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OPENSTELLING Junior College  
 

Wij houden ons aan de kerstvakantieperiode zoals die op Dendron College wordt gehanteerd. Dus we 
gaan ervan uit dat er geen bijeenkomsten plaatsvinden van 19 december tot en met 3 januari. 
 
OPENSTELLING De Wingerd 
De Wingerd in Sevenum is gesloten van 24 december tot en met 3 januari. 
Nogmaals het dringende verzoek aan de cursusleiders die in De Wingerd lesgeven tijdig door te geven 
aan Els Josten (06 1070 8336) indien hun les niet doorgaat. 
________________________________________________________________________________ 

BETALINGEN 
We gaan er vooralsnog van uit dat we in januari 2021 de cursussen kunnen vervolgen. We houden de 
berichtgeving rondom coronamaatregelen nauwlettend in de gaten natuurlijk. En zullen ook als bestuur 
u – indien nodig – op de hoogte houden. 
Er is natuurlijk niet echt sprake van een rustig jaar. Groepen zijn niet gestart, wel gestart maar gestopt, 
sommige hebben een paar weken geen lessen en ga zo maar door. Het is voor onze administratie 
amper te overzien wie wel of niet bij de bijeenkomsten aanwezig zijn of zijn geweest. 
Vragen over betalingen e.d. proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden. Tegelijkertijd willen we 
de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen afwachten om dan de balans op te maken. 
 

Attentie Cursusleiders – invoering presentielijst 

Om beter zicht te krijgen op de deelname aan de cursussen voeren we met ingang van 4 januari a.s. 
de presentielijst in. Deze wordt bijgehouden en bewaard door de cursusleider. Het betreft lijsten 
waarop de namen van de cursisten al staan vermeld. Bij elke bijeenkomst worden de namen van de 
aanwezigen aangevinkt en aangegeven wie afwezig is. De lijst wordt aan het eind van het cursusjaar 
– dus uiterlijk 1 mei a.s. – ingeleverd (via onze eigen brievenbussen in Junior College en De Wingerd).  
 
De kleine wekelijkse presentielijst (per bijeenkomst met namen van de aanwezigen en 
telefoonnummers) blijft gehandhaafd. 
________________________________________________________________________________ 
 

 
VOORTGANG GROEPEN 
 

Een dringend verzoek aan de cursusleiders om, in geval van tijdelijke stopzetting van de cursus 
(bijvoorbeeld vanwege coronamaatregelen), dit direct door te geven  aan hun contactpersoon of via 
bestuur@hobbygilde.nl. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
NIEUW TE STARTEN CURSUSSEN   
In januari gaat de cursus Digitale Fotografie van start. We wensen de cursisten en hun cursusleider 
Hay Driessen veel plezier en succes. 
Bij voldoende belangstelling kunnen de cursussen Frans voor beginners en Schrijf je eigen 
levensverhaal beginnen. Aanmelden kan via cursusaanmelding@hobbygilde.nl    

________________________________________________________________________________ 
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EVEN VOORSTELLEN: Marjan de Boer 
 

‘Sinds 2016 verzorg ik de les Frans voor gevorderden bij het 
Hobby Gilde. Een vriendin, die ook les gaf bij het Gilde, had me 
gewezen op de vacature. 
De cursus is bedoeld voor mensen met interesse voor de Franse 
taal, die een basiskennis hebben van minimaal drie jaar 
voortgezet onderwijs of die een tijd in Frankrijk hebben gewoond 
of gewerkt. 
Een starter begint met het leren van de taal op A1 niveau. Na drie 
jaar havo of vwo is het niveau A2. Mijn lessen sluiten daarop aan 
en worden gegeven op B1 niveau.  
Tijdens mijn studie Frans in Groningen wist ik één ding zeker: “ik ga nooit in het onderwijs werken” en 
deed toen geen enkele moeite om mijn onderwijspapieren te halen. Op mijn 50e echter, werd ik 
gevraagd een plotseling overleden docente te vervangen. Ik wist helemaal niets van lesgeven en zo 
kwam het dus dat ik van mijn 54e tot en met mijn 56e weer in de schoolbanken zat.   
 
Het doel van de lessen bij het Hobby Gilde is om wekelijks op een plezierige manier bezig te zijn met 
veel aspecten van de Franse taal en cultuur. We beginnen met het volgen van een actueel onderwerp 
aan de hand van een filmpje van internet. Daarna gaan we verder met de oefeningen uit “C’est bien 
ça”, een cursus voor volwassenen. Hierin komen de meeste taalvaardigheden aan de orde, lees-, 
luister, schrijf- en spreekopdrachten. Het derde deel van de les besteden we aan het lezen van een 
boek of aan het levenswerk van beroemde Fransen. Zo hebben we een toneelstuk van Sartre gelezen 
en boeken van Antoine de Saint-Exupéry en Eric-Emmanuel Schmitt. We hebben het leven en werken 
van Salvador Dali behandeld, gelezen over Rodin en geluisterd naar chansons van Jacques Brel en 
Edith Piaf. 
Om een lang verhaal af te ronden: de cursus biedt meer dan alleen lesstof. Dat is ook voor mij een 
uitdaging en daar geniet ik van.’ 
________________________________________________________________________________ 

 
EVEN VOORSTELLEN: Lau Wijnhoven 
 

‘Als zoon van een timmerman ben ik in Baarlo geboren. Later zijn we verhuisd naar Meterik en daar 
heb ik een timmerbedrijf overgenomen, waarmee ik in 2000 ben gestopt. Het gaf me nog meer tijd om 

het vrijwilligerswerk verder uit te breiden op gebied van sport (atletiek en 
volleybal), bouw als lid van de bouwcommissie Jong 
Nederland (bij de bouw van MFC Meulewiek) en als kuiper 
in Museum Eynderhoof in Nederweert. Ik zing ook nog in 2 
koren, met voornamelijk focus op klassiek. 
 
Zo’n 25 jaar geleden ben ik me meer gaan bekwamen in het 
houtsnijden en via Jan Keijsers, toenmalig voorzitter, kwam 
ik in 2004 bij het Hobby Gilde terecht. In de huidige groep, 
op de vrijdagochtend, zitten nog een paar cursisten van het eerste uur. Een groep 
waarin het houtsnijden natuurlijk de hoofdbezigheid is, maar bovenal een 
gezellige en ontspannen sfeer er voor zorgt dat iedereen op zijn eigen niveau zijn 

of haar talenten ontwikkelt. 
In verband met de coronamaatregelen heb ik besloten in goed overleg met de groep om voorlopig geen 
bijeenkomsten te houden. Gezondheid en gevoel van veiligheid voorop. We hopen dat de groep over 
enige tijd weer verder kan.’  
 

________________________________________________________________________________ 
 

We staan altijd open voor ideeën, opmerkingen e.d. en zoeken ook nieuwe activiteiten die we 
als Hobby Gilde kunnen aanbieden. Laat het ons horen. 
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