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Ø Kerst vieren we dit jaar op 20 december in het Open Huis, dus niet zoals eerder 
aangekondigd in het Rode Kruis gebouw. We zijn die dag geopend van 09.30 uur tot 
ca. 16.00 uur. Op deze dag delen we kerstpakketten uit die ter beschikking zijn 
gesteld door de PCI en Zonta. Tevens geven wij onze vaste bezoekers een 
uitgebreid lunchpakket mee. Gedurende de dag laten we steeds maximaal 6 
bezoekers toe in ons gebouw en geven we de gasten de gelegenheid om van de 
heerlijk bereide snert van Wietze te genieten. Eet smakelijk. 

Ø Op Tweede Kerstdag-avond zendt RTV Drenthe een hartverwarmende Kerstgroet uit. 
Ook het Open Huis zal hieraan deelnemen. 

Ø Sinds een aantal maanden is Riet onze vaste notulist bij bestuursvergaderingen. Op 
haar verzoek is ze niet toegetreden tot het bestuur. Riet veel succes de komende tijd. 

Ø Sinds 6 december jl. zijn we weer gestart met de winteropening op de zondagmorgen 
voor dak- en thuislozen. Wij zijn geopend van 09.30 tot 12.00 uur.  

Ø Voor de beneden- en bovenetage zijn nieuwe gordijnen besteld. Zodra die zijn 
opgehangen zullen we ook de televisies en audioapparatuur laten ophangen. 

Ø Voor het achter terrein onder de overkapping hebben we het voornemen twee 
terrasverwarmers aan te schaffen.  

Ø De statiegeldactie bij Jumbo over de maand oktober heeft 60,00 Euro opgeleverd. 
Hartelijk dank! 

Ø Hebt u de waardebon van ’t WAPEN al gebruikt? Wij gaan ervan uit dat deze na de 
sluiting van de horeca nog te gebruiken zal zijn. Wij houden hierover contact. 

Ø De volgende vrijwilligers heten wij van harte welkom: 
- Marc  
- Selma  
- Jurren  
- Bas  

Fijn dat jullie ons team zijn komen versterken en wensen jullie succes en plezier in 
het werk voor het Open Huis. 

Ø Waarschijnlijk duurt de coronacrisis nog wel een tijdje en wij willen graag weten of u 
ideeën hebt hoe we in 2021 invulling kunnen geven aan onze taak en opdracht in het 
Open Huis. Uw ideeën zijn van harte welkom op info@openhuisassen.nl  

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.  

Houd moed heb lief. 


