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 Op 1 november as vergadert het bestuur weer over de eventuele uitbreiding van de
openingstijden van het Open Huis. Voorafgaand aan deze vergadering zullen we in
het kader van Allerzielen stilstaan bij het overlijden van een zestal gasten. Deze
herdenking zullen we vanaf 19.00 uur live uitzenden via Facebook:
https://www.facebook.com/jansenting.assen

 Op 14 november as organiseren we wederom het Sint Maartensbuffet. Sinds 2010
stelt de Parochiële Caritas Instelling van de RK parochie hiervoor een budget
beschikbaar. We staan stil bij de persoon Sint-Maarten en wat hij heeft betekend. De
toegang is gratis. Omdat we een beperkt aantal gasten van 20 personen kunnen
toelaten is reservering vooraf verplicht. Onze gasten kunnen zich aanmelden via het
intekenformulier in het Open Huis. Let op: Corona QR code en legitimatie is verplicht.

 Tijdens de openingstijden van het Open Huis kan de bovenetage gebruikt worden
door de PKN-diaconie t.b.v. diaconale schuldhulpverlening.

 We verwelkomen de volgende nieuwe vrijwilligers: Anita de Waard, Marco Feeringa
en Joke Visser-Houtsma. Fijn dat jullie mee gaan doen in het Open Huis en wensen
jullie veel succes toe en hopen dat jullie veel plezier mogen beleven in en om het
Open Huis.

 In september organiseerden we de laatste BBQ-middag en -avond van dit seizoen.
De tot nu toe gehouden 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

 Het bestuur heeft de laatste maanden regelmatig vergaderd over het gefaseerd
openen van het Open Huis. In de afgelopen week is een enquête rondgestuurd naar
onze vrijwilligers. Hieruit blijkt dat naar alle waarschijnlijkheid de openingstijden met
toevoeging van de zaterdagmiddag al verruimd kunnen worden. Het bestuur houdt u
op de hoogte.

 Op 11 september organiseerde het Open Huis een grote tweedehands boekenbeurs.
De dag werd omlijst met livemuziek. Onze penningmeester kon een bedrag ad. ca.
270,00 als opbrengst tgv de stichting inboeken. Iedereen die hieraan heeft
meegewerkt: HARTELIJK DANK!

 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).

https://www.facebook.com/jansenting.assen
mailto:info@openhuisassen.nl
mailto:info@openhuisassen.nl


 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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