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Ø De riolering in het pand is weer gerepareerd. Ook de achterplaats ziet er op
dat punt weer netjes uit.
Ø Het pand is geschilderd en ziet er weer prachtig uit. De drie ananassen
schitteren als nooit tevoren.
Ø De Sinterklaasviering in december is goed bezocht en leverde wederom veel
blije gezichten.
Ø De klaverjas2-daagse gehouden op 17 en 18 december was een succes met
natuurlijk een terechte winnaar! De wisselbeker met gravering staat in de
woonkamer. Ook in 2018 zullen we weer een klaverjas2-daagse organiseren.
Ø De oudjaarviering met eigen gebakken oliebollen was een geslaagde activiteit.
Alle bakkers en hulp bakkers hartelijk dank.
Ø De verbouwing van het pand van vh Stuurwold is in volle gang. Het bestuur
realiseert zich dat dit enige overlast geeft in het Open Huis. Het bestuur heeft
betreffende de bouwactiviteiten met de nieuwe eigenaren goede afspraken
gemaakt.
Ø Het bestuur was blij met de sponsoring van Kerstviering en Nieuwjaarreceptie
door STILA.
Ø Het bestuur zal onderzoek doen naar goedkope manieren voor het inkopen
van gas en elektriciteit.
Ø Om energie te besparen is een thermostaat aangeschaft die op afstand d.m.v.
een app bediend kan worden. Zo wordt voorkomen dat het pand verwarmd
wordt op dagen dat er geen gebruik van wordt gemaakt.
Ø Het eind stageverslag van Theo Kiffers hebben we kortgeleden ontvangen. Bij
één van de komende medewerkers dag/-avond zal dit ter sprake komen.
Ø De politieke bijeenkomsten in de maanden februari en maart waren een
succes. We zijn blij dat we het Open Huis onder de aandacht van de politieke
partijen hebben mogen brengen. Fijn dat ook alle 8 politieke partijen op onze
uitnodiging zijn ingegaan.
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
zaterdag middag 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.
Ø De subsidieaanvraag bij de Gemeente Assen is nog onderhanden. Er lijkt
schot in de zaak te komen.

Ø De nieuwjaarsreceptie gehouden op 1 januari jl. is druk bezocht. Goed om als
Open Huis open te zijn op dit soort dagen. De toespraak gehouden door de
voorzitter is te vinden op de website www.openhuisassen.nl/nieuws.
Ø Geschokt waren we door het overlijden van Ellis. We hadden haar en Henk
net toestemming gegeven om hun huwelijksjubileum in het Open Huis te
vieren. Helaas mocht het niet zo zijn. We wensen Henk en allen die haar lief
hadden veel sterkte.
Ø We zijn blij dat we in de afgelopen periode 4 nieuwe vrijwilligers hebben
mogen begroeten.
Ø Vrijwilligers blijven en belangrijke schakel in het Open Huis. 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 27 april Koningsdag is het Open Huis open vanaf 09.30 uur. We openen
de dag met het zingen van het Wilhelmus.
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 of raadpleeg onze website
www.openhuisassen.nl en u blijft actueel geïnformeerd over alles van en om
het Open Huis.

