
NIEUWSBRIEF
Uitgave:  4 - najaar 2017

________________________________________________________________________________
 
 Beste vrijwilligers, sponsors, donateurs en andere lezers, 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 2017 zien. Het bestuur wenst u veel lees- en kijk plezier, heel fijne feestdagen en een
 voorspoedig 2018. 
________________________________________________________________________________________________

Deze Nieuwsbrief gaat weliswaar over het jaar 2017 maar zeer laat in het jaar 2016 [te laat voor de Nieuwsbrief] 
was er een geweldig evenement ter ere van ons 5-jarig bestaan. Een Oliebollenspeurtocht met opdrachten en als
beloning een heerlijke oliebol. Zonder iemand tekort te doen willen we de motor achter dit evenement,
Ineke Laroo, even in het zonnetje zetten.

________________________________________________________________________________________________ 
In januari hebben wij een premie ontvangen van de organisatie Kern met Pit voor het project: Kunst voor Kinderen.
Voor meer informatie: Kern met Pit  .

________________________________________________________________________________________________
 In februari waren we druk bezig met het jaarlijks onderhoud aan nestkasten, eendenkorven en takkenrillen.
 En niet te vergeten: vuil verwijderen uit de vijver. Vrijwilligers en bestuur moesten zwaar aan de bak.

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

In februari is er een nieuwe,10-jarige beheer overeenkomst opgesteld  tussen de 
gemeente Teylingen en de stichting. De ondertekening vond, zeer toepasselijk, 
plaats in Het Overbosch.                                                 
________________________________________________________________
Vier [het waren er vijf maar onze Moerascipres is inmiddels ter ziele] bijzondere 
bomen in het Overbosch hebben het predicaat 'monumentaal' gekregen. Zij zijn 
bijgeschreven in het Register Monumentale Bomen, zie ook een bericht hierover 
van Omroep BO.

_________________________________________________________________________________________
 NL-Doet maart, een prachtige opkomst met veel vrijwilligers, nog meer takkenrillen maken, rododendrons vrij zetten,
 paden schonen enz. Maar ook mooie stinsenplanten en judasoren bekijken en pauzeren met koffie, thee en broodjes.

________________________________________________________________________________________________
 Wij kregen in maart bezoek van de Bevers van de Scouting, het was bijzonder gezellig.

________________________________________________________________________________________________ 
April is een mooie maand voor een publieks wandeling, men heeft volop genoten van de bloeiende stinsenplanten.

________________________________________________________________________________________________
Augustus, Kunst in 't Overbosch, een groot succes. Ruim 700 bezoekers en ca.
30 kunstenaars. Een compliment voor kunstenaars, bezoekers en vrijwilligers.

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
En niet te vergeten, ook in augustus, Kunst voor Kinderen, ruim 100 kinderen waren in de weer met klei, verf, hout en
bamboe. Het was een drukte van belang op het grasveld.

________________________________________________________________________________________________
 En tijdens Kunst in 't Overbosch/Kunst voor Kinderen werden we zeer aangenaam verrast met de Teylingerprijs  2017.   

 

________________________________________________________________________________________________
Oktober is de paddenstoelenmaand bij uitstek, het publiek heeft kunnen genieten van de vele soorten.

________________________________________________________________________________________________
 

Dit jaar is Het Overbosch een bijzonder eervolle prijs toegekend
de Restauratieprijs 2017 van de Historische Kring Voorhout, de prijs was een Tulpenboom.

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

En de koek was nog niet op want Het Overbosch 
heeft als eerste in de Duin- en Bollenstreek de vlag 
van het Nationaal Park Hollandse Duinen mogen 
hijsen.

________________________________________________________________________________________________

Zoals u wellicht weet is onze prachtige 2 – stammige Moerascipres 
omgewaaid. Van de gemeente Teylingen hebben we  twee
Moerascipressen terug gekregen.   

Van Kees Schilder hebben we een 
mooie Japanse notenboom gekregen.

 

________________________________________________________________________________________________
 Toekomstplannen
 Bij de vijver willen wij aan de noordzijde kleine plas – dras natuur aanleggen en aan de  zuidzijde zouden we graag een
 milieuvriendelijke beschoeiing zien. De waterkwaliteit in de vijver is onvoldoende en vatbaar voor verbetering. De
 Beheerovereenkomst, die voor 5 jaar geldig was, is nu voor 10 jaar vernieuwd. Ook onze Toekomstvisie is 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:
 Ems Raijmans, Huub Paardekooper en Wim Turnhout.
  

  Overig
 Er is nog meer gebeurd, er is nu ook een YouTube kanaal: 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 dat zonder u, 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
 www.vriendenvanhetoverbosch.nl of mail naar: info@vriendenvanhetoverbosch.nl. 

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