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Ø Op de medewerkersavond van 22 september j.l. namen we afscheid van Diti
Wiepkema, Willy Beekman en Elly v.d. Schaaf. “Hartelijk dank voor de inzet in
de afgelopen jaren in en voor het Open Huis. Wij wensen jullie alle goeds voor
de toekomst”.
Ø De stadswandeling onder leiding van de heren Dijkstra en Lagendijk was een
succes. Vanaf deze plaats nogmaals bedankt. Op deze manier leer je de
eigen stad nog beter kennen en te waarderen.

Ø Vriendelijk verzoek aan u allen om vóór 15 november de data waarop u in het
eerste kwartaal 2018 niet kunt en niet ingepland wilt worden aan Jos door te
geven.
Ø Draagt u de naambadge ook al? Als u nog niet een badge hebt, neem dan
even contact op met Jos.
Ø De dienstroosters voor het vierde kwartaal 2017 zijn te raadplegen op de
website via het hoofdmenu “login”.
Ø Iedere bezoeker van het Open Huis kan gebruik maken van de computer. Dit
kan middels een eigen account en wachtwoord. Jans Enting is iedere eerste
zaterdagmiddag van de maand in het Open Huis om bezoekers die dat willen
hierbij behulpzaam te zijn. Daarnaast wordt hulp geboden bij allerhande zaken
die tegenwoordig digitaal afgewikkeld moeten worden. Hebt u problemen?
Loop dan de eerste zaterdag van de maand binnen!
Ø De subsidieaanvraag bij de Gemeente Assen is tot nu toe niet gehonoreerd
Ø Om de financiën de komende jaren in balans te houden heeft het bestuur
René Hilgenga bereid gevonden het werven van donateurs en sponsoren als
taak op zich te nemen.

Ø Het schilderwerk aan ons gebouw is nu (bijna) voltooid. Op onze facebook site
staan veel foto’s. Bij mooi weer zullen we nieuwe foto’s maken en die op de
website en facebook plaatsen.

Ø Op de ramen zijn stickers geplakt om te voorkomen dat fietsen tegen ons
nieuw geverfde pand worden gezet.
Ø Wifi is nu ook beschikbaar in ons pand. Toegangscodes vindt u op het
prikbord.
Ø Het ligt in de bedoeling om twee nieuwe Open Huis vlaggen aan te schaffen.
Hebt u ideeën geef ze dan door aan het secretariaat.
Ø Op 16 en 17 december as organiseren wij een klaverjascompetitie.
Ø Op 1 januari 2018 houden we voor medewerkers en geïnteresseerden vanaf
14.00 u een nieuwjaarsreceptie.
Ø In de loop van dit kwartaal zullen we kunstenaars de kans geven om
gedurende een bepaalde periode te exposeren in het Open Huis. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Ø Het aantal medewerkers daalt helaas weer. Kent of weet u mensen die
benaderd zouden kunnen worden om vrijwilliger te worden in het Open Huis?
Geef de namen dan a.u.b. door aan Jos of het secretariaat.
Ø Op de website van VIP Assen (Vrijwilligers Informatie Punt) hebben we
nadrukkelijk aangeven dat we behoefte hebben aan meer vrijwilligers die ons
in het Open Huis willen helpen.
Ø Hebt u suggesties of ideeën voor het Open Huis geef ze dan a.u.b. door aan
het dagelijks bestuur. (Info@openhuisassen.nl)
Ø Volg ons op Facebook en twitter @openhuisassen en u blijft actueel
geïnformeerd over alles van en om het Open Huis.
Ø

