Vrijwillig(er/ster) in het Overbosch
Jaarlijks genieten duizenden mensen van het Overbosch in Voorhout. Sinds 2012 wordt daar het
zwerfvuil opgeruimd en het groen onderhouden. Ook de komende jaren willen we, dat het Overbosch
dé plek blijft, waar je ontspannen kunt genieten van de natuur. Hiervoor is het nodig, om het bos
regelmatig bij te houden.

De huidige vrijwilligers zijn op zoek naar versterking; ze zijn op zoek naar jou!
Wat houdt het in om vrijwilliger te zijn voor het Overbosch?
– Wekelijks ruimt één van de vrijwilligers, een dag in die week, twee of drie keer per jaar, het
zwerfvuil op; gemiddeld is dat nog geen boterhamzakje en dat willen we graag zo houden.
Mooie bijkomstigheid; je maakt een lekkere wandeling in een mooie omgeving.
– Zo'n vier keer per jaar zijn er de Overbosch Opschoonuren, meestal in de avond, waarbij je
samen met de andere vrijwilligers gezamenlijk aan de slag gaat. Dan gaat het om zaken als het
aanharken/ bladblazen van het kleischelpenpad, realiseren van takkenrillen, klein onderhoud
van het groen, verbeteren kwaliteit van de vijver of het onderhoud van het hek. Iedere
vrijwilliger mag zelf kiezen, wat zij/hij het liefst uitvoert tijdens de Opschoonuren. Een keer
Overbosch opschonen is op een zaterdag in het kader van NL Doet. Je bent op die dagen
heerlijk bezig in het Overbosch, je geniet van de natuur en het is bovendien gezellig!
– Regelmatig zijn er sociale activiteiten in het Overbosch; zoals
 Themawandelingen. Heb je kennis van de natuur en lijkt het je leuk om die kennis met
anderen te delen? Dan is het organiseren van themawandelingen wellicht wat voor jou;
 Ieder jaar wordt Kunst in 't Overbosch en Kunst voor Kids georganiseerd. Het is heel fijn
en gezellig om mee te doen in de voorbereiding en uitvoering van deze succesvolle
evenementen; iets voor jou?
– Heb je twee rechterhanden? Dan ben je heel erg welkom. Maar ook mensen met twee
linkerhanden zijn welkom, vuilruimen kan iedereen.
– Heb je kennis van planten, bomen, bloemen en natuur dan kun jij jouw kennis ook inzetten
voor het Overbosch.
Kortom; neem gerust contact op met Stichting Vrienden van het Overbosch:
Martine Benschop-Jansen
info@vriendenvanhetoverbosch.nl, www.vriendenvanhetoverbosch.nl.

