
NIEUWSBRIEF
Uitgave:  3 - najaar 2016

_____________________________________________________________________
 

 Beste vrijwilligers, sponsors 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 u de hoogtepunten
 van het jaar 2016 zien. Het bestuur wenst u veel lees- en kijk plezier, heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2017.

_____________________________________________________________________
 Een van de hoogtepunten in het nieuwe jaar was de officiële opening van onze nieuwe entree in januari 2016. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Een jaarlijks terugkerende activiteit in het vroege voorjaar is het schoonmaken van onze nestkasten, In het Overbosch
 hangen nestkasten voor: vleermuizen, bosuilen, torenvalken, ransuilen en kleine nestkasten voor mezen.

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Metaal Steen

De stemming was opperbest

Best wel hoog

Bamboe

Het mooie eindresultaat van de KTS Voorhout

http://www.vriendenvanhetoverbosch.nl/nentr.htm
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 Een iets mindere gebeurtenis, niet onverwacht maar toch aangrijpend, was de kap in en rond ons bos ten behoeve van 
de aanleg van de turbo rotonde bij de Nagelbrug. Maar vóór de kap zijn twee prachtige bomen gered en elders geplaatst.

_________________________________________________________________________________________________
 Tijd voor wat leukere nieuwtjes. De gemeente Teylingen heeft ons drie boombanken geschonken, de bomen zijn
 gemaakt van een eik die gekapt moest worden.

  
 De Boomfeestdag heeft ons vijf mooie bomen opgeleverd.

_________________________________________________________________________________________________
 Elk jaar worden er natuurwandelingen georganiseerd voor senioren en voor
 algemeen publiek. Meestal een voorjaars- en een najaarswandeling.
 In verband met het weer en de temperatuur wordt de seniorenwandeling
 alleen nog maar in mei – juni gehouden.

 Deze foto is van de najaarswandeling in oktober 2016

 Activiteiten op verzoek, zoals een natuurwandeling, zijn mogelijk.
   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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200 jaar in 2 minuten

Kaalslag

Boom op transport
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 Tijdens NL – Doet is er dit jaar keihard gewerkt aan takkenrillen, het oplappen van het kleischelpenpad en nog veel meer.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 En uiteraard Kunst in 't Overbosch, dit jaar samen met Kunst door Kinderen. Het was een grandioos succes.
 Er zijn ruim 600 mensen op bezoek geweest.
 

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1e prijswinnaar Mark de Jong ...

Jonge kunstenaars in de dop

Een uitstraling a la Montmartre

 ... met zijn winnende kunstwerk
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 De jaarlijkse Burendag is gevierd als een
 Vriendendag, hier wordt woekerende
 braam verwijderd door enkele vrienden. 

 
Stichting Vrienden van het Overbosch staat dit jaar op de Kerstmarkt in Voorhout. 

 U bent meer dan welkom op zondag 11 december van 11:00 tot 16:30 uur op het kerkplein. 
________________________________________________________________________________________

 WIJ VIEREN ONS 5-JARIG JUBILEUM MET EEN OLIEBOLLENSPEURTOCHT

 Deze wordt gehouden in Het Overbosch op donderdag 29 december
 van 13:30 uur tot 14:30 uur.

_________________________________________________________________________________________________
 
 Toekomstplannen
 Bij de vijver willen wij aan de noordzijde een natuurvriendelijke oever aanleggen, een natuurvriendelijke oever 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. De Beheerovereenkomst, die
 voor 5 jaar geldig was, wordt volgend jaar vernieuwd. Ook onze Toekomstvisie wordt volgend jaar vernieuwd. U kunt dit
 allemaal volgen door regelmatig onze website te bezoeken.

 Bestuur
 Het bestuur blijft zich ook de komende jaren inzetten voor het Overbosch. Het bestuur bestaat 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 het Overbosch, door onze secretaris wordt een Facebook pagina bijgehouden, en op
 onze website  kunt u terecht voor nog veel meer informatie, krantenknipsels, filmpjes en foto's. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
U begrijpt, zonder vrijwilligers, sponsors en donateurs was dit niet mogelijk geweest.

Is er nu nog wat te doen in het bos?

 Jazeker! De takkenrillen moeten opnieuw gefatsoeneerd worden, de begroeiing moet hier en daar verwijderd
 worden, de paden verdienen onze constante aandacht en zo is er nog veel meer te doen. Op onze webpagina 
 Onderhoud kunt u zien wanneer er gewerkt gaat worden. Kortom, wij zouden bijzonder graag een beroep
 op u willen blijven doen én meer donateurs en vrijwilligers zijn uiteraard nog steeds van harte welkom.  

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

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

 Voor meer informatie over donaties en vrijwilligers zie: www.vriendenvanhetoverbosch.nl of mail naar:
 info@vriendenvanhetoverbosch.nl.
 

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

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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