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Ø Het officiële bezoekadres van het Open Huis is gewijzigd. De gemeente ziet het 
gebouw als een eenheid vandaar dat het adres in alle publicaties en registers is 
gewijzigd in Brink 25. Nummer 26 is niet meer geldig en is komen te vervallen. 

Ø Vanaf 25 mei 2020 wordt door Klok onderhoudsgroep het enkele glas vervangen 
door dubbelglas. De glas in lood ramen worden eerst vervangen door enkel glas. De 
glas in lood ramen gaan dan naar de fabriek en worden in het dubbelglas geplaatst 
en worden daarna teruggeplaatst in het gebouw.  

Ø Het KPN-abonnement is kortgeleden gewijzigd. Ook TV maakt nu deel uit van het 
abonnement.  

Ø Vanaf 1 maart jl. exposeert Ger Marinus zijn schilderijen in het Open Huis. Helaas is 
kort na deze datum ten gevolge van het corona virus het Open Huis gesloten. 
Hierdoor kan niemand de expositie bezichtigen. Zoals in de vorige nieuwsbrief 
vermeld, komt er een digitale expositie. De expositie is nu te bezoeken op het adres: 
 

https://www.openhuisassen.nl/expositie 
 
Voor meer informatie verwijzen we naar het bijgaande persbericht. 
 

Ø In het Open Huis zal men zich in de nabije toekomst moeten houden aan de 1,5 
meter afstand. Bij de gefaseerde heropening van het Open Huis zullen we hier 
richtlijnen voor opstellen. Wilt u met het bestuur hierover nadenken a.u.b. Uw ideeën 
zijn welkom op info@openhuisassen.nl. Na de vorige nieuwsbrief hebben we één 
reactie hierop binnen gekregen. Hartelijk dank daarvoor.  

Ø Op de website www.openhuisassen.nl staat nu ook de vacature secretaris/notulist. 
Bijgaand ontvangt u de advertentie. 

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.  

 

We wensen u sterkte, gezondheid en Gods nabijheid in deze moeilijke en onzekere tijd. 

 


