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Ø De website www.openhuisassen.nl is up to date gemaakt. Er is een nieuw item
toegevoegd aan de website: “media”. Hier treft u alle openbare publicaties aan.
Ø Het jaarverslag 2015 van de Stichting is deze maand toegevoegd aan de website:
http://www.openhuisassen.nl/anbi/
Ø E-mails verzonden aan info@openhuisassen.nl komen centraal terecht bij het
secretariaat.
Ø Het Open Huis is ook te volgen op Twitter: @openhuisassen. Hier treft u wekelijks
nieuwtjes en nieuwsfeitjes aan.
Ø Als u iemand kent die als vrijwilliger in het Open Huis als gastheer of -vrouw
periodiek diensten wil meedraaien, geef zijn/haar naam dan door aan onze
coördinator Jos Engelman.
Ø Het pand moet dit jaar aan de buitenkant geverfd worden. Kent u mensen die dit
zouden willen en kunnen doen of hieraan mee willen werken geef de namen dan
door aan het secretariaat.
Ø We willen graag een lichtadvies ontvangen. Op dit moment gebruiken we nog weinig
energiezuinige lampen. Wie helpt ons met het opstellen van een lichtplan?
Ø De volgende medewerkers avond zal worden gehouden op 30 september 2016.
Ø Koningsdag was een succes voor het Open Huis. Vele gasten mochten we op deze
dag ontvangen en begroeten. De boekenmarkt en de tweedehandsspullen markt
brachten ruim 255,00 op. Namens het bestuur bedanken we de vrijwilligers voor hun
medewerking aan deze dag.
Ø De Boekenmarkt (ook voor in- en uitlenen van boeken) blijft gehandhaafd in het
Open Huis. We hopen dat velen hiervan gebruik gaan maken.
Ø Het Open Huis heeft een toezegging gedaan ruimte beschikbaar te stellen voor
taallessen Nederlands aan bewoners van het AZC te Assen.

Ø De komende tijd begroeten we 5 nieuwe vrijwilligers in onze gelederen. Van harte
welkom!
Ø Hebt u suggesties of ideeën voor het Open Huis geef ze dan a.u.b. door aan het
dagelijks bestuur. (info@openhuisassen.nl)

