op het pad liggen en soms mogen
wij de rode zakjes met inhoud in de vuilnisbak bij de ingang doen, jammer…
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