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____________________________________________________________________________________ 

BLIK TERUG EN VOORUIT 

We hebben een vreemde tijd achter de rug. En nog is het onzeker hoe we verder zullen gaan. Vooralsnog 

gaan we ervan uit dat we in de week van 14 september de draad weer op kunnen pakken. Hoe? Dat 

moeten we nog bekijken. Zeker als de 1,5 meter-maatregel gehandhaafd blijft, zullen er consequenties zijn 

voor doorgang van de verschillende cursussen en activiteiten. Mogelijk ook financiële consequenties die 

we als bestuur zoveel mogelijk zullen proberen te beperken. We streven ernaar iedereen zo snel en 

accuraat mogelijk te informeren.  

____________________________________________________________________________________ 

BELANGRIJK NIEUWS VOOR DE HUIDIGE CURSISTEN 

Misschien ten overvloede wijzen we onze cursisten erop dat ze automatisch zijn ingeschreven voor het 
nieuwe cursusjaar. Zodra we helderheid hebben over de start van het nieuwe seizoen krijgen alle 
deelnemers bericht en tegelijkertijd het verzoek om de betaling te voldoen.  
Wenst u niet langer ingeschreven te staan dan meldt u dat bij de cursusadministratie via 
hobbygilde@gmail.com. 
____________________________________________________________________________________ 

CONDOLEANCES 

De coronacrisis en bijbehorende maatregelen hebben een behoorlijke invloed op ons dagelijkse leven. 

Helaas is er ook persoonlijk leed te melden. Zo heeft Tiny Bouten, vrijwilliger bij wedstrijdbridge, op 12 

april jl. afscheid moeten nemen van haar man Ger. We wensen Tiny en haar gezin heel veel sterkte met 

dit verdrietige verlies.  

____________________________________________________________________________________ 

LOCATIES 

De verbouwing van het Gasthoês had al vertraging opgelopen, maar 

door de coronacrisis zijn de werkzaamheden nog verder in de knel 

gekomen. We hadden al besloten om het cursusjaar 2020-2021 op de 

huidige locaties plaats te laten vinden, te weten Junior College, 

Kantfabriek, The Shuffle en de sporthal in Meerlo. We weten nu nog niet 

wanneer we onze intrek zullen kunnen nemen in het verbouwde 

Gasthoês. Onderdak is in ieder geval voorlopig verzekerd. 

____________________________________________________________________________________ 

WEBSITE 

De website is wat aangepast. We zijn benieuwd naar jullie bevindingen. Bezoek onze website 

www.hobbygilde.nl en laat horen wat anders en/of beter kan.  

____________________________________________________________________________________ 



 

NIEUWE CURSUSSEN IN 2020-2021 

Komend cursusjaar bieden we de volgende nieuwe activiteiten aan:  
* Schrijf je eigen levensverhaal (8 bijeenkomsten) onder leiding van Riek Janssen;  
* Genealogie (10 bijeenkomsten) onder leiding van Ronald Zwiebel.  
* Basisbeginselen digitale fotografie onder leiding van Hay Driessen. 
* We hopen voor een aantal talen weer beginnersgroepen te kunnen starten. En ook zijn er plannen om in 
het voorjaar – na afloop van de reguliere talencursussen zogeheten ‘vakantiecursussen’ aan te bieden. Bij 
voldoende belangstelling kunnen deelnemers in een 8-tal bijeenkomsten basisvaardigheden opdoen in 
Duits, Engels, Frans en Spaans.  
 
We zijn altijd op zoek naar nieuw aanbod. Ideeën, bij voorkeur met informatie over een eventuele 
cursusaanbieder, zijn welkom. Geef informatie door via de contactgegevens bovenaan de nieuwsbrief. 
____________________________________________________________________________________ 

AFSCHEID 

De activiteiten van het afgelopen cursusjaar worden grotendeels 

gecontinueerd. We hopen dat we in de gelegenheid zullen zijn om 

tijdens de vrijwilligersdag nog een aantal mensen in het zonnetje te 

kunnen zetten die afscheid nemen. De datum hiervoor moet nog 

nader bepaald worden.  

Dit jaar nemen we afscheid van: Jo van As (kaarten maken), Ankie Doensen (Textielkunst), Agnes 

Kuijpers (Bloemschikken) en Anneke Wittek (Engels).  

Daarnaast waren er drie mensen uit het bestuur dit jaar aftredend. Het betreft; voorzitter Jos Weijs, 

penningmeester Guus Brummans en bestuurslid Margot van den Ochtend. 

____________________________________________________________________________________ 

NIEUWE LEDEN BESTUUR 

Hay Driessen zal zitting gaan nemen in het bestuur. Hij volgt Guus Brummans op als penningmeester en 

zal de komende maanden diens taken overnemen. Hay zal samen Louis Cuppen (ledenadministrateur, 

geen bestuurslid) zorg dragen voor de organisatie rondom de cursussen. We wensen beiden veel succes 

in hun nieuwe functie. 

____________________________________________________________________________________ 

CONTACTPERSONEN BESTUUR 

De bestuurswisselingen hebben natuurlijk ook invloed op de verdeling van de contactpersonen voor de 
cursusaanbieders. We houden voorlopig de volgende verdeling aan:  
Ger Daemen: Bridge – Genealogie – Portrettekenen – Schilderen – Samen Kunst Delen 
Joost Emonts: Beeldhouwen - Sport 
Els Josten: Bloemschikken – Talen 
Wilma Kurvers: Digitale fotografie – Houtsnijden – Kaarten maken – Keramiek – Levensverhaal  
____________________________________________________________________________________ 

FLYER 

In het najaar zal er een flyer verspreid worden met informatie over het Hobby 

Gilde op ‘strategische plekken in de hele gemeente. Denk aan gemeentehuis, 

VVV, diverse gezondheidspraktijken, supermarkten en dergelijke. Ook zullen we 

de verschillende KBO-afdelingen benaderen. Per slot van rekening zullen daar de 

meeste belangstellenden voor onze cursussen te vinden zijn. Weliswaar is het 

Hobby Gilde een non-profit instelling maar voor de continuïteit is het belangrijk dat 

we blijven werven voor cursisten, cursussen en cursusaanbieders. 

____________________________________________________________________________________ 

 
 Iets voor u? 


