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Ø De Tv’s en Sonos apparatuur zijn opgehangen en aangesloten. 
Ø Dienstdoende vrijwilligers bepalen of er wel of niet TV of muziek geluisterd wordt. 
Ø Een rook- koolmonoxide melder zijn geplaatst in het pand. 
Ø In het tweede kwartaal is de volgende gast overleden: Geert Trul. Wij zullen hem 

gedenken tijdens Allerzielen in november. 
Ø De AVG van het Open Huis is aangepast i.v.m. het bron- en contact onderzoek. 
Ø Het buitenterras is door de dames Maria en Leny schoongemaakt. Hartelijk dank. 
Ø Van de Preventiefonds bijdrage is ook nieuw tuinmeubilair aangeschaft. Het is een 

weerbestendige en onderhoudsvriendelijke tuinset! 
Ø Op 27 juni as organiseren we een BBQ-middag en -avond. We zijn blij met onze 

nieuwe BBQ set en hopen hiervan vele malen gebruik te kunnen maken. De 
volgende data zijn hiervoor gepland: 25 juli en 22 augustus. Wilt u als lezer van deze 
nieuwsbrief ook iets organiseren in het Open Huis? Meldt u dit dan bij het 
secretariaat.info@openhuisassen.nl 

Ø Inmiddels zijn ook twee IPads aangeschaft. Deze kunnen mede gebruikt worden voor 
de bediening van de Sonos apparatuur maar straks ook om de digitale krant te lezen. 
Wilt u ons sponsoren voor een jaarabonnement op een krant? Meldt u zich dan a.u.b. 
bij ons secretariaat: info@openhuisassen.nl 

Ø De jaarrekening van het Open Huis is inmiddels goedgekeurd en gepubliceerd bij de 
daarvoor bestemde organisaties en op ons website: 
https://www.openhuisassen.nl/anbi/ 

Ø Op 10 september as vanaf 16.00 uur organiseren we weer een medewerkersmiddag. 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.  

Ø Het bestuur zal de komende tijd regelmatig vergaderen over het gefaseerd openen 
van het Open Huis. Jos zal de komende periode een enquête rondsturen over de 
inzet van vrijwilligers en de bereidheid om weer als vrijwilliger ingepland te worden. 
We proberen geleidelijk naar een volledige openstelling (6 dagdelen) te gaan. 

Ø Het pand v.h. Vishandel Joling (Brink 24) is inmiddels verkocht en krijgt een nieuwe 
bestemming. Het bestuur is blij dat de “rotte kies” naast ons verdwijnt en hoopt dat 
het een mooie bestemming zal krijgen. Allen die dit mogelijk hebben gemaakt: 
hartelijk dankt! 

Ø Het bestuur is ook bezig met de bestudering van de nieuwe wet WBTR: Wet bestuur 
toezicht rechtspersoon. We zullen de komende maanden hier regelmatig aandacht 
aan besteden. 

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.  

 

Ø Het bestuur wenst u allen een mooie zomer(vakantie) en 
hopelijk tot ziens op 10 september. 

 

“Dat de kracht van de Eeuwige met je meegaat op je weg.” 
        
              


