
NIEUWSBRIEF
Uitgave:  5 - najaar 2018

_____________________________________________________________________
 

 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 2018 zien.
 Het bestuur wenst u veel lees- en kijk plezier, heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.    

_____________________________________________________________________
 De Kindergemeenteraad heeft Het Overbosch voor het evenement Kunst voor Kids
 een geldbedrag van € 100 ter beschikking gesteld.

 
  Klein Overbosch is aangelegd. De aanleg  van de nieuwe 

  turborotonde bij de Nagelbrug had tot gevolg dat ca. 900 m² 
  van Het Overbosch verloren ging. Omdat het bos valt onder de 

  wet Natuur Netwerk Nederland [NNN] wordt er ca. 1600 m² 
  gecompenseerd bij de nieuw aan te leggen Noordelijke 

  Randweg. Wethouder Brekelmans plant de eerste boom. 

 
 NL-Doet, het jaarlijks terugkerend evenement waarbij vrijwilligers onderhoud verrichten in het Overbosch.
 Dit jaar werden we geholpen door leden van de Rotary Oegstgeest.

   
 
 

 
 
 Nieuwe omheining Overbosch Een ander onderdeel van de compensatiemaatregelen ten gevolge van de
 aanleg van de turborotonde betrof de vernieuwing van de omheining, een mooi resultaat. Het hek is recent in de olie
 gezet, het ziet er nu weer prachtig uit!

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 Opslagcontainer in Het Overbosch Na twee inbraken in onze
 gereedschapskist is de gemeente Teylingen akkoord gegaan met
 de aanschaf en plaatsing van deze container. Hier is het bestuur
 bijzonder blij mee, want niet alleen is het inbreken nu over maar
 alle spullen die wij telkens nodig hebben bij onze evenementen en
 onderhoud zijn nu onder handbereik.

_____________________________________________________________________
 Nieuwe aanplant in het Overbosch Reeds lang geleden is een serie compensatiemaatregelen overeengekomen tussen
 provincie, gemeente en onze stichting. Dit keer betrof het bomen en struiken.

_____________________________________________________________________
 Kringloopwinkel donaties Wij worden wel verwend
 door de Kringloopwinkel in de Herenstraat. Kunst
 voor Kids mocht in maart een grote set schilders doeken
 ontvangen en in november kregen we maar liefst € 420
 voor bamboestokken.

_____________________________________________________________________

 
 Babybomen Dit jaar is een actie gestart waarmee bomen geadopteerd
 kunnen worden, de eerst serie van 10 was snel weg, er kunnen nog
 steeds bomen geadopteerd worden, zie de startpagina van onze website

_____________________________________________________________________
 Boerhaave fiets- en wandelroute In juni werd een 
 officiële Boerhaave Fiets- en Wandelroute
 geopend. Het Overbosch maakt hier deel van uit. In ons
 bos staat een Tulpenboom, geschonken door de
 Historische Kring Voorhout, dit soort boom is toen
 door Herman Boerhaave aangeplant in Oegstgeest.

_____________________________________________________________________
 Bijenkasten In Het Overbosch staan sinds kort twee bijenkasten op proef.

 

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 Kunst in 't Overbosch Dit jaar kwamen er weer meer bezoekers dan verleden jaar, iedereen die zich hiervoor heeft
 ingezet: dankjewel.                                                                                  1e prijs El Geeh

 
 2e prijs Mark de Jong

3e prijs Jan Floor 

_____________________________________________________________________  
 Kunst voor Kids Ook dit jaar waren er zeer veel jonge kunstenaars in de dop te bewonderen.

_____________________________________________________________________
 Via de Clubkasactie  van de Rabobank mocht Het Overbosch een mooi
 bedrag van € 314,84 bijschrijven op de rekening.

_____________________________________________________________________
 In november zijn er door vrijwilligers en het bestuur onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in Het Overbosch.

 De nestkasten zijn gecontroleerd en schoongemaakt, de eendenkorven zijn in de winterstalling, en passant wordt het
 zwerfhout uit de vijver verwijderd. Een koffie/thee pauze met wat lekkers is nu ook heel gemakkelijk geworden met onze
 opslagcontainer.

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 De fietsenstalling is verplaatst om ruimte te maken voor een
 kindveilige uitgang naar de drukke Rijnsburgerweg.

 De takkenril bij de vijver is verplaatst en alle paden zijn
 bladvrij gemaakt. 

_____________________________________________________________________
 Toekomstplannen
 Bij de ingang komt een bloemenweide, deze blijft beloopbaar, er komen wel paden in zodat iedereen kan genieten van
 de bloemenpracht. Bij de vijver willen wij aan de zuidzijde 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  noordzijde zouden we graag een milieuvriendelijke beschoeiing zien. De Beheerovereenkomst met de gemeente
 Teylingen is vernieuwd en er zijn een Werkplan en een Werkschema aan toegevoegd, onze Toekomstvisie is tevens aangepast.
 U kunt dit allemaal volgen door regelmatig onze website (www.vriendenvanhetoverbosch.nl)  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), Martine Benschop (coördinatie vrijwilligers),
 Huub Paardekoper en Wim Turnhout (Groengroep) en algemeen bestuurslid Ems Raijmans. 
 

 Overig
 Er gebeurd meer in het Overbosch, door onze secretaris wordt een Facebook pagina (www.facebook.com/hetoverboschvoorhout) 
 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 Agenda 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 per jaar.
  

 Of wordt 'Donateur voor het Leven' door een eenmalige donatie van € 100.

 Voor meer informatie 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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