september 2020
De Algemene Ledenvergadering gaat digitaal
Na rijp beraad is het bestuur tot de
conclusie gekomen dat het niet
verstandig is een Algemene
Ledenvergadering te houden op 28
oktober aanstaande.
VvhA
De leden van de Vrienden van het
Algemene
Asserbos vallen over het algemeen in
Ledenvergadering
de risicogroep van 60 plus. De
2020
maatregelen die Podium Zuidhaege en
ook wij als bestuur moeten nemen zijn
verregaand: leden moeten zich van te
voren inschrijven, zij moeten hun
gegevens noteren in verband met
contactonderzoek, het toewijzen van
plaatsen gebeurt met inachtneming van de anderhalve meter. Alleengaanden moeten
apart, echtparen mogen naast elkaar zitten. In oktober begint bovendien het griepseizoen
en zullen de mensen voorzichtiger worden. Na het algemene gedeelte werd in het
verleden na de pauze altijd een lezing gehouden die ook toegankelijk was voor niet-leden.
Dit keer stond Joop Hellinga van Het Drentse Landschap op het programma met een
toelichting op de activiteiten van HDL.
Het bestuur heeft nu besloten de vergadering digitaal te houden. Het jaarverslag en het
financiële verslag worden u in oktober met een begeleidend schrijven toegestuurd. Op dit
moment denken we nog na over de vorm waarin we de toelichting van Joop Hellinga zullen
gieten. U kunt uw vragen en opmerkingen over de jaarstukken en de activiteiten in het
Asserbos aan ons stellen.Die worden verwerkt en samen met Joop Hellinga in een
Nieuwsbrief beantwoord.

Werkzaamheden in het Asserbos
Wie nu door het Asserbos loopt ziet wat er gaat veranderen.
Inmiddels zijn er honderden bomen met een oranje lijn
gemarkeerd. Deze zullen worden gekapt. Er is weinig
verbeeldingskracht nodig om je voor te stellen hoe het bos er
op korte termijn uit zal gaan zien. Ook staan er nog andere
klussen op de rol. In september worden sloten en greppels
geschoond, duikers en buizen schoongemaakt en bezinkgaten
voor de buizen aangelegd. Behalve door onze Nieuwsbrieven
wordt u van al die activiteiten op de hoogte gehouden via onze
Facebook pagina: ‘vereniging vrienden van het Asserbos’

Vrijwilligersgroep gevraagd
Na de oproep in de vorige Nieuwsbrief
hebben zich al enthousiaste
vrijwilligers aangemeld voor de
Beheer-Vrijwilligersgroep die Het
Drentse Landschap en de Gemeente
Assen wil opzetten. Er is nog plaats
voor meer mensen.
Deze groep gaat zich bezig houden
met allerlei voorkomende klussen. Te
denken valt dan aan het onderhoud
van paden, het snoeien en het maaien
met lichte elektrische trimmers (de
gemeente doet het zwaardere werk),
het onderhouden van bankjes e.d.
Dus, bent u graag samen met anderen
buiten bezig en draagt u het Asserbos een warm hart toe, dan kunt u zich opgeven bij
vriendenasserbos@ziggo.nl

Excursie Beekdalwandeling
Johan Wessels neemt u tijdens een
wandeling mee langs de Bosbeek en de
Nijlandsloop.
Er zijn de afgelopen tijd heel wat
aanpassingen aangebracht in dit
beekstelsel. Van het begin van de
wandeling bij het Scoutinggebouw lopen
we via de Bosbeek, het Wilhelmina
Ziekenhuis en het GGZ-terrein naar het
Deurzerdiep. De terugweg gaat via de
Sparrenlaan. Johan Wessels is een
boeiend verteller, dus het wordt gegarandeerd een
aangename en leerzame ochtend.
U houdt droge voeten, de wandeling gaat namelijk
over (semi) verharde paden.
De excursie verloopt volgens de Corona
regelgeving, we houden anderhalve meter afstand
tot elkaar.
Datum: zaterdag 19 september
Tijd: 10.00 uur
Vertrek: vanaf het Scoutinggebouw Asserbos
Maximaal aantal deelnemers: 15
Opgave alleen per email: vriendenasserbos@ziggo.nl

