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Ø Het nieuwe stoepbord is gearriveerd. Het logo en het drukwerk zijn gesponsord door 
CopyXpress in Assen. Het stoepbord bestaat uit twee delen. Het staande gedeelte 
kan van de ring gehaald worden. 

Ø Op 27 oktober hebben onze gasten genoten van het stamppot buffet van de 
Baptisten Gemeente. Hartelijk dank daarvoor.  
 

              
 

Ø Op 2 november hebben we afscheid genomen van onze bestuurslid Etta. Zij was als 
waarneemster van het Leger des Heils aan het Open Huis verbonden. Etta ook vanaf 
deze plaats nogmaals hartelijk dank voor jouw inzet en promotie van het Open Huis. 
Het ga je goed! 

Ø De winterregeling is op 3 november jl. van start gegaan. De eerste zondagmorgen 
opening is daarmee een feit. Op deze dag hebben wij stil gestaan bij Allerzielen. En 
de overleden vrijwilligers en gasten herdacht. We hebben een lichtje aangestoken 
voor Zwanie Bosker, Margaritte Rodrigues, Ellis Kruizinga en Klaas Ganzevoort. 
Daarnaast hebben een aantal gasten lichtjes aangestoken voor dierbaren. Fijn dat 
Wim Staal en Jan en Conny zich als vrijwilliger hebben ingezet deze morgen. 

Ø De winterregeling wordt gesponsord door het Preventiefonds van de Gemeente 
Assen. Wij zijn erg blij met het toegezegde bedrag en zullen u de komende periode 
hierover nader informeren.  

Ø Tijdens de winterregeling (dus voorlopig de eerste zondagen van de maand in de 
periode november t/m maart) zijn de consumpties in de ochtend gratis in het Open 
Huis. Vanaf 14.00 zijn de consumpties niet meer gratis. 

Ø Het Maartensbuffet op 10 november was een groot succes. We hebben veel gasten 
mogen ontvangen. En het was dit jaar voor de 10e! keer. Het wordt jaarlijks mogelijk 
gemaakt door een gift van de Parochiële Caritas instelling! Hartelijk dank daarvoor! 

 
 
 
 



Ø Op 16 november vond onze jaarlijkse klaverjasdrive plaats. Dit jaar werd met twee 
tafels gestreden om de Open Huis wisselbokaal. De winnaar met een puntentotaal 
van 8844 (5 boompjes) was Greet. Roel legde beslag op de tweede plaats met 8404 
punten en Marcellino werd derde met 8123 punten. Een geslaagde middag en avond. 
En vanaf deze plaats bedanken we Wietze voor de heerlijke snert maaltijd. 
 

 
 

Ø Op 30 november bezocht Sinterklaas het Open Huis. Iedere aanwezige werd verrast 
met een prachtig cadeau. De cadeaus werden ook dit jaar weer geschonken door de 
leden van Zonta Drenthe. Dank daarvoor! Het was een erg gezellige middag. We 
hopen dat de Sint het Open Huis weer weet te vinden. 
 

 
 

Ø Tot en met 31 december 2019 exposeert Ada de Groot haar schilderijen in het Open 
Huis. 

Ø Om meer saamhorigheid te bereiken in het Open Huis willen we met enige regelmaat 
een puzzel (minimaal 1000 stukjes) op één van de tafels neerleggen. 

Ø Van de Stichting Rotterdam ontvingen wij het mooie bericht dat ons de lening van 
ruim 22.000 Euro is kwijtgescholden. 

Ø Op 1 december jl. vond de tweede zondagmorgen opening plaats. In totaal mochten 
we 14 gasten verwelkomen. We zijn blij dat Harmke, Lammert en Ad als vrijwilliger 
hebben deelgenomen aan deze ochtend. 



Ø Het radio-interview van Margriet Benak met onze voorzitter over de winterregeling op 
Radio Drenthe gemist? Hierbij de link om het alsnog te beluisteren.  
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/154628/Open-Huis-Assen-vangt-daklozen-op-
zondagmorgen-op 

Ø We zijn blij dat we wederom een aantal nieuwe vrijwilligers hebben mogen begroeten: 
Sytse Nijhof en Rogier Ridderbroek. Van harte welkom bij het Open Huis. We 
wensen jullie een goede tijd toe als vrijwilliger in het Open Huis. 

Ø Op de vrijwilligersmarkt (7 december jl. in warenhuis Vanderveen (Buningzaal) 
hebben wij een aantal geïnteresseerden gesproken over het werk van het Open Huis. 
We maakten o.a. gebruik van een banner. We hopen dat we nieuwe aanmeldingen 
als vrijwilliger zullen ontvangen. 

 
 

Ø Op Eerste Kerstdag zijn we open van 14.00 – 20.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom. 

Ø Op oudjaarsavond zijn we geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom. 

Ø Op nieuwjaardag zijn we geopend van 10.00 u – 12.00 uur om elkaar veel heil en 
zegen te wensen voor het nieuwe jaar. 

Ø Voor degenen die onze Kerst- en Nieuwjaarskaart niet per post ontvangen, zenden 
we deze als bijlage bij deze nieuwsbrief. 

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.  

 
 

  

 

 


