Nieuwsbrief
Juli 2022 – Nieuwsbrief van Assen Bloeit om partners, meedenkers en
ondersteuners op de hoogte te houden van wat er gebeurt en verandert in de Open Hof.
In deze zomernieuwsbrief kijken we terug op een bruisend half jaar. Met als
hoogtepunt de heropening van de 50-jarige Open Hof door burgemeester Out, op 1
juni.
Na een lied van Tangarine en een toast met alle aanwezigen, hees burgemeester Out
de Assen Bloeit vlag in de mast. Binnen in zaal ‘de Wijsheid’ ging het
openingsprogramma verder met een toespraak van de burgemeester, van
initiatiefnemer Rudolf Setz, en een optreden van Tangerine. De muzikale tweeling
Sander en Arnout Brinks – tot voor kort
wijkgenoten - zorgde tijdens de opening
voor sfeer en een fantastisch muzikale
bijdrage.
Onder de aanwezigen waren diverse
gemeenteraadsleden en
vertegenwoordigers van organisaties
waar we mee samenwerken - of dat
willen gaan doen - zoals het
Werkplein Drentsche Aa, Kerk in Actie,
Cosis, het Terra college, de Vijverhof,
Vaart Welzijn en de Werkwereld.

Magazine
We staken tijd
en aandacht in
het vertellen van
het verhaal van Assen Bloeit
door een magazine te maken. Deze is in een
oplage van 5000 verspreid in de wijk. Dat
gebeurde via de kerken die gebruik maken van de
Open Hof, en de locaties van Cosis. Verder lag het
bij de huisarts, sportschool, etc.
De Protestantse kerk bezorgde het op 2000
adressen van lezers van het kerkblad en de
stadswerkers Dick Vos, Bert Altena en Daniël
Kehanpour stonden twee middagen met een
bakfiets met koffie en het magazine in het
winkelcentrum Assen Oost.
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Workshops, kunst en pubquiz
Om de opening van de expositie met
het thema ‘bloei’ mee te maken
kwamen, vanuit Delfzijl, Groningen,
Emmen en Assen, Cosis-kunstenaars
van diverse dagbestedingslocaties naar
de Open Hof. Zoals het hoort bij een
opening waren er toespraken, een
hapje en een drankje, gedichten en
muziek. Het voelde als een soort
festival.
Deze expositie maakte deel uit van het
openingsprogramma. Tijdens de drie
dagen van de opening kwamen mensen
uit de stad een kijkje nemen en werd
deelgenomen aan workshops zoals
samen een bloemenkunstwerk
schilderen of ‘kleintje kruidentuin’
waarbij je leert een kruidentuin te
creëren in je eigen tuin of op het balkon.
Vanaf de opening tot aan de zomer zijn
allerlei workshops aangeboden zoals
mozaïeken en Mexicaans schilderen.

De feestelijke opening
werd op vrijdagavond
afgesloten met een
Pubquiz met live band. Tot
onze verbazing stroomde het gebouw
vol met mensen. Een mooie afronding
van drie feestelijke en intense dagen,
waar meer dan 500 mensen aan deel
namen en vele mensen zich
aanmeldden als vrijwilliger.
Een fantastisch resultaat!

Bijdrage preventiefonds
Mooi was het moment dat burgemeester Out tijdens zijn toespraak
en passant meldde: “vanuit de gemeente Assen dragen we een
beetje bij met 50.000 vanuit het Preventiefonds”. Dat bericht was
nog niet doorgekomen bij Assen Bloeit.
‘Burgemeester, zei u nu echt dat het Preventiefonds heeft
toegezegd?”
Dat is geweldig nieuws want deze bijdrage, bedoeld voor 2022 en
2023, is niet alleen financiële steun maar ook de intentie vanuit de
gemeente om samen met Assen Bloeit en Cosis op te trekken. Om te
ontdekken wat de blijvende meerwaarde is van Assen Bloeit. En wat
de effecten en mogelijkheden zijn in een veranderend
zorglandschap dat te maken heeft met een personeelstekort en
zorg die onbetaalbaar dreigt te worden. Hoe kunnen we bijdragen
vanuit de doelstelling dat ‘kwetsbare’ mensen tot bloei komen en er
meer samenhang komt in de wijk/stad/regio?

Personele ontwikkelingen
We namen afscheid van een aantal coördinatoren. Hiljonne (Groenteam en
coaching), Mawi (horeca) en Coby (team Stralend) sloten de periode af als
coördinator. We verwelkomden Renée, Benne en Tiemco als coördinatoren van het
Groenteam. Renske de Vries kwam terug als coördinator van het horecateam en in
augustus gaat Marian van start die op het moment werkt op de Inloop van Cosis.
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Metamorfose
Vanaf de aankoop op 30 december 2020 is De Openhof stap voor stap opgeruimd,
geverfd en werd er verbouwd en heringericht. De verbouwing gaat nog door maar de
metamorfose die heeft plaatsgevonden maakt dat het een feest is om mensen
rond te leiden en de oh’s en ah’s te horen.
Tijdens de zomerperiode is er voor het restaurant en voor een aantal teams een
tijdelijke stop. Met de klusteams gaan we verder met de verbouwing van de keuken
en we hopen half september het restaurant weer te kunnen starten. Ondertussen
gaat de voorbereiding door van teams zoals de creatieve werkplaats en het
groenteam en zijn we bezig met een gevarieerd workshopprogramma. Met bijna 60
vrijwilligers is er een mooie basis om op verder te bouwen.

Vergunning Boca Boca binnen

Wijkfeest

Om een sociaal restaurant te openen is in
Assen een vergunning nodig voor
onderliggende horeca. Die is verstrekt door
de gemeente Assen, wat betekent dat we
maaltijden en catering binnen en buiten
op een terras kunnen verzorgen
vanuit onze maatschappelijke
doelstelling.

Tijdens het wijkfeest (10
september dit jaar) zijn er altijd
diverse kraampjes en activiteiten
aan de Vredeveldseweg. We
nemen als Assen Bloeit deel
in de organisatie en het
grasveld naast de Open
Hof wordt, veel meer
dan eerder, onderdeel
van de markt als
Dorpsplein. Met een
hapje en een drankje
en een aantal
kraampjes richten we
dit in.

Het afgelopen seizoen kreeg het
keukenteam vorm met interne
workshops en proeverijen. Maar
van 2 juni tot 14 juli ging het echt
‘los’ met ons restaurant Boca
boca op donderdagavond.
De kookploeg begint ’s middags
met de voorbereidingen, we
starten om 18.00 uur met een
welkom en daarna volgt een
driegangendiner met
landenthema’s. Zo aten we ZuidAfrikaans, Italiaans, Armeens en
Mexicaans. Tussen de gangen
door is er een bijdrage. Dat kan
muzikaal zijn, zoals een jongere
die zingt of een bezoeker die
banjo of trekharmonica speelt. Een
andere keer kwam de welzijnswerker langs
om mee te eten en iets te vertellen over zijn
werk en het welzijnsaanbod.
Met een groeiend aantal gasten gemiddelde zijn er nu zo’n 40 - zijn we zeer
tevreden. Het bijzondere is dat het veel meer
is dan het serveren van een maaltijd. Er
ontstaat ontmoeting, het is gezellig, en
mensen vinden elkaar ook buiten de
maaltijden om. De ‘pay what you want’
formule werkt tot nu toe goed. We vragen
mensen om zelf te bepalen wat ze bijdragen
met een minimum van 5 euro. Gemiddeld
droegen mensen 8,50 euro bij en dat is
boven de verwachtte 7,50.

Terugblikkend op dit
half jaar zijn we
dankbaar voor wat er
bereikt is. De Open Hof wordt
steeds intensiever
gebruikt, na de
corona lockdowns
zijn de drie kerken
volop actief in en
rond het gebouw.
Waarschijnlijk zal
het gebruik door
Cosis toenemen
omdat ze voor hun
naaiatelier en
schildersatelier een ruimte willen
huren.
Voor nu een hele goede zomer
gewenst vanuit de Open Hof in
Assen!
Team Assen Bloeit
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Nog even…een kijkje in ons gastenboek na de her-opening

P.S. mocht u/jij nog goede
Boerenbont kommetjes van
10 cm hebben, dan zou u
ons daar een plezier mee
doen. We zijn die aan het
sparen om daarin straks de
koffie te serveren.
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