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 Op 22 augustus 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 vorige
BBQ-middagen waren een groot succes. Onze gasten hebben genoten van de BBQ
en van de onderlinge gesprekken.

 Wilt u als lezer van deze nieuwsbrief ook iets organiseren in het Open Huis? Meldt u
dit dan bij het secretariaat: info@openhuisassen.nl

 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

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

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

 Op 11 september as van 10.00 tot ca. 16.00 uur organiseert het Open Huis een grote
tweedehands boekenbeurs. De dag wordt omlijst met livemuziek.

 U hebt het waarschijnlijk al gemerkt: de verbouwing van het pand Brink 24 (vh
vishandel Joling) is gestart. Wij hebben nauw contact met de nieuwe eigenaren en
hebben de toezegging om onze zijkant te inspecteren en daar waar nodig te
herstellen. In het pand komt een visrestaurant (benedenverdieping) en een
appartement (bovenverdieping).

 Verdrietig nieuws: Douwe Sibma (74 jaar) is na een kort ziekbed op 8 augustus
overleden. Een beperkt aantal mensen kon bij de herdenkingsdienst in de Bron
aanwezig zijn. Wilt u de dienst nog zien? Klik dan op deze link:
https://youtu.be/eVqOl4g4nK8
De rouwkaart van Douwe treft u in de bijlage aan.

 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.

 Heeft u suggesties of ideeën voor het Open Huis geef ze dan a.u.b. door aan het
dagelijks bestuur. (Info@openhuisassen.nl)

 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.
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