
NIEUWSBRIEF
Uitgave:  6 - najaar 2019

_____________________________________________________________________
 

 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 december 2018 tot december 2019 zien.
 Het bestuur wenst u veel lees- en kijkplezier, heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.

In december 2018 vond de traditionele Kerstmarkt plaats, Het Overbosch was daar aanwezig met een kraam en hield een
tombola waarmee prachtige kerststukken te winnen waren, hier een van de winnaars.

In december is ook het kleischelpenpad volledig vernieuwd, dit was nog een onderdeel van de compensatie acties van de 
provincie Zuid-Holland ten gevolge van de aanleg van de turborotonde bij de Nagelbrug. Een ander onderdeel betrof de 
aanplant in februari van zeer veel struiken op het talud dat aan de Rijnsburgerweg grenst.

In maart 2019, een jaarlijks terugkerend evenement: NL-Doet, dit jaar weer met assistentie van de Rotary Oegstgeest. 
Onder deskundige leiding werd een prachtige takkenril gemaakt. Voor meer informatie over alle uitgevoerde 
werkzaamheden kunt u terecht op onze website
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De voorjaarswandeling in maart trok veel bezoekers. Er was dan ook erg veel te zien 
omdat er in het najaar maar liefst 15.000 stinsenbollen en -planten zijn aangeplant en 
veel soorten waren ook daadwerkelijk in bloei zoals: sleutelbloem, kievitsbloem, 
armbloemige look, lenteklokje, breedbladig vogelmelk, holwortel.

  

In mei kwam de eerste vooraankondiging van Kunst in 't Overbosch en Kunst door Kids in de krant gevolgd door een 
tweede in juli, foto's uit 2018:

_____________________________________________________________________
Augustus, de Kunstmaand, de zevende editie van Kunst in 't Overbosch was een groot succes. De winnaar dit jaar was de Voorhouter 
Casper Dangerman met een speelse creatie van op hout gebrandschilderde afbeeldingen van dieren die opgehangen waren tussen de 
omgewaaide beuken bij de vijver.
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Ook Kunst door Kids, met bodypaint verzorgd door Bibi en bamboestokken gesponsord door de kringloopwinkel Herenstraat Voorhout, 
werd uitstekend bezocht.

_____________________________________________________________________
In september is een begin gemaakt met een van de laatse compensatie activiteiten ten gevolge van de aanleg van de turborotonde bij 
de Nagelbrug, de aanleg van een bloemenweide direct links na de entree. In het voorjaar van 2020 kunt u hier van genieten. Eerst 
werd ca 10 cm van de grasvlakte afgegraven en afgevoerd. Vervolgens is er ca 5 cm schoon rivierzand aangebracht. Op deze laag 
werd een bijenmengsel van één- twee- en meerjarige bloeiende planten verdeeld. Vervolgens is het geheel omheind, deze hekken 
worden in maart 2020 verwijderd.

_____________________________________________________________________
Oktober is de maand van de bosvruchten en de
paddenstoelen. Het Overbosch werd dankbaar
gebruikt als decor voor een herfstspeurtocht door de
leerlingen van de groepen drie van OBS De Achtbaan
uit Voorhout.

En door de gidsen van het IVN regio Leiden, Ineke Laroo en Joop Vlieg, werd een 
paddenstoelen wandeling gehouden in het Overbosch. Er was veel belangstelling 
voor zoals u kunt zien op bijgaande foto.
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Het Overbosch is in 2019 goed bedeeld, geld van de Rabobank, gereedschap van Woonstichting De Vooruitgang en geld 
voor een bladblazer van de kringloopwinkel in de Herenstraat in Voorhout. Hier zijn we zeer erkentelijk voor.

_____________________________________________________________________
 Toekomstplannen
 Bij de ingang kunt u in het voorjaar van 2020 van een bloemenweide genieten. Deze wordt wordt openbaar toegankelijk
 want er komen paden in zodat iedereen kan genieten van de bloemenpracht. 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. En er zijn plannen om de doorstroming en de waterkwaliteit in de vijver te
 verbeteren.
 
 Bestuur
 Het bestuur blijft zich ook de komende jaren inzetten voor het Overbosch. Joep Derksen (voorzitter), Ineke Laroo 
 (secretaris), Bram van der Dussen (penningmeester), hij onderhoudt tevens vanaf december onze Facebook pagina,
 Martine Benschop onderhoudt de contacten met onze vrijwilligers, Huub Paardekoper heeft de leiding over de
 GroenGroep, Wim Turnhout houdt de website bij, Ems Raijmans en Marianne van der Voort zijn algemeen bestuurslid.
 

 Overig
 Er is veel waardering voor de vrijwilligers en vuilprikkers, zij zorgen voor een schoon en opgeruimd Overbosch.

 Er is nog veel meer gebeurd in het Overbosch, op onze website  kunt u terecht voor nog veel meer informatie, archief,
 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 constant gefatsoeneerd worden, de begroeiing moet regelmatig hier en daar verwijderd
 worden, de paden verdienen onze voortdurende aandacht, nestkasten moeten schoongemaakt worden 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 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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