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Ø Het heeft even geduurd maar de nieuwe gordijnen zijn opgehangen. 
Ø Binnenkort zullen we de tv’s en Sonos apparatuur laten ophangen. 
Ø Onder de overkapping op het buitenterrein staat nu een terrasverwarmer.  
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 zijn. Wij houden hierover contact. 
Ø Alle vrijwilligers kregen voor Pasen een borrel box. Deze kon gebruikt worden tijdens 

een digitale medewerkers bijeenkomst. 
Ø Binnenkort wordt een rook- koolmonoxide melder geplaatst in het pand. 
Ø Joop Beute was in maart 25 jaar als vrijwilliger verbonden aan het Open Huis. Van 

harte proficiat Joop. We hopen dat je genoten hebt van het cadeau. Tevens hopen 
we dat je nog vele jaren als vrijwilliger werkzaam zult zijn in het Open Huis 

Ø De volgende vrijwilligers heten wij van harte welkom: 
- Hannie Smit 
- José Geerts als notulist 

Wij wensen jullie succes en veel plezier als vrijwilliger in het Open Huis. 

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

Ø In het eerste kwartaal zijn de volgende gasten overleden: Truus, Willem en Nina. Wij 
zullen hen gedenken tijdens Allerzielen in november. 

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 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.  

Ø Uit: 95 Speldenprikken (uitgave van PKN i.s.m. Rikkert Zuiderveld): 

Het fundamentele verschil tussen licht en 
duisternis is dat het licht wel de duisternis kan 

verdrijven, maar de duisternis het licht niet 
 
        
              


