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Beste vrijwilligers en donateurs, met deze nieuwsbrief wil het bestuur u op de hoogte houden van het wel en wee van 

onze Stichting.  Er is met uw hulp al heel veel bereikt. In chronologische volgorde laten we de hoogtepunten van eind 

2014 en het jaar 2015 zien. 

 

Het bestuur wenst u veel lees- en kijk plezier, heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2016! 

 

 

In oktober 2014 werden de compensatie maatregelen voor het verlies van 

circa 900 m2 van het Overbosch geaccordeerd door gemeente en provincie. 

Dit document staat in ons Archief: Compensatie verslag. Later werd bekend 

dat er ook circa 1500 m2 natuur compensatie is toegekend, de plaats waar 

dit gerealiseerd gaat worden staat nog niet vast. 

 

 

 

In november 2014 heeft een aantal bestuursleden de organisatie ‘Kern met 

Pit’ bezocht. Het doel was subsidie te verkrijgen voor een nieuwe entree voor 

het Overbosch. De aanvraag is gehonoreerd en eind van dit jaar weten voor 

welk bedrag wij in aanmerking komen. Op de foto staan twee juryleden die 

door Ineke en Bram worden bijgepraat over de nieuwe entree. 

 

 

 

Maart 2015 werd NL-Doet weer georganiseerd, een groot succes. Dit jaar 

werden we onder andere bijgestaan door het personeel van Radisson Blu 

Palace Hotel in Noordwijk. Alle vrijwilligers hebben zich van hun beste 

kant laten zien. Voor een volledig foto verslag, zie Beeld en geluid op de 

website: NL-Doet 2015 

 

 

 

In april 2015 is er een wandeling georganiseerd voor publiek en één apart 

voor senioren. De belangstelling van de senioren was hartverwarmend en dat 

was ook nodig want het was een beetje fris. Er waren veel stinsenplanten te 

zien.  

 

 

Augustus 2015 – Derde editie van Kunst in ’t Overbosch 

 

We mochten dit jaar niet klagen, prima weer en ruim 500 bezoekers. Er deden circa 30 kunstenaars mee in diverse 

disciplines. Een compleet beeldverslag kunt u vinden bij Beeld en geluid op de website: Kunst in ‘t Overbosch  

http://www.vriendenvanhetoverbosch.nl/archief.htm
http://www.vriendenvanhetoverbosch.nl/media.htm
http://www.vriendenvanhetoverbosch.nl/media.htm
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September 2015 – Een gedenkwaardige gebeurtenis, Het Overbosch 
ontvangt The Green Flag. Wij zijn het eerste natuurgebied in de 
Randstad met deze onderscheiding. Zie onze website voor uitgebreide 
informatie. 

 

 

 

 

In september 2015 was het ook tijd voor Burendag, een kleine selectie van werkzaamheden en foto’s ziet u hieronder. 

Voor een compleet overzicht: zie Beeld en geluid op de website: Burendag 2015 

In oktober 2015 werd er weer een wandeling georganiseerd voor publiek en één apart voor senioren. Het was 

geweldig paddenstoelenweer. De belangstelling van het publiek was enorm, maar liefst 30 volwassenen en zes 

kinderen waren op komen opdraven. Een paar voorbeelden van paddenstoelen die te zien waren: 

    

Honingzwam    Vliegenzwam         Gekraagde aardster 

 

 

 

Broedvogels in Het Overbosch 

Door Ineke Laroo en Kees Schilder wordt de broedvogelstand al een aantal 

jaren op de voet gevolgd. Kijk voor meer informatie over de 

broedvogelinventarisatie die in 2015 is uitgevoerd op onze Nieuws pagina 

 

  

http://www.vriendenvanhetoverbosch.nl/media.htm
http://www.vriendenvanhetoverbosch.nl/docs/kovb001.jpg
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December 2015 - De nieuwe entree  

 

Op basis van de allerlaatste tekening van Piet van der Hulst wordt de nieuwe entree voor het Overbosch gerealiseerd. 

Hierbij spelen de leerlingen en leraren van de KTS een bepalende rol. Een aantal lokale bedrijven zorgen er ook voor 

dat het grote werk uitstekend wordt uitgevoerd. De stenen zijn gesponsord door Peter van Schooten. 

 

Donaties en giften 

Wij hebben dit jaar veel gekregen, de Beursvloer heeft donaties opgeleverd van de firma Hoek Hoveniers en de firma 

Donar Groen. Giften zijn ontvangen van Het Luchtkussen festival en Peter van Schooten. Iedereen hartelijk dank 

hiervoor! 

 

Toekomstplannen 

Bij de vijver willen wij aan de noordzijde een natuurvriendelijke oever, deze loopt vanaf het water heel geleidelijk 

omhoog naar de kant waardoor planten en dieren optimaal kunnen profiteren van een plas-dras zone. Aan de 

zuidzijde zouden we graag een milieuvriendelijke beschoeiing zien. Verder is het kleischelpenpad toe aan een 

renovatie. 

 

Bestuur 

Het bestuur blijft zich ook de komende jaren inzetten voor het Overbosch. Op 29 december 2015 loopt de eerste 

termijn af. Wij danken Tom Daey Ouwens hartelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren. In de volgende termijn bestaat 

het bestuur uit: Joep Derksen (voorzitter), Ineke Laroo (secretaris), Bram van der Dussen (penningmeester) en de 

algemeen bestuursleden Wim Turnhout, Huub Paardekooper en Ems Raijmans. 

 

Overig 

Er is nog veel meer gebeurd in en met het Overbosch, door onze secretaris wordt een Facebook pagina bijgehouden, 

op de website te vinden onder de tab Informatie. Dar vindt u informatie over bijvoorbeeld het overzicht van nieuwe 

aanplant, het bezoek van burgemeester Carla Breuer en de deelname aan de open dag van de Boerhaavetuin.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

U begrijpt, zonder vrijwilligers en donateurs was dit niet mogelijk geweest. Ook de komende jaren gaan er nog volop 

activiteiten plaatsvinden. 

Meer donateurs en vrijwilligers zijn uiteraard nog steeds van harte welkom. 

Kent u iemand die Vriend van het Overbosch wil worden? Dat kan voor 10 euro per jaar. 

Of wordt Vriend voor het Leven voor een eenmalige donatie van 100 euro. 

 

Voor meer informatie zie: www.vriendenvanhetoverbosch.nl of mail: info@vriendenvanhetoverbosch.nl. 

 

Maar U mag ook bellen met onze secretaris, telefoon: 06 2684 9491. 

https://www.facebook.com/hetoverboschvoorhout
http://www.vriendenvanhetoverbosch.nl/
mailto:info@vriendenvanhetoverbosch.nl

