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SITUATIE  RONDOM  CORONA  
 

In september zijn de meeste van onze groepen van start gegaan. De maatregelen om het virus onder 

controle te krijgen zijn intussen weer wat aangescherpt. Het heeft betekend dat een paar cursussen – 

in goed overleg tussen cursusaanbieder en deelnemers – tijdelijk de activiteiten hebben stopgezet. Het 

betreft onder andere: Portrettekenen (onder leiding van Jan Simons), Engels (onder leiding van Mart 

Smedts), Schilderen (onder leiding van Marianne Bouten), Genealogie (onder leiding van Ronald 

Zwiebel) en Bloemschikken (onder leiding van Ria Fontaine). Zolang de scholen openblijven, kunnen 

wij onze cursussen in het Junior College blijven geven. 

De groepen die hun cursussen hebben in De Wingerd, Sevenum kunnen in ieder geval tot en met 18 

november niet bij elkaar komen.  

Uiteraard houden we de ontwikkelingen over het coronavirus en de maatregelen 

nauwlettend in de gaten. U ontvangt altijd bericht – via de contactpersoon namens 

het bestuur en/of de cursusaanbieder – als er maatregelen genomen worden die in 

het algemeen voor het Hobby Gilde Horst van belang zijn. We respecteren natuurlijk 

ook een besluit van een individuele cursist om even een tijdje niet aan de cursus deel 

te nemen. 

We herhalen nog even de belangrijkste punten uit het coronaprotocol: 

Bij binnenkomst en verplaatsing door de gangen 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. 

________________________________________________________________________________ 

NIEUWE  CURSIST? EERST  CONTACT  MET  BESTUUR  en/of  CONTACTPERSOON 

Zeker nu dat we een maximum aan de groepen hebben moeten stellen in 

verband met de coronamaatregelen, kunnen nieuwe cursisten niet zomaar 

aansluiten of vrijblijvend een les bijwonen. Helaas is dat de laatste tijd een paar 

keer fout gegaan. Vervelend voor de betreffende cursist maar ook voor degene 

die eerder recht had op een plek in de groep. Verzoek aan de 

cursusaanbieders om een mogelijk nieuwe cursist eerst te verwijzen naar 

de contactpersoon. Die is namelijk op de hoogte van al gemaakte afspraken. 

Voor een overzicht van de aandachtsgebieden en gegevens van de contactpersonen, zie de 

achterzijde van deze nieuwsbrief. 
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________________________________________________________________________________ 

AFVAL  IN  KEUKENTJE  JUNIOR  COLLEGE 

Er zijn nog steeds problemen met het afvoeren van het afval op de 2e verdieping van 

het Junior College. De afspraak met de gemeente is dat Hobby Gilde het afval in 

vuilniszakken in het keukentje mag zetten. De schoonmaakploeg zorgt dan voor 

verdere verwerking van het afval. Wij zijn niet de enige gebruikers op deze verdieping, 

dus het afval is niet alleen afkomstig van Hobby Gilde. De laatste maanden hoopt 

het vuilnis zich geregeld op. Zo stonden er onlangs bijna 30 volle vuilniszakken. Er is 

contact en overleg geweest met de gemeente en met het bedrijf dat voor de schoonmaak zorgt. De 

afspraak is hernieuwd dat het schoonmaakbedrijf voor de afvalverwerking zorgt. We willen voorkomen 

dat er overlast ontstaat voor de gebruikers, dus zullen steeds controleren of het afval daadwerkelijk 

verwijderd wordt. Cursusaanbieders of cursisten hoeven hier niet zelf mee aan de slag te gaan. Meld 

overlast bij het bestuur. Wij ondernemen dan verdere actie. 

________________________________________________________________________________ 

INVALIDENTOILET  JUNIOR  COLLEGE 

De ruimtes die door Hobby Gilde Horst worden gebruikt in het Junior College bevinden zich 

allemaal op de tweede verdieping, te bereiken via een trap en/of een lift. Op deze verdieping 

bevinden zich ook toiletruimtes. Maar voor rolstoelgebruikers is het belangrijk te weten dat 

er een invalidentoilet is op de begane grond. Bij binnenkomst in het Junior College gaat u 

door het halletje, langs de receptie en daartegenover treft u een invalidentoilet aan. 

________________________________________________________________________________ 

STAND  VAN  ZAKEN  ‘T  GASTHOÊS 

Het cursusjaar is nog lang niet voorbij, maar we zijn natuurlijk wel al volop 
bezig met het jaar 2021-2022. De planning is om in september gebruik te 
gaan maken van het dan verbouwde Gasthoês. Over de inrichting van de 
verschillende ruimtes zijn we nog in onderhandeling. In december kunnen 
we met een kleine delegatie een kijkje nemen. We houden u op de hoogte 
natuurlijk. 
________________________________________________________________________________ 

CONTACTGEGEVENS 
 
Bestuur algemeen:  E    bestuur@hobbygilde.nl   T  06 18232600 
         

Ger Daemen bestuur@hobbygilde.nl bridge – genealogie – portrettekenen – 
samen kunst delen – schilderen 

Hay Driessen penningmeester@hobbygilde.nl 
 

 

Joost Emonts joostemonts@hotmail.com 
 

beeldhouwen – sport  

Els Josten jwj.josten@ziggo.nl 
 

bloemschikken – talen  

Wilma Kurvers voorzitter@hobbygilde.nl digitale fotografie – houtsnijden – kaarten 
maken – keramiek – schrijf je eigen 
levensverhaal 

Louis Cuppen cursusaanmelding@hobbygilde.nl 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 
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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