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____________________________________________________________________________________
WE ZIJN WEER BEGONNEN, GEZONDHEID EN VEILIGHEID VOOROP
De meeste cursussen zijn in de week van 14 september van start gegaan. Een aantal groepen zal later
starten. Mocht u als cursist nog geen informatie hebben gehad, neem dan even contact op met de
cursusadministratie via cursusaanmelding@hobbygilde.nl
Er zijn inmiddels al facturen verstuurd en als het goed is, hebben alle mensen die zich aangemeld hebben
ook het zogeheten coronaprotocol ontvangen. We doen er alles aan om voor iedereen een veilige omgeving
te creëren, maar dat kan alleen als iedereen ook meewerkt. Nog geen coronaprotocol ontvangen: meld dit
even bij de cursusaanbieder.
Bij binnenkomst en verplaatsing door de gangen van het JUNIOR COLLEGE moet een MONDKAPJE
gedragen worden.
DESINFECTEER uw handen bij binnenkomst in de cursusruimte.
Vul de PRESENTIELIJST in (naam en telefoonnummer). Dit dient bij elke bijeenkomst te gebeuren.
De ingevulde lijsten worden 3 weken bewaard waarna ze vernietigd worden.
Geef elkaar de RUIMTE en houd AFSTAND.
VERKOUDHEIDSVERSCHIJNSELEN? Meld dit bij de cursusaanbieder en BLIJF THUIS.
____________________________________________________________________________________
BELANGRIJK NIEUWS VOOR CURSISTEN EN CURSUSAANBIEDERS
Bij de eerste bijeenkomst krijgen alle cursisten een informatiebrief uitgereikt met daarin nuttige informatie
over onder andere de communicatie, zoals bijvoorbeeld de verschillende emailadressen voor vragen over
kosten, aanmelding, wijziging contactgegevens en dergelijke. Nog geen informatiebrief ontvangen: meld dit
even bij de cursusaanbieder.
____________________________________________________________________________________
LOCATIES IN 2020-2021 EN EXTRA KOSTEN
Het grootste gedeelte van onze activiteiten vindt plaats in het Junior College, bij het Dendron College.
Daarnaast zullen we ook weer de ruimte in The Shuffle gaan gebruiken als ook de sporthal in Meerlo.
We hebben een alternatief moeten zoeken voor JT20 in het Junior College. Die ruimte is te klein voor een
aantal groepen om ons aan de coronamaatregelen te kunnen houden. De cursusruimte in De Kantfabriek
bleek ook teveel beperkingen te hebben, dus daar maken we dit seizoen geen gebruik van. Daarvoor in de
plaats gaan we naar De Wingerd in Sevenum.
De aanvullende maatregelen die we hebben moeten treffen, hebben er wel voor gezorgd dat er meer kosten
gemaakt moeten worden voor de huur en de koffie/thee-faciliteiten. Het bestuur heeft besloten deze kosten
niet te verrekenen via prijsverhoging van de cursussen. Maar het wordt zeker voor seizoen 2021-2022 een
punt van aandacht in verband met de verhuizing naar het verbouwde Gasthoês.

OVERLIJDEN JAN KEIJSERS
We ontvingen bericht van het overlijden van onze oud-voorzitter Jan Keijsers. Wij wensen zijn naasten heel
veel sterkte met het verlies.
____________________________________________________________________________________
START CURSUS UITGESTELD
Een aantal cursussen is uitgesteld tot januari 2021.
De cursus DIGITALE FOTOGRAFIE gaat dan in ieder geval van start. Voor de cursussen SCHRIJF JE
EIGEN LEVENSVERHAAL en BRIDGE Beginners hangt dit af van het aantal aanmeldingen.
De wedstrijdbridgers hebben in verband met de coronamaatregelen besloten ook hun eerste bijeenkomst
uit te stellen tot in ieder geval het begin van volgend jaar.
____________________________________________________________________________________
NIEUWE CURSUS
GENEALOGIE : We zijn blij dat er dit seizoen weer een nieuwe cursus Genealogie van start kan gaan.
Roland Zwiebel duikt met 8 cursisten in de geschiedenis van familierelaties.
ENGELS : Met een iets kleiner groepje is Wilma Kurvers begonnen aan de cursus Engels voor beginners.
____________________________________________________________________________________
NIEUWE CURSUSAANBIEDER
We hebben bericht ontvangen van Maytte T. Garcia dat ze niet langer haar cursussen Spaans kan verzorgen
in verband met het aannemen van andere werkzaamheden. We danken haar voor haar jarenlange inzet en
wensen haar heel veel succes met haar nieuwe baan.
Gelukkig hebben we in ieder geval voor een van haar groepen een opvolger gevonden in de persoon van
Arianna Pichardo Fong. Zij zal de donderdaggroep gaan leiden. Helaas hebben we voor de cursisten van
de woensdaggroep nog geen vervanger gevonden.
____________________________________________________________________________________
KENNISMAKEN MET HET BESTUUR

Ger Daemen

Hay Driessen

Joost Emonts

Els Josten

Wilma Kurvers Louis Cuppen

____________________________________________________________________________________
CONTACTPERSONEN NAMENS HET BESTUUR:
Ger : Bridge – Genealogie – Portrettekenen – Schilderen – Samen Kunst Delen - secretaris
Joost : Beeldhouwen - Sport
Els : Bloemschikken – Talen
Wilma : Digitale fotografie – Houtsnijden – Kaarten maken – Keramiek – Levensverhaal – voorzitter
Hay : penningmeester
Louis : ledenadministrateur
____________________________________________________________________________________
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.

