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Ø Op 26/4/2018 is Wietze Gorter benoemd tot Lid in de orde van OranjeNassau. (Zie hiervoor onze speciale Koningsdag editie (09))
Ø Op 27 april 2018 hebben we Koningsdag gevierd in het Open Huis. Om 09.30
uur werd de dag geopend met het zingen van het Wilhelmus; begeleid door
Diane op trompet en met zang door Jos. Beiden hartelijk dank. De vrijmarkt en
de verkoop van koffie en thee met cake en gebak waren een succes. Aan het
eind van de dag was de netto-opbrengst 450 Euro! Alle vrijwilligers die deze
dag mede mogelijk hebben gemaakt: HARTELIJK DANK!

Ø Het bestuur zal onderzoek doen naar goedkope manieren voor het inkopen
van gas en elektriciteit.
Ø De nieuwe privacy wet (AVG) die met ingang van 25 mei geldt, heeft ook
gevolgen voor de wijze waarop de stichting omgaat met privacygevoelige
zaken. Nadere informatie vindt u op de website www.openhuisassen.nl/avg
Ø Het Financieel verslag 2017 van de Stichting is inmiddels definitief. U kunt
deze downloaden vanaf de website.
Ø Het Open Huis is aangemeld voor de NCRV-actie Warm Hart. Vanaf 8 mei
t/m 28 september kan gestemd worden o.a. natuurlijk op het Open Huis. Als u
ook nog een lid voor de NCRV opgeeft of zelf lid wordt, levert dat het Open
Huis per aangemeld lid 20 Euro op. Kortom een goede reden om mee te
doen. De komende maand zullen we actie voeren om zoveel mogelijk
stemmen binnen te halen! Maar u kunt dat natuurlijk ook doen door in uw
familie-, vrienden- en kennissenkring hierop te wijzen!

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 Op 17 juni aanstaande wordt er in de Protestantse Kerken in Nederland/Kerk
in Actie een diaconale collecte gehouden onder de titel ‘Inloophuizen als
Ontmoetingsplek’.
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 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.
Ø Het bestuur wenst eenieder fijne zomermaanden toe.

