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Ø Het Feestweekend ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum is een succes
geweest. Bedankt aan allen die hieraan medewerking hebben verleend.

De toespraak van onze voorzitter en de liturgie van de dankdienst voegen wij
bij deze nieuwsbrief.
Ø In de maand november wordt bij Jumbo aan de Nobellaan en Poiesz in
Baggelhuizen een statiegeld actie gehouden voor het Open Huis.
Uw flessen zijn meer waard dan u denkt!
Ø Open Huis heeft een nieuwe (kiosk) vlag. Deze kan in de vlaggenhouder
gestoken worden tussen de beide onderste voorramen.

Ø De website is volledig vernieuwd en heeft een andere indeling. We hopen dat
de site toegankelijker is geworden.
Nieuw is bv de “agenda”. Hierin staan de komende activiteiten in en om het
Open Huis.
Ook is er een (sub) item “Historie”. Informeert u ons over vermeldenswaardige
nieuwsfeiten uit het verleden? Hierdoor wordt het item een “rijke” historie.
Alvast bedankt
Nieuw is ook de “pop-up” op de homepage. Hierin worden belangrijke
aankondigingen voor een bepaald periode vermeld. Dus gedurende november
de “statiegeld” actie.
Ø Vanaf 24/11 ontvangen wij 4 weken lang de zaterdagkrant van het AD.
Ø Op 1 december vanaf 14.30 uur vieren we het Sinterklaasfeest in het Open
Huis. Zonta Drenthe, een vrijwilligersorganisatie, is ook dit jaar weer bereid
gevonden de Sint te sponsoren. Hartelijk dank daarvoor.

Ø Vrijwilligers zijn een 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. We
verwelkomen de volgende vrijwilligster Grietje Kloeze-Antinides. Fijn dat jij het
team komt versterken en wensen jou veel vreugde toe bij het werk in het
Open Huis.
Ø Heeft 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 twitter @openhuisassen of raadpleeg onze website
www.openhuisassen.nl en u blijft actueel geïnformeerd over alles van en om
het Open Huis.

