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Ø Vanaf augustus 2019 exposeert Ada de Groot haar schilderijen “bloemen en 

landschappen” in het Open Huis. De expositie is tot en met december te bezichtigen. 
Ø Vrijwilligers zijn tijdens hun werkzaamheden als vrijwilliger collectief verzekerd bij de 

zgn. VNG Vrijwilligersverzekering. De verzekering is afgesloten door de Gemeente bij 
Centraal Beheer. Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd. Binnenkort zullen we in 
een speciale editie van de nieuwsbrief hier aandacht aan te besteden. 

Ø In de bijlage treffen jullie een (pers)bericht aan over de boekenbeurs en de officiële in 
gebruikstelling van de AED. 

Ø De agenda op de website wordt regelmatig bijgewerkt. 
Ø De deelname aan de Kerkennacht was voor het Open Huis een succes. Blij zijn we 

met de vele bezoekers en de vrijwilligers, musici en cursusleiders die deze avond tot 
een succes hebben gemaakt.  BEDANKT! 

Ø  

     
 

     
 
 



Ø Vanaf november tot en maart 2020 zal het Open Huis ook op de eerste zondag van 
de maand geopend zijn. We starten deze proef omdat met name in deze periode dak- 
en thuislozen het erg moeilijk en zwaar hebben. GKV Kloosterveen zal voor deze 
zondagen vrijwilligers leveren. Het bestuur is erg blij met deze toezegging. Op deze 
zondagen zullen we afwijken van onze standaard invulling. Het programma zal u in 
september/oktober worden gepresenteerd. Het gaat in eerste instantie om een proef. 
Mocht het aanslaan bij onze doelgroep(en) en als we voldoende vrijwilligers kunnen 
krijgen, zullen we de programmering op de overige zondagen van bovengenoemde 
maanden uitbreiden. Voor de programmering en invulling hebben we subsidie 
aangevraagd bij het Preventiefonds van de Gemeente Assen. In de eerste helft van 
september krijgen we hopelijk een positief bericht. Let op het gaat in dit geval dus om 
5 zondagmorgens van 09.30 tot 14.00 uur. Daarna is er de normaal gebruikelijke 
opening van 14.00 tot 21.00 uur van het Open Huis die normaal volgens het rooster 
van vrijwilligers worden ingevuld. 

Ø Nog vroeg: maar op de eerste Pinksterdag 2020 wordt een maaltijd georganiseerd 
door GKV Het Lichtpunt Kloosterveen. 

Ø Het huidige stoepbord voldoet niet meer. Het bestuur heeft besloten een nieuwe 
hiervoor aan te schaffen.  

Ø Wij hebben een offerte aangevraagd bij één van de schilderbedrijven in Assen voor 
de plaatsing van isolerende beglazing in het Open Huis. We hopen nog voor de 
winter hiervoor de opdracht te kunnen verstrekken. 

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.  

 
 
 
 


