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CORONAMAATREGELEN 

We kijken naar de maatregelen zoals die op vrijdag 26 november jl. zijn 

afgekondigd. De controle op QR-code, dragen van een mondkapje is verplicht voor 

bezoekers als zij zich door de locatie bewegen en 1.5 meter afstand tijdens de 

bijeenkomsten spreken voor zich. De voornaamste wijziging betreft de 

avondsluiting van diverse locaties. Dit heeft dus tot gevolg dat avondgroepen 

van Hobby Gilde met ingang van maandag 29 november a.s. voorlopig 

geen doorgang kunnen vinden. Het betreft in het Gasthoês de cursussen 

fotografie, levensverhaal, genealogie en de groep beeldhouwers op dinsdagavond. De overige groepen 

kunnen in principe doorgaan.  

Natuurlijk hebben wij er begrip voor als deelnemers besluiten om even op pas op de plaats te maken. 

Het kan zijn dat men als groep besluit om te stoppen of als individuele deelnemer. Geef in elk geval de 

situatie door aan de cursusadministratie. 

We beschikken niet meer over eigen ruimtes, dus houd ons op de hoogte.  

Tot slot merken we nog op dat we wachtlijsten hebben ingesteld bij alle groepen in het Gasthoês die 

bestaan uit 8 of meer personen. We blijven goed op elkaar passen. 

 

 

ENQUÊTE CURSISTEN EN CURSUSLEIDERS 

In de maand oktober hebben we een enquête uitgezet onder de meeste 

deelnemers en medewerkers van Hobby Gilde. We zijn erg blij met het 

grote aantal ingevulde vragenlijsten dat we hebben ontvangen. De enquête 

is overigens niet aan alle cursusleiders en cursisten aangeboden. Dit had 

te maken met de startdatum van die betreffende cursussen. 

Het doel was om zicht te krijgen op de communicatiemiddelen die onze 

deelnemers gebruiken, tot welke leeftijdsgroepen ze behoren, welke 

opleiding ze hebben genoten, of ze tevreden zijn over de cursussen en de 

locatie waar deze plaatsvinden en of ze bekend zijn met het bestuur.  

We mogen constateren dat men over het algemeen tevreden is over de verschillende locaties waar de 

activiteiten van Hobby Gilde plaatsvinden. Het blijft overigens altijd goed om daar waar dingen niet naar 

tevredenheid lopen melding te maken bij de cursusleider en/of de contactpersoon namens het bestuur. 

We proberen de ruimtes zo optimaal mogelijk in te richten voor een goede cursusomgeving. 

Er is een aantal suggesties gedaan voor aanvulling op het cursusaanbod. Daar gaan we mee aan de slag.  

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de enquête. 

__________________________________________________________________________________ 

 

NIEUW AANBOD: TEXTIELE WERKVORMEN 

Op maandag 10 januari a.s. wil Brigitte Kappelle-Stasun graag starten met de 

cursus textiele werkvormen. Het gaat om 12-wekelijkse bijeenkomsten van 

13.30 tot 16.00 uur op de schilderszolder – ruimte 4.02 – in het Gasthoês. Wil 

je wat handiger worden op het gebied van breien, haken, macramé, patchwork 

of weven – of allemaal – dan is dit misschien iets voor jou. De kosten, exclusief 

materiaal, bedragen € 70. 

Aanmelden kan via de website www.hobbygilde.nl of met een telefoontje naar 

het secretariaat.  
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OPROEP  Een tablet heeft zoveel mogelijkheden. Wie heeft zin om met 

een groepje bijeen te komen om hierover te praten en van elkaar te leren, 

want het is zo omvattend, uitwisselen van kennis.  

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: 

Jeu Theeuwen – volleybal 

 

‘Ik ben woonachtig in Blitterswijck. Sinds ruim twintig jaar ben ik 

vaste deelnemer op donderdagmorgen van de gemengde groep 

volleybal senioren. Ik was destijds op zoek naar een sportieve 

bezigheid en ik werd gevraagd om mee te doen aan een 

sportgroep. 

De eerste jaren sportten we nog in de voormalige gymzaal bij de 

toenmalige MAVO in Meerlo. Dit werd later Sportzaal Brugeind Meerlo. 

Na ongeveer 15 jaar, werd ik door de groep gebombardeerd tot leider/aanbieder wat ik tot heden nog 

mag zijn.  

Waren we tot enkele jaren terug – vóór Corona – nog een volwaardige groep, helaas is ook bij ons het 

aantal deelnemers teruggelopen en zijn we op zoek naar dringende aanvulling. Ook ik ben inmiddels 

een senior van tweeëntachtig en wil het stokje na de vele leuke jaren overgeven aan een opvolger, 

vrouw of man. Graag wil ik hiervoor dan ook een extra oproep plaatsen. Het is/was een bijzondere 

leuke sportieve tijdsinvulling.’ 

 _________________________________________________________________________________ 

 

PARKEREN RONDOM T GASTHOÊS.  

Rondom ‘t Gasthoês is er voldoende parkeergelegenheid. Je kunt je auto kwijt op een van de vele gratis 

parkeerplaatsen in Horst. De dichtstbijzijnde parkeerplaats vind je aan de linkerkant van het gebouw 

(parkeerplaats ‘t Gasthoês). Daarnaast liggen er twee parkeerplaatsen tegenover ‘t Gasthoês bij De 

Mèrthal en Zwembad De Berkel. In het centrum van Horst liggen ook nog diverse parkeerplaatsen welke 

op ongeveer vijf á tien minuten loopafstand zijn van ‘t Gasthoês. 

 

 
 

_________________________________________________________________________ 

 

CONTACTGEGEVENS HOBBY GILDE 

cursusadministratie@hobbygilde.nl  → voor adreswijzigingen, aan- en afmeldingen 

penningmeester@hobbygilde.nl → voor vragen over de factuur 

bestuur@hobbygilde.nl → overige vragen via secretariaat 

 

Het secretariaat is behalve via email en mobielnr. ook bereikbaar met WhatsApp. 06-18232600 


