Nieuwsbrief nr. 41: Juni 2018

Dames en heren,

Hierbij biedt het bestuur van het Hobby Gilde u Nieuwsbrief nr. 41 aan.

1/ Vertrekkende- en nieuwe cursusleiders.
Afgelopen maanden gaven zes cursusleiders aan, na jaren verbonden te zijn geweest aan het Hobby
Gilde, te willen stoppen.
Het zijn de dames Riet Peeters, Margot van den Ochtend en Anny Janssen en de heren Louis
Cuppen, George van den Ochtend en Guus van der Heijden.
In december gaf Riet Peeters te kennen te stoppen als cursusleider Computeren.
Riet was ruim twaalf jaar aan het Hobby Gilde verbonden.
Margot van den Ochtend heeft met veel vakbekwaamheid en met veel enthousiasme gedurende tien
jaar de cursus Keramiek begeleid.
Anny Janssen was acht jaar de kartrekker van de SKD-groep (Samen Kunst Delen) en organiseerde
tientallen bezoeken aan musea en ateliers tot ieders’ grote tevredenheid.
George van den Ochtend en Louis Cuppen besloten beiden te stoppen als cursusleider computeren.
George en Louis leerden zo ongeveer half Horst en omstreken hoe je met een computer moet
omgaan met als gevolg dat er nu bijna geen nieuwe aanmeldingen meer zijn voor computerlessen.
Louis Cuppen was jaren onze webmaster en zorgde dus voor het draaiende houden van onze
website. Inmiddels heeft Louis deze functie neergelegd. Het bestuur is Louis zeer erkentelijk voor het
jarenlang optimaal houden van de site.
Guus van der Heijden was gedurende dertien jaar aan het Hobby Gilde verbonden als cursusleider
Engels, een taak die Guus met veel spirit volbracht heeft.
Het bestuur mag, ook namens alle cursisten, de dames Riet, Margot en Anny en de heren Louis,
George en Guus van ganser harte danken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij het Hobby
Gilde.

Onlangs hebben we een nieuwe cursusleider voor Keramiek mogen verwelkomen.
Het betreft Mieke Geurts die in september 2018 start als nieuwe cursusleider voor keramiek.
Ook verwelkomen we Bernd Behlau als cursusleider Duits. Bernd startte in september 2017.
Het bestuur wenst Mieke en Bernd heel veel succes toe als cursusleider.
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2/ Aantal cursisten:
Het aantal cursisten blijft vrijwel gelijk en schommelt nu rond de 375 à 400.

3/ Verbouwing Gasthoes:
Zoals eerder door de gemeente Horst aan de Maas in de media bekend gemaakt, start de verbouwing
van het Gasthoês najaar 2018 en zal een kleine 2 jaar in beslag zal nemen.
Het Hobby Gilde en andere gebruikers van het Gasthoês zullen tijdens deze verbouwing elders
gehuisvest worden.
Het bestuur heeft binnen de gemeente Horst afspraken gemaakt om op twee locaties geschikte
ruimtes te huren voor de duur van twee seizoenen.
Het streven was en is, om de cursusdagen én de cursustijden niet te wijzigen.
De twee locaties betreffen lokalen in het Dendron Juniorcollege en in Museum de Kantfabriek.
Op korte termijn wordt u door Jos Weijs, voorzitter van het bestuur van het Hobby Gilde, nader
hierover geinformeerd.

4/ Telefonische bereikbaarheid van het Hobby Gilde:
Het Hobby Gilde is telefonisch steeds bereikbaar geweest via een 077 nummer zoals vermeld staat op
onze site. Om organisatorische- en om financiele redenen hebben we gekozen voor een 06 nummer
dat ingaat per 1 mei 2018.
Dit nieuwe telefoonnummer (06-18232600) wordt tijdig op de site vermeld.

5/ Afscheid van dhr. Romé Fasol, beschermheer van het Hobby Gilde:
Tijdens de goed bezochte Vrijwilligers-dag die plaatsvond op 20 april, maakte dhr. Fasol tijdens de
lunch in De Leste Gulde bekend, dat hij onlangs de leeftijd van tachtig jaar heeft bereikt en dat
daarom het moment is aangebroken om de functie van beschermheer van het Hobby Gilde over te
dragen aan een opvolger.
Als bestuur zijn we, ook namens alle vrijwilligers en cursisten, dhr. Fasol veel dank verschuldigd voor
zijn bereidheidwilligheid zo vele jaren beschermheer van het Hobby Gilde te zijn geweest.

5/ Start nieuwe seizoen 2018 – 2019:
Het seizoen van het Hobby Gilde loopt als vanouds “van kermis tot kermis“.
Het seizoen start komend seizoen in de week van 17 september 2018 en eindigt de laatste week van
april 2019. (Dit geldt overigens niet voor de zaalsporten).

Als bestuur danken wij ieder die als vrijwilliger aan het Hobby Gilde verbonden is voor zijn of haar
bijdrage gedurende het afgelopen seizoen. Wij wensen u allen een mooie zomer toe en zien u graag
gezond en met nieuwe energie terug in het nieuwe seizoen op de nieuwe locaties.

Het bestuur van het Hobby Gilde Horst e.o.:
Jos Weijs, voorzitter
Ger Daemen, secretaris
Guus Brummans, penningmeester
Margot van den Ochtend, bestuurslid
Els Josten, bestuurslid
Joost Emonts, bestuurslid
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