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Ø In de maand november werd bij Jumbo aan de Nobellaan en Poiesz in
Baggelhuizen een statiegeld actie gehouden voor het Open Huis.
De Opbrengst is nog niet bekend.
Ø Open Huis heeft een kiosk vlag. Deze kan in vlaggenhouder gestoken worden
tussen de beide onderste voorramen. De vlag zorgt voor meer herkenbaarheid
van het Open Huis.
Ø Op de poster in het stoepbord is een zogenaamde QR-code geplaatst. Als
deze met de foto optie van de smartphone wordt gescand komt u terecht op
de website van het Open Huis.

Ø De website is actueler dan ooit. Sinds kort is onder “contact” een standaard
contactformulier opgenomen. Met behulp van dit formulier kan een aanvraag
worden gedaan voor o.a. de nieuwsbrief, informatie etc.
Ø Vanaf 1 januari 2019 hebben we een abonnement op de zaterdagkrant van
Trouw en alle dagen van de week de digitale krant. In de volgende nieuwsbrief
zullen we aangeven hoe de krant digitaal gelezen kan worden. Het bestuur
heeft tevens besloten een zaterdag abonnement op het Dagblad van het
Noorden te nemen. U wordt hierover nader geïnformeerd.
Ø Op 1 januari 2019 van 12.00 u tot 15.00 u. houden wij de Open Huis
nieuwjaarsreceptie. U bent van harte uitgenodigd.
Ø Volgens het bestuur is het Open Huis AVG-proof. Donateurs, medewerkers,
belangstellenden bedankt voor uw akkoord op de verwerking van persoonlijke
gegevens.
Ø De Kerstkaart 2018 is verstuurd naar donateurs, medewerkers en alle
deelnemende Kerken. Bijgaand ontvangt u de digitale versie van de kaart.
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 vrijwilligers/ster: Gert en Gea Hommes, Oekie
Westerhof en Wim Staal.
Fijn dat jullie ons team komen versterken en wensen jullie 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.

middag 25 december
is het Open Huis geopend van 14.00 tot 20.00 uur
voor koffie/thee met een lekkernij

en om 17.00 uur een kerstmaaltijd
iedereen is van harte welkom

