NIEUWSBRIEF
Uitgave: 7 - najaar 2020
_____________________________________________________________________
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 2019 tot december 2020 zien. Het bestuur wenst u veel
lees- en kijkplezier, heel fijne feestdagen, een pandemie-vrije toekomst en een voorspoedig 2021.
De Kerstmarkt werd goed bezocht en twee prijswinnaars mochten het kerststuk ontvangen van bestuurslid Huub Paardekooper.

De familie Koster, geholpen door oud-Voorhouter Marcel van Dam, heeft nieuwe boombordpaaltjes geplaatst in het Overbosch.

In maart gebeurde er iets bijzonders in het Overbosch, er werden drie jonge bosuilen geboren
geweldig om te zien .

De bloemenweide werd geopend, eerst de hekken weg en daarna liet ze haar bloeiende pracht zien:
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Joep Derksen treedt af als voorzitter en als dank voor zijn jarenlange inzet ontvangt hij van de Gemeente Teylingen, uit handen van
wethouder Van Kempen, de Zilveren Barensteel, ivm corona opgespeld door zijn vrouw. Van Kempen overhandigd de oorkonde en
onze nieuwe voorzitter, Marianne van der Voort, heeft bloemen voor de vrouw van Joep.

In het najaar werd groot onderhoud uitgevoerd.

Toekomstplannen
Er zijn vergevorderde 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. Marianne van der Voort (voorzitter),
Ineke Laroo (secretaris), Bram van der Dussen (penningmeester), hij onderhoudt tevens de Facebook pagina,
Martine Benschop onderhoudt de contacten met onze vrijwilligers, Huub Paardekoper heeft de leiding
over de GroenGroep, Wim Turnhout houdt de website bij en Ems Raijmans is algemeen bestuurslid.
Overig
Er is veel waardering voor de vrijwilligers en vuilprikkers, zij zorgen voor een schoon en opgeruimd Overbosch.
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, u mag ook bellen met onze secretaris, telefoon: 06 2684 9491.
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