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Een nieuw bestuurslid
Wilfried de Jong is vanaf oktober 2013 voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Asserbos
e.o.. Wilfried heeft een fulltime baan en is bovendien sinds kort actief als raadslid in de gemeente
Assen.
Hij heeft aangegeven dat deze activiteiten niet meer met elkaar te combineren zijn.
Intussen is Gerrit Eerland bereid gevonden tot het bestuur toe te treden en het voorzitterschap
van Wilfried over te nemen. Gerrit Eerland is voormalig wethouder en
een zeer ervaren bestuurder met een grote staat van dienst die we graag verwelkomen.
Zeker gezien de te verwachten ontwikkelingen rond het Asserbos.
Formeel gezien, volgens de statuten, worden nieuwe bestuursleden in de algemene ledenvergadering
benoemd. Het bestuur kan dan vervolgens zelf de taken verdelen.
Het bestuur stelt hierbij de leden voor om Gerrit Eerland nu alvast toe te
laten treden als bestuurslid waarna hij het voorzitterschap kan overnemen.
Wilfried de Jong treedt derhalve terug als voorzitter.
De benoeming van Gerrit Eerland zal formeel bekrachtigd worden in de
algemene ledenvergadering van 17 oktober 2018.
Mocht u bezwaar hebben tegen deze procedure dan verzoeken wij u dit
vóór 9 april a.s. per email aan het secretariaat kenbaar te maken
(vriendenasserbos@gmail.com).

EVEN VOORSTELLEN…….
Mijn naam is Gerrit Eerland. Geboren in het hart van het Groene Hart van Holland, Gouda.
Opgegroeid en naar school gegaan in Den Haag. Vanuit Den Haag via Twente (Hengelo) in Assen
terecht gekomen en daar nu al meer dan 40 jaar woonachtig. Eerst in Baggelhuizen en nu sinds
2003 in Marsdijk.
Vanuit de tijd in Baggelhuizen ken ik het Asserbos. Samen met de kinderen naar de kinderboerderij
of de eendjes voeren. Lange wandelingen maken met de hond Little Joe, 55 kg zwaar, een kruising
tussen een Leonberger en een Bobtail. Het haar van de Bobtail, de grootte van een Leonberger.
Jaren later. Jaren later midwinterhoornblazen tijdens de Kerstmarkt in het bos. En nu af en toe met
mijn kleinzoon naar het Duurzaamheidscentrum.
Assenaren vinden het bos zo vanzelfsprekend. Maar het is op zijn minst zo uniek als het
Noorderplantsoen in Groningen of het Amsterdamse Bos of het Haagse Bos, iets om trots en zuinig
op te zijn. Graag wil ik als bestuurslid mijn liefde voor het bos en mijn ervaring als
gemeentebestuurder inzetten voor het behoud van deze groene parel in Assen.
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