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Bestuurswisselingen

In januari is Jasper Schut wegens drukke werkzaamheden afgetreden en zijn Hetty
Heikens en Folkert van der Meer toegetreden als algemeen lid van het bestuur. Met
voorzitter Wilfried de Jong, secretaris Irma Wijbenga en penningmeester Theo de Grijs
zijn we nu weer op sterkte en kan de taakverdeling opnieuw bekeken worden.

Uitbreiding De Bonte Wever

De Vrienden van het Asserbos zijn uitgenodigd voor een presentatie van de uitbreiding van de Bonte
Wever. Het wordt een forse uitbreiding met 78 nieuwe hotelkamers, twee restaurants, een
grandcafé, een nieuwe entree en een grote parkeerplaats.
Omdat dit alles plaatsvindt op het eigen terrein en binnen het bestemmingsplan heeft het bestuur
met de plannen ingestemd. Met de werkzaamheden is al begonnen.

Vrijwilligers gevraagd voor de
Noorderbegraafplaats

Het voorjaar komt eraan en het lokt weer om naar buiten te gaan.
Ook op de Noorderbegraafplaats zal weer meer bedrijvigheid te
zien zijn. Zin om mee te werken? Zowel bij het opknappen van de
hekken, het schoonmaken en beletteren van de zerken als het
verzorgen van de beplanting bij de graven kan men hulp gebruiken.
Lijkt het u prettig om eens te komen kijken naar wat er zoal
gebeuren moet, neemt u dan contact op met de secretaris van de
Noorderbegraafplaats mw. Aly Tap-Panjer, telefoon 0651574376 of
mailt u naar noorderbegraafplaats@outlook.com.
Zij kan met u een afspraak maken om samen de begraafplaats te bekijken, kennis te maken met
de dan aanwezige medewerkers en ervaren hoe plezierig het is om in een ontspannen sfeer
samen te werken aan het onderhouden en verfraaien van deze oudste gemeentelijke
begraafplaats.

Vleermuizenexcursie in mei

Op zaterdagavond 13 mei kunt u op Vleermuizenjacht in het Asserbos. Eerst kunt u
onder het genot van een kopje koffie of thee naar een inleidend verhaal over de
vleermuizen in het Asserbos luisteren. Daarna gaat u met Jasper Schut op zoek naar de
vleermuizen.
Datum: 13 mei
Tijdstip: 21.00 uur tot ca. 22.30 uur
Plaats: Start vanaf het Duurzaamheidscentrum
Opgave bij het secretariaat: vriendenasserbos@gmail.com

Parkeren in het Asserbos

Ondanks het feit dat alleen op de daarvoor bestemde drie plekken geparkeerd mag worden en er
verder een parkeerverbod geldt, stond er begin dit jaar steeds een groot aantal auto's geparkeerd
op de paden rondom de Scouting. Soms werd een doorgangspad zelfs helemaal geblokkeerd. Dit tot
grote ergernis van de overige gebruikers van het Asserbos. Ook vernamen wij van bezoekers van de
Scouting dat zij niet op de hoogte waren van afspraken over het parkeren.
We kregen een uitgebreide reactie van Scouting St George op onze Facebookpagina die u daar in zijn
geheel kunt nalezen. Hierna volgt een deel daaruit.
“Op zaterdagen van 9.30 tot 17.00 uur mogen er geen auto's op het
scoutingterrein vanwege de veiligheid van de jongste jeugdleden. Wij spreken
mensen wel aan die met een auto op het scoutingterrein komen, maar
daarbuiten hebben wij geen mandaat. Handhaving van het parkeerverbod
(geen verbod op inrijden) is een taak van de gemeente, niet van een
scoutinggroep. Daar komt bij dat ook de indruk bestaat dat het niet alleen
leden zijn van een van de scoutinggroepen die het parkeerverbod negeren.
De Scouting hoopt inderdaad dat de leden zich gedragen alsof het bos van
hen is (als
een goed beheerder: afval opruimen, natuurwerkdagen, natuur- en milieueducatie). Het
bos is namelijk ook van ons, net zo goed als het van u is. Laten we met elkaar
in gesprek blijven en de gemeente verzoeken tot handhaving.”

Nordic walking clinics in het
Asserbos

Het Drentse Landschap organiseert in
samenwerking met de Loopgroep Marsdijk vanuit
het Duurzaamheidscentrum nordic walking clinics
in het Asserbos.
Met nordic walking poles bewegen en daarnaast
genieten van het prachtige Asserbos. Op deze
gezonde en sportieve manier merkt u al snel de
positieve effecten van deze manier van wandelen.
Onder deskundige leiding maakt u kennis met
deze wandelsport terwijl u onderweg ook nog
eens op de hoogte wordt gebracht van de
bijzonderheden van het bos. Er wordt langs de
mooiste plekjes gewandeld. Deelname is gratis,
aanmelden niet nodig en de poles worden gratis
ter beschikking gesteld.
Data: donderdag 13 en zondag 30 april;
donderdag 11 en zondag 28 mei
donderdag 8 en zondag 25 juni
Tijdstip: 9.00 uur tot ca.10.00 uur
Plaats: Start vanaf het Duurzaamheidscentrum
Facebook: vereniging Vrienden van het Asserbos
Website: vriendenasserbos.nl
Email: vriendenasserbos@gmaii.com

Zwerfvuil in het Asserbos

Met de app BuitenBeter kunt u zwerfvuil
rapporteren, dat dan vervolgens wordt
opgehaald. Een melding via BuitenBeter wordt
automatisch met foto en GPS locatie naar het
meldpunt van de betreffende gemeente
gestuurd. De gemeente kan dan meteen tot
actie overgaan.

