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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 Er is voor het gebruik van de computer een internet- en gebruiksprotocol opgesteld.
Ø Op 1 februari 2019 is mevrouw Irene Fischer als medewerkster aangesteld. Fijn dat
zij ons team komt versterken en wensen haar veel plezier met het werk in het OH.
Ø De privacyverklaring van het Open Huis is in januari 2019 vernieuwd. U vindt de
actuele privacyverklaring op de website onder: “contact” “AVG”.
Ø GKV Kloosterveen ondersteunt het Open Huis de komende 3 jaar financieel en met
vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor! In de zondagdienst van 10/3 aanstaande vindt
de officiële start hiervan plaats.
Ø Op 21 juni as wordt een kerkennacht gehouden. Het Open Huis zal hier ook aan mee
doen. Uw ideeën voor de invulling van deze avond zijn van harte welkom!
Ø Het Open Huis heeft een AED aangeschaft. De AED komt in het portaal te hangen en
is snel bereikbaar.
Ø Vanaf half februari exposeert Janny Timmermans haar schilderijen in het Open Huis.
De expositie is tot en met september te bezichtigen. De schilderijen worden niet te
koop aangeboden.
Ø Op Koningsdag zijn we de gehele dag geopend.
Ø In het Dagblad van het Noorden lazen we dat ds. Johannes Wessel op 8 februari jl. is
overleden. Ds. Wessel was in 1988 de voorzitter van het Open Huis. Tijdens het 30jarig jubileum in de Kandelaar was hij samen met zijn dochter aanwezig in de dienst
en receptiel Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte
toe.

Ø Op 7 september houden we een boekenbeurs in het Open Huis.
Ø De agenda op de website is volledig bijgewerkt.
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.
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.

Van de voorzitter:
Ik heb aan het begin van het jaar een afspraak gehad met wethouder Harmke Vlieg
over het Open Huis en de maatschappelijke functie die het Open Huis vervult. Ik heb
met haar gesproken over de status van het Open Huis in Assen e.o. Ik heb haar
gevraagd ons op een bepaalde manier te betrekken bij de diverse problemen in onze
stad ten aanzien van thuis- en dakloosheid. We zien de problemen in onze stad
groeien. Tevens heb ik met haar gesproken om ons niet alleen in woord maar ook in
daad te ondersteunen. Het Open Huis vervult een hele belangrijke (gratis) taak voor
de Gemeente Assen. Er komt binnenkort een zogenaamd preventiefonds waar wij
ons project Open Huis in kunnen brengen. Daarnaast heb ik gevraagd om coördinatie
en afstemming tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de
doelgroepen van het Open Huis. Als resultaat van het gesprek heeft de
beleidsmedewerker van de wethouder een aantal organisaties (waaronder het Open
Huis) uitgenodigd om de openingstijden op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het
doel om elkaar bij te staan op het moment dat dringend hulp nodig is.
Het is een lange weg maar ik ben ervan overtuigd dat wij door in gesprek te gaan met
andere groepering zoals Cosis, GGZ, Kommarin etc. we veel kunnen bereiken.

In de twee vergaderingen die er nu zijn geweest is in ieder geval duidelijk geworden
dat alle organisaties van professionals en vrijwilligers elkaar op een bepaalde manier
kunnen vinden en tot afstemming en coördinatie willen komen.
De twee laatste vergaderingen met genoemde organisaties heeft in het teken
gestaan van de openingstijden en dan met name toegespitst op de winterperiode.
De Kommarin kent een drietal fases:
1. Reguliere fase, geldt bij normale temperaturen in de
maanden april t/m oktober
2. Fase 1, geldt bij temperaturen van -5 ºC. En dan gaat het
om de gevoelstemperatuur.
3. Fase 2, geldt bij temperaturen van -10 ºC. Ook hier gaat het
dan om de gevoelstemperatuur.
Om de leemtes in opvang in Fase 1 en 2 te verbeteren hebben de aanwezigen
afgesproken te inventariseren of er mogelijkheden zijn de openingstijden te
verruimen. Voor het Open Huis zouden we de tijden kunnen verruimen op
woensdagen en vrijdagen. Of we zouden de uren op woensdagen en vrijdagen
kunnen verzetten naar 17.00 u tot 19.00 u. En dit geldt dan alleen als de
temperaturen boven -5 ºC zijn. Vaak een aantal weken in het jaar.
In de eerste situatie (uitbreiding van de openingstijden: op woensdag extra van 17.00
– 19.00 u. en op vrijdag van 17.00-19.00 u) zullen we circa 12-15 nieuwe vrijwilligers
moeten werven. Dit zouden we kunnen bewerkstelligen door vrijwilligers op vasteen/of projectbasis te werven.
In de tweede situatie is de vraag of de huidige medewerkers hun diensten willen
verschuiven naar een ander tijdstip. Als dat bevestigend wordt beantwoord hoeven
we niet op zoek naar nieuwe medewerkers. Als dat negatief wordt beantwoord zullen
we ook in deze situatie opzoek moeten naar nieuwe medewerkers,
Het bestuur denkt hierover na en wil graag uw mening hierover weten zodat een
gefundeerd besluit kan worden genomen. Daarom hebben we hiervoor een enquête
opgesteld.
Wilt u deze a.u.b. invullen en retourneren aan het secretariaat:
info@openhuisassen.nl of uitprinten en ingevuld inleveren bij het Open Huis Brink
25.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

ENQUETE AANPASSING/UITBREIDING OPENINGSTIJDEN OPEN HUIS
Bent u bereid uw dienst op woensdag in de winterperiode te
verschuiven naar een ander tijdstip? (17.00 u – 19.00 u)

ja/nee*

Bent u bereid uw dienst op vrijdag in de winterperiode te
verschuiven naar een ander tijdstip? (17.00 u – 19.00 u)

ja/nee*

Hebt u (andere) suggesties voor aanpassing/verschuiving van de openingstijden.
Zo ja welke?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Hebt u (andere) suggesties voor uitbreiding van de openingstijden.
Zo ja welke?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

