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START SEIZOEN 2021-2022 
Na lange tijd zijn we intussen toch kunnen starten met het nieuwe seizoen. Van de meeste 
cursussen en activiteiten hebben de eerste bijeenkomsten al plaatsgevonden. Het aantal 
cursisten is wel wat teruggelopen. Bij de sporters en bridge zijn de aantallen een stuk lager dan 
voorheen. Tegelijkertijd zijn er wat activiteiten waar momenteel een wachtlijst voor is vanwege 
het grote aantal deelnemers. Overigens houden we nog steeds de beperkende maatregel van 
1.5 meter afstand aan. We willen voorkomen dat we mensen weg moeten sturen mocht er in de 
herfst of winter toch weer een opleving van het coronavirus en instelling van maatregelen 
plaatsvinden. 

De grootste verandering dit seizoen zal met name zijn voor degenen die gebruik maken van het 
verbouwde Gasthoês. Daar hebben we 3 ruimtes waar we het grootste gedeelte van onze spullen 
in hebben kunnen plaatsen. De schildersruimte (4.01) en 3D-ruimte (5.01) zijn al volop in gebruik. 
De theoriegroepen (talen, fotografie, genealogie en levensverhaal) gaan in de maand oktober 
gebruik maken van de foyer. Mocht de ruimte voldoen dan blijven we daar permanent. Zo niet 
dan gaan we terug naar ruimte 2.01 die we de afgelopen 3 weken gebruikt hebben. Voorlopig 
blijven onder andere het kopieerapparaat en de beamer in 2.01. 
Het is natuurlijk wennen in een nieuwe omgeving, vooral zonder de vrijheden die we bij de vorige 
locaties (oude Gasthoês en Junior College) nog hadden. Samen kunnen we er wel wat van 
maken, hopelijk in een goede sfeer. 
In het Gasthoês hoef je op weg naar de cursusruimtes geen QR-code en dergelijke te laten zien. 
Dat moet wel als je gebruik maakt van het café. 
 

____________________________________________________________________________ 
WIJZIGING SECRETARIAAT 
We hebben afscheid genomen van secretaris Huub Rademacher. Huub was vanaf maart dit jaar 

de secretaris, maar door persoonlijke omstandigheden heeft hij zijn taak neer 
moeten leggen.  
Gelukkig hebben we een nieuwe secretaris ‘gevonden’ in de persoon van Hettie 
Janssen. Hettie is waarschijnlijk bij velen bekend als educatie-medewerkster bij 
de bibliotheek in Horst. Hettie, intussen met pre-pensioen, woonachtig in 
Sevenum, is met ingang van oktober in functie. Welke taken ze naast het 
secretariaat nog gaat invullen, zullen we in het bestuur nog bespreken. Over 
de taakverdeling zullen we jullie in de volgende nieuwsbrief verder informeren.  
Succes, Hettie! 

____________________________________________________________________________ 
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CONTACT nodig? Bel met het secretariaat. Zie bovenaan de nieuwsbrief. Of mail naar:  
cursusadministratie@hobbygilde.nl voor wijzigingen in contactgegevens, definitieve af- en 
aanmelding voor een cursus 
penningmeester@hobbygilde.nl voor vragen van financiële aard 
bestuur@hobbygilde.nl voor algemene zaken en vragen over cursussen 
____________________________________________________________________________ 
 

AFSCHEID CURSUSLEIDER 
 

We nemen afscheid van Arianna Pichardo Fong die heeft laten weten te 
moeten stoppen met de cursus Spaans. Arianna is vorig jaar begonnen 
bij het Hobby Gilde en had gehoopt nog een tijdje door te kunnen gaan. 
Dank, Arianna, voor je enthousiasme en inzet.  
 

WELKOM NIEUWE CURSUSLEIDERS 
Bij Bridge op de woensdag is er een wijziging: de groep wordt nu begeleid door Lies en Theo 
Dinnissen. Zij krijgen hulp van Tiny Bouten en Nel Steegs.  
Brigitte Kappelle heeft de leiding over de groep Samen Kunst Delen op de vrijdag. 
Succes allen! 
____________________________________________________________________________ 

RABOBANKLEDEN: STEUN HOBBY GILDE ! 

Leden van de Rabobank kunnen van 4 tot 25 oktober via Rabo ClubSupport stemmen op clubs 
en hen hiermee financieel steunen. In het overzicht van 
deelnemende clubs mogen drie favorieten aangevinkt worden. 
Dat kan via de Rabo App of Rabo Online Bankieren. Er is geen 
stemcode nodig. De lijst met deelnemers staat onder de knop 
Rabo ClubSupport. Als je inlogt vind je deze knop via ‘Service’ 
en vervolgens ‘Lidmaatschap’. 
Leden die geen toegang hebben tot de Rabo App of Rabo 
Online Bankieren ontvangen van de bank een stemcode. Deze 
stemcode is persoonlijk en kan éénmalig gebruikt worden. 

____________________________________________________________________________ 
 

 

ENQUÊTE ONDER CURSUSLEIDERS EN DEELNEMERS 
Contact met onze cursusleiders en deelnemers vinden we als 
bestuur erg belangrijk. De laatste anderhalf jaar is dat contact maar 
moeizaam tot stand kunnen komen. En natuurlijk willen we wel graag 
weten wie eigenlijk onze mensen zijn, of men tevreden is over de 
activiteiten, het aanbod, de faciliteiten en dergelijke. Vandaar dat we 
de komende weken een enquête onder cursusleiders én cursisten 
gaan uitzetten. De cursisten krijgen deze via hun cursusleider(s) en 
leveren die –  indien gewenst anoniem – ook bij hen in. Indien je meer dan één cursus volgt, 
vragen we je om voor elke cursus/activiteit een aparte enquête in te vullen. 
____________________________________________________________________________ 
 

OP-FESTIVAL 
We hebben de vraag gekregen of Hobby Gilde mee wil doen aan het Open Podium festival (= 
OP-Festival). Normaal gesproken vindt dit buiten plaats, maar dit keer – zondag 21 november – 
wordt daar het Gasthoês voor gebruikt. Tussen 13.00 en 18.00 uur zijn er diverse activiteiten 
door het hele gebouw heen. Leuk om te bezoeken. Maar onze cursusleiders en cursisten kunnen 
in onze eigen ruimtes ook aan de slag gaan door demonstraties en workshops te geven.  
 
Meedoen? Laat het ons uiterlijk 12 oktober weten en beschrijf de activiteit en wat eventueel de 
benodigdheden zijn. 
____________________________________________________________________________ 

 
 

BLIJF GEZOND EN LET GOED OP ELKAAR ! 
____________________________________________________________________________ 
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