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WE WENSEN ONZE VRIJWILLIGERS EN DEELNEMERS EEN
HELE MOOIE ZOMER!
HOPELIJK ALLEMAAL, TOT ZIENS IN SEPTEMBER

GEZOND SPORTEN

Nog een leuke tip: in de groep van de
volleyballers en van de voetvolleyballers
kunnen ze nog een paar sportievelingen
gebruiken.
Heb je belangstelling neem contact op
met het secretariaat.

DANK AAN DE VRIJWILLIGERS
De traditionele afsluiting van het cursusjaar moest twee
jaar uitgesteld worden in verband met de
coronamaatregelen. Maar 29 april jl. konden we onze
vrijwilligers eindelijk weer even in het zonnetje zetten. We
deden dat in America in het Peelmuseum, ook gerund door
vrijwilligers. Na de rondleiding door enthousiaste gidsen
werd er nog gezellig bijgepraat onder het genot van een
kopje soep en een broodje.

We hebben daar ook officieel afscheid genomen van Jeu Theeuwen
(volleybal) en Toos Ebbenhorst (kaarten maken). Beiden hebben
jarenlang hun groepen begeleid. Dank Jeu en Toos, voor jullie inzet. Het
ga jullie goed en blijf gezond!

Vakantietip: Breng een bezoek aan het Peelmuseum,
Griendtsveenseweg in America. Het museum is tijdens het
seizoen geopend op woensdag- en zondagmiddag van
13.30 tot 16.30 uur.
_________________________________________________________________________
MOOIE EN LEERZAME WANDELTOCHTEN
We kunnen inmiddels terugkijken op twee bijzondere
wandeltochten. De eerste vond plaats in april en bracht ons naar
de Heere Peel in America. Daar gingen we onder leiding van
deskundige gidsen van Vogelwerkgroep ’t Hökske uit Horst op
zoektocht naar de verschillende vogels die in dit gebied hun
habitat hebben. Soms zagen we ze maar vaker werden we
gewezen op de specifieke roep van bijvoorbeeld de buizerd,
boompieper, Vlaamse gaai, koolmees en de tjiftjaf.
Een heel ander gebied werd 8 mei jl. bezocht onder leiding van Ton
Hoeymakers. Vanaf zijn ‘plek’ De Gortmeule trokken we de Pès in.
Voor sommigen is dit gebied ook bekend onder de naam Castenrayse
Vennen. De afgelopen jaren is het grondig
aangepakt. De natuur kan weer wat meer zijn
gang gaan en de vroeger rechtgetrokken
beekjes mogen weer meanderen. Hoewel de
waterspiegel overal flink aan het zakken is,
moest er in de Pès af en toe gekluund worden
over de boomstammetjes die lagen te
dobberen in het water. Op de foto rechts
moest eerst de Lollebeek overgestoken
worden om in het bosrijke Pès te komen.
In het seizoen 2022-2023 gaan we proberen
in totaal 6 wandelingen te organiseren in
verschillende gebieden in Horst aan de Maas.
De eerstvolgende waarschijnlijk in september.
_________________________________________________________________________
BRIDGE WEDSTRIJD
In het nieuwe seizoen, in september, vinden ook de bridgewedstrijden op
woensdagmiddag plaats in ’t Gasthoês. We zitten dan in lokaal 3.05.
_________________________________________________________________________
NIEUWE SEIZOEN
De meeste activiteiten zullen starten in september. Voor de exacte data en tijdstippen verwijzen we
graag naar de website.
_________________________________________________________________________
CONTACTGEGEVENS HOBBY GILDE
cursusadministratie@hobbygilde.nl → voor adreswijzigingen, aan- en afmeldingen
penningmeester@hobbygilde.nl → voor vragen over de factuur
bestuur@hobbygilde.nl - of via tel/WhatsApp 06-18232600 → overige vragen via secretariaat

