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Van het bestuur
Het jaar 2020 moeten we eigenlijk maar snel vergeten. Door het corona virus hebben we maar
op halve kracht kunnen werken.
Al snel na het begin van de problemen en de beperkingen, hebben we protocollen opgesteld
voor onze actieve vrijwilligers en recreatieve deelnemers. Het doel was om waar mogelijk
door te gaan met de werkzaamheden terwijl we daarbij de gezondheid van iedereen voorop
stelden.
Dat is in grote lijnen wel gebeurd. Weliswaar soms op halve kracht en soms even helemaal
niet, maar dringende zaken hebben we op een behoedzame wijze opgelost. Gelukkig zijn er
binnen het Gilde nauwelijks coronaklachten geweest en wanneer ze er waren is de
betrokkene meteen in quarantaine gegaan.
Begrijpelijk is dat het aantal vrijwilligers en recreatieve deelnemers achteruit is gegaan.
Dat heeft veel te maken met een terughoudendheid in deze moeilijke tijd.
En geen activiteiten betekent ook weinig zichtbaarheid.
Onze verwachting is dat in de loop van 2021 de aantallen weer op niveau zullen komen.
In 2020 had een aantal projecten moeten starten, maar om begrijpelijke redenen is dat niet
gerealiseerd. Denk daarbij aan OpTaal, een activiteit ter ondersteuning van kinderen in het
taal/spreek onderwijs, de activiteit om energiebesparing bij onze klanten onder de aandacht
te brengen en het introduceren van “TOOS” met als doel mensen te ondersteunen die zo lang
mogelijk thuis willen blijven wonen.
Deze projecten zullen het komende jaar weer op tafel komen en uitgevoerd worden, evenals
de ideeën voor eenzaamheidsbestrijding (maatjesproject).
Nieuw is ook de oprichting van een werkgroep om een activiteit voor laaggeletterden op te
starten voor het jaar 2022.
Het is een feit dat onze vrijwilligers en recreatieve deelnemers veelal in de risicogroepen
vallen m.b.t. corona. Dat heeft ons beleid van terughoudendheid erg gestuurd.
Voor het komende jaar zullen we dat indien nodig voortzetten, met de stellige overtuiging dat
we eind 2021 weer op normaal zitten.
Gilde Alphen aan den Rijn is een organisatie van mensen en werkt met een fijne groep
vrijwilligers en een grote groep deelnemers aan de recreatieve projecten. Het dagelijks
bestuur kan gelukkig terugvallen op een groot aantal bestuursleden en coördinatoren die al
heel lang aan het Gilde verbonden zijn, hetgeen de continuïteit zeer ten goede komt.
Hiervoor spreken wij onze grote dank uit.
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Samenstelling bestuur
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator PR en communicatie
Coördinator Hulp-aan-huis
Coördinator Computervaardigheid
en Techniek-aan-huis
Coördinator SamenSpraak
Coördinator Coach4you
Coördinator Kantoor en POWER

Jan te Riele
Annette Sax
Marianne van Amerom
Hans Boes
Lenie Dingemanse
vacature
Dick Flierman
Rida Molog
Marja van Viegen
Mieke de Nooijer

Alphen aan den Rijn, 15 februari 2021

.

Jan te Riele, voorzitter

Marianne van Amerom, secretaris
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Vrijwilligers en deelnemers in 2020
Activiteit
Bestuur
Kantoor
Computervaardigheid &
Techniek aan Huis
Hulp aan Huis
Belasting & Administratie
SamenSpraak
Coach4you
POWER
Gastsprekers
Stadswandelingen
Fietsen
Koken
Schilderen
Bridge
Toneel
Totaal

Vrijwilligers *)
9
9
15
13
5
46
20
5
16
7
3
2
3
2
155

Vaste deelnemers

42
16
0
160
214
30
18
24
16
6
526

*) Coördinatoren ondergebracht in de activiteiten

Overzicht activiteiten in 2020

Klusjes, Techniek thuis en tuin
Computervaardigheid +Digicafé
SamenSpraak
POWER
Gastlessen
Stadswandelingen
Fietsen
Coach4you
Kantooruren
Recreatieve activiteiten:
Schilderen/tekenen
46 bijeenkomsten
Bridgegroep
39 bijeenkomsten
Kookgroepen
12 bijeenkomsten
Filosofisch Café
4 bijeenkomsten
Toneel

activiteiten
sessies
koppels
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers
koppels
per week
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers

2018 2019 2020
601 531
234
250 188
89
77
57
42
16
25
1350 1335 160
605 1109 214
189 202
30
23
24
16
15
15 15/10
30
18
21
122

30
18
20
120
6

24
16
18
6
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Financiën
Vanwege Covid-19 bleven de activiteiten het afgelopen jaar achter.
De kosten bleven ongeveer gelijk aan de opbrengsten.

Globaal:

Subsidie gemeente
Giften en wandelbijdragen
Bijdrage huur SGAP
Bijdragen overige
Totaal opbrengsten
Totaal kosten
Tekort

9400
1636
1200
181
12417
12427
10

Een rekening van Woordkaarten (604) voor de activiteit SamenSpraak is gereserveerd en in
2021 betaald.

Activiteiten:








Coach4you: minder activiteiten, wel vaste kosten, per saldo een tekort van 50
Computervaardigheid: minder activiteiten, wel vaste kosten, per saldo een
overschot van 24
Hulp aan huis en overige: minder activiteiten, wel vaste kosten, budget neutraal
Ouderen in beweging (fietsen, wandelen): minder activiteiten, wel vaste kosten,
budget neutraal
SamenSpraak: minder activiteiten, wel vaste kosten, per saldo een tekort van 68
Filosofisch café: minder activiteiten, budget neutraal
Sociale eenzaamheid: project naar 2021/2022

Dit jaar is een beroep gedaan op de vrijwilligersverzekering; tot aller tevredenheid.
Voor het jaar 2021 wordt een tekort verwacht vanwege het ontbreken van de huurbijdrage
VVV. Andere onzekerheden zijn de effecten van corona: minder activiteiten, minder giften en
wel de vaste kosten.
De allocatie van de vaste kosten (huur, telefoon, printer) is per definitie arbitrair. Dit geldt ook
voor de diverse bijdragen.
De gemeente Alphen aan den Rijn ontvangt als bijlage een tabellarisch bankboek en
daaronder een resultatenrekening en een balans, gespecificeerd tot op detailniveau.
Hans Boes, penningmeester, 25 januari 2021.
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Jaarrekening 2020 / 2019
Balans

Bank
Spaarrekening

TOTALEN

Resultaat /
lasten

Kosten

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn

Debet

Debet

2020

2019

6495

5899

12890

12890

19385

18789

Debet

Debet

2020

2019

12427

13767

Balans

Credit

Credit

2020

2019

Kapitaal

3932

4024

Coach4you
Computervaardigheden
Filosofisch café
Power
SamenSpraak
Sociaal
Te betalen huur
Te betalen overige
Reserve receptie 25 jaar
Receptie 2020
Afschrijving computer kantoor
Kantoor, ass e/r

2385
2330
710
863
2212
1000
2500
603
500
500
650
1200

2436
2307
711
1081
2280

19385

18789

CT

0

Credit

Credit

2020

2019

Subsidie

9400

8400

Bijdrage huur

1200

1600

181

1376

1636

2057

Resultaten

10

334

TOTALEN

12427

13767

CT

0

TOTALEN

Resultaat / baten

Bijdragen overige etc.
Giften / wandelbijdragen

TOTALEN

12427

13767

2500
600
500
500
650
1200
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Kantoor
We kunnen stellen dat –ondanks het feit dat we nauwelijks gefunctioneerd hebben als
kantoordienst – wij wel een bewogen en intensief jaar achter de rug hebben. Na onze start in
het nieuwe jaar bleek in maart 2020 dat, door het corona virus dat ons land trof met de
hierop volgende lockdown, er geen sprake meer was van kantoordienst draaien.
In juli 2020 is er een kantoordienst overleg geweest, op 1 ½ meter afstand onderling en met
alle noodzakelijke beschermende maatregelen. In overleg met het Gilde Bestuur was er
besloten dat vanwege versoepelde maatregelen wij weer van start konden met de Gilde
kantoordienst.
Vanaf maart t/m de herstart heeft de Gilde secretaris alle telefonische en mail aanvragen voor
hulp via de mail afgewerkt.
We hebben wel het hele jaar alle aanvragen voor tuinhulp kunnen honoreren, gezien het feit
dat de klussers de instructie meekregen nergens naar binnen te gaan en op 1 ½ meter afstand
te blijven van de aanvrager.
In juli 2020 zijn er voor het kantoor – inclusief medewerkenden, en uitvoerende Gilde
vrijwilligers van de klussendienst – uitgebreide protocollen beschreven aan de hand van de
voorgeschreven RIVM richtlijnen. Met bereidheid van de kantoordienst medewerkenden en
duidelijke werkafspraken met de klussers, gingen wij weer vol goede moed van start. Er was
een groeps-app aangemaakt dat indien iemand klachten had en dienst had, de app gebruikt
kon worden voor invalregeling. Op 3 augustus gingen wij weer van start. Helaas van korte
duur, want op grond van verscherpte nieuwe corona-maatregelen moesten wij 8 oktober het
kantoor weer sluiten. Opnieuw heeft de Gilde secretaris alle binnenkomende aanvragen per
mail of telefoon afgehandeld.
Het is overduidelijk dat ondanks alle bereidheid van onze kantoordienst medewerkenden en
klus-vrijwilligers het een weinig lucratief jaar voor deze dienst is geweest. Laten we maar
hopen op betere tijden, zodat wij weer aan de herstart van onze vrijwilligerstaak kunnen gaan
beginnen.
Er hebben dit jaar geen mutaties plaats gevonden in de personele bezetting van het kantoor.

Registratie hulpaanvragen via kantoor Gilde Alphen aan den Rijn
2019
2020
Administratie en Belasting
58
27
Coach4you
12
6
Computervaardigheid
107
26
Gastlessen
1
2
Hulp-aan-huis / klussen
322
159
SamenSpraak
45
17
Stadswandelingen
1
1
Techniek aan huis
59
75
Bestuurszaken
3
4
POWER
Overig
24
2
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SamenSpraak
Mutaties:
We zijn blij dat we begin dit jaar Dick Bruin bereid hebben gevonden om de administratie van
SamenSpraak over te nemen van Hinke Logemann.
Begin dit jaar hebben wij helaas afscheid genomen van Riekje Rensen.
Wij hebben voor haar een vervanger gevonden in de persoon van Anneke Chaudron.
Per 31 december heeft Hinke Logemann ons team verlaten. Wij hebben voor haar een
vervanger gevonden in de persoon van Clary Pijnappel.
Intakes en matching:












We zijn dit jaar een aantal malen bij de verschillende taalscholen geweest voor het
inschrijven van anderstaligen.
Het gaat hierbij om Sagenn (1 x) en Nederlandse les.nu (1 x).
Gedurende het hele jaar hebben we bijna wekelijks, op dinsdagavond of op
maandagmiddag een inschrijfsessie gedaan in Driehoorne. Uiteraard met uitzondering
van de periode dat de lockdown van kracht was.
Er zijn 10 nieuwe anderstaligen ingeschreven.
Er zijn 42 anderstaligen gekoppeld aan een taalcoach.
We hebben 3 nieuwe taalcoaches ingeschreven.
Er zijn 38 taalcoaches gekoppeld aan een anderstalige, waarvan een klein aantal meer
dan een anderstalige begeleidt.
Op 31 december 2020 stonden er 15 taalcoaches in de wacht; dit kan zijn omdat er
nog geen geschikte anderstalige voor hen beschikbaar is. Ook staan er 8 taalcoaches in
de wacht die hebben gemeld op dit moment niet beschikbaar te zijn maar die wel
ingeschreven willen blijven. Een aantal van de taalcoaches die op de wachtlijst stonden
heeft zich teruggetrokken i.v.m. de coronacrisis.
Op 31 december 2020 stonden er 14 anderstaligen op de wachtlijst voor wie er op dit
moment geen geschikte taalcoach beschikbaar is.

Contacten:


Er is 1x overleg geweest met medewerkers van de bibliotheek Rijn en Venen.

Activiteiten:






Intervisie bijeenkomsten voor taalcoaches: 0 keer.
Uitleen van materiaal: 0 keer
Trainingen door Het Begint met Taal in konden helaas niet plaats vinden.
Drie maal bezoek aan het taalcafé in de bibliotheek, bij deze gelegenheden streven we
er naar dat tenminste 1 coördinator aanwezig is.
We konden dit jaar geen “buitenactiviteit” organiseren en ook het Sinterklaasfeest kon
helaas niet doorgaan.
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Coach4you
Leerlingen
In 2020 hebben we 16 leerlingen begeleid: 6 in het voorjaar en 10 in het najaar.
We hadden voor het najaar 25 aanvragen voor begeleiding ontvangen, maar door een gebrek
aan coaches konden we niet meer dan 10 aanvragen honoreren.
Coaches
Er staan 15 coaches ingeschreven, waarvan er 10 gedurende het jaar actief zijn geweest. De
andere 5 coaches stonden op eigen verzoek in de wacht o.a. vanwege corona.
Het vinden van nieuwe coaches was, ook weer vanwege corona, een lastige klus.
Bijeenkomsten
Van de zes geplande bijeenkomsten zijn er slechts 3 doorgegaan, de andere bijeenkomst
hebben we vanwege de coronamaatregelen moeten annuleren.
Tijdens deze 3 bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen behandeld: faalangst, intervisie
en vervolgcursus door de landelijke trainers.
Verwachtingen
Er zijn veel onzekerheid over het verloop van het komende jaar door – jawel, alweer – corona.
We verwachten dat we ook in dit jaar circa 15 leerlingen zullen gaan begeleiden.

Administratie en Belasting
Het jaar 2020 kon voor ons goed beginnen. Er waren vele aanvragen om hulp, en “vaste”
cliënten wisten ons ook te vinden.
En dan ineens werden we half maart overvallen door Covid-19 en de genomen maatregelen,
en viel alles stil. Hulpvragen via het Gilde kantoor kwamen mondjesmaat. Het leek wel of de
mensen niet meer om hulp durfden te vragen. Tot het einde van het jaar waren er ongeveer
de helft minder aanvragen.
Achteraf gezien is het toch een jaar geweest waarin we veel hebben kunnen doen.
Een groot aantal cliënten hebben we kunnen helpen door hun problemen telefonisch te
inventariseren en papieren bij hen bij de voordeur op te halen en weer terug te brengen.
Een negental cliënten had voldoende aan telefonisch advies.
De bovenbeschreven werkwijze van hulp geven kostte de vrijwilligers deze Gilde groep meer
uren en telefoontjes dan andere jaren.

- 10 Gilde Jaarverslag 2020 – complete versie – 15 februari 2021

Computervaardigheid (CV)
Afgelopen jaar heeft de corona een flinke invloed gehad op de activiteiten rond
computervaardigheid. Vanaf half maart zijn er geen afspraken meer gemaakt voor
ondersteuning.
Door de individuele begeleiding, waarbij men samen naar een beeldscherm kijkt en een
toetsenbord bedient, is het onmogelijk de 1 ½ meter afstand te houden.
Deze stop is het hele jaar van kracht geweest en duurt nog voort.
In de maanden januari, februari en half maart zijn de onderstaande afspraken gehouden:
Totaal afspraken 89 waarvan 49 in Driehoorne, 15 aan huis, 14 in Swaenswijk en 11 in de
bibliotheek Alphen en Nieuwkoop (Digicafé).
In de zomermaanden zijn er op verzoek van en in samenwerking met de bibliotheek
5 ondersteuningsaanvragen op afstand geweest.
De wens is, om zodra er aanzienlijk minder kans is op infectie, de activiteiten weer op te
pakken.
Hierbij zal het Gilde de samenwerking met de Bibliotheek Alphen graag continueren.

Techniek aan Huis (TaH)
Ook bij deze activiteit is er een duidelijke teruggang in de afspraken bij de mensen thuis.
Totaal zijn er 75 afspraken gemaakt waarvan er 50 in het 1e kwartaal en 25 in de maanden
augustus t/m december.
Hierbij zijn door de vrijwilligers vooraf strenge afspraken gemaakt met de hulpvragers om de
veiligheid te kunnen garanderen bij bezoek aan huis.

Klussen aan Huis
Alles bij elkaar zijn we 4 maanden echt actief geweest en hebben verder alleen noodgevallen
behandeld. Interessant is dat het aantal vrijwilligers voor hulp in de tuin toeneemt. In het
voorjaar konden we een flink aantal aanvragen voor tuinhulp honoreren omdat contact met
de cliënt op afstand heel goed mogelijk was.
In het afgelopen jaar hebben we ons wel voorbereid op een nieuwe activiteit bij de klanten
thuis. Na afloop van de klus willen we in de toekomst aandacht besteden aan isolatie en
energiebesparing.
Ook presentaties met het demonstratiemodel TOOS (hulpmiddelen om langer thuis te wonen)
zijn nu getraind zodat we die het komende jaar kunnen gaan uitvoeren.
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POWER
Na een geweldige start en voortgang van het Alphense Power-gebeuren is het jaar 2020 een
dramatisch jaar geweest voor Power in Alphen aan den Rijn.
We gingen vol goede moed van start. Zelfs met twee nieuwe coaches die na de landelijke
training ook zin hadden om te kunnen gaan starten met het geven van workshops.
Er was contact gelegd met de vrijwilligers-coördinator in Hazerswoude Rijndijk dat er twee
Alphense Power coaches daar aan de gang zouden gaan met workshops te geven, kortom wij
waren er klaar voor en hadden er weer zin in.
Helaas toen wij in maart wilden gaan starten brak het corona virus in ons land uit en moesten
alle niet noodzakelijke contacten, bijeenkomsten, groepen e.d. hun activiteiten staken.
In de zomer bleek dat er waarschijnlijk weer enige ruimte zou komen in de opgelegde
maatregelen, en bij het treffen van juiste maatregelen er weer perspectief was om te kunnen
gaan starten. Hierop vond er een Powercoaches overleg plaats op 15 juli, en werden er
plannen gemaakt hoe en met wie wij aan de gang zouden gaan. Vol goede moed gingen wij
bezig met hernieuwde workshop invulling op te zetten, gerelateerd aan de RIVM maatregelen
in het kader van de corona. Maakten afspraken om een Power proeftuin te gaan houden, om
zo weer deelnemers te gaan werven.
Jammer genoeg werden begin oktober strengere corona maatregelen afgekondigd en ging het
land weer dicht voor alle niet noodzakelijke bijeenkomsten, overleggen, etc. Gezien het feit
dat de Powergroepen toch voornamelijk gevuld worden door deelnemers van 60 jaar en
ouder, de corona risicogroep, is het naar onze mening niet verantwoord om zaken dan toch te
gaan draaien.
De conclusie van het Power 2020 jaar kan zijn dat het als een verloren jaar beschouwd dient
te worden. We hopen op betere tijden en het overeind kunnen houden van het enthousiasme
van onze coaches en deelnemers voor de komende jaren.
Een woord van dank mag echter niet ontbreken aan de inzet en bereidheid van de Power
coaches en enthousiaste ondersteuners.
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Stadswandelingen, rondleidingen en vaartochten
Voor het Alphense Gilde project stadswandelingen zou het jaar 2020 in het teken staan van
25 jaar Gilde stadswandelingen.
De gidsen hadden zich voorbereid op een druk jaar met minimaal 3 themawandelingen,
namelijk “kerken en muziek”, het project “water/varen/bruggen” en de themawandeling
“kunst”.
Hoewel de start van 2020 gunstig leek met veel aanvragen voor stadswandelingen was het al
snel duidelijk dat er beperkingen op komst waren, die geresulteerd hebben in een volledig
stoppen van de groepswandelingen na de eerste maanden. Desondanks zijn er tot begin maart
nog 7 stadwandelingen uitgevoerd voor totaal 89 deelnemers.
Gelukkig konden wij in het samenwerkingsverband met Soos aan den Rijn de historische
vaartochten nog een behoorlijke periode blijven aanbieden met restricties in het aantal
deelnemers, dat heeft 11 vaartochten over de Oude Rijn opgeleverd met totaal
125 deelnemers.
Al met al hebben wij nog 214 mensen kennis laten maken met de historie van Alphen aan
den Rijn, zowel aan wal als op het water. De vaartochten zijn zeer succesvol en geven
deelnemers een totaal andere kijk op de historie van Alphen.
Ondanks het ontbreken van daadwerkelijke wandelingen en rondleidingen hebben wij
getracht de onderlinge band tussen de stadsgidsen te verstevigen.
Wij hebben onder meer een werkbezoek gebracht aan de Romeinse afdeling in Archeon,
waaruit mogelijk een samenwerking tot stand komt tussen ons gedeelte Romeins in het
centrum rond het romeinse Albanianae en de objecten die in Archeon daarmee in verband
staan, waaronder de zgn. Zwammerdamschepen.
Voorts hebben wij een 7e stadsgids mogen verwelkomen, Fre van der Werff, die door de
corona perikelen jammer genoeg weinig gelegenheid kreeg om te oefenen, maar wel al
zelfstandig een stadswandeling heeft begeleid.
Daarnaast heeft Marga Knijnenburg de PR voor stadswandelingen op zich genomen en is
daarmee voortvarend aan de slag gegaan, resulterend in een aangepaste website en een
succesvolle Facebook pagina.
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Gastlessen
Helaas was het snel afgelopen met het geven van lezingen en workshops vanwege de uitbraak
van het corona virus. In januari en februari hebben we nog 5 lezingen kunnen geven en
daarna stopte het. De belangrijkste belangstellenden, namelijk de scholen, gingen op slot en
men had het druk met andere zaken zoals het geven van onderwijs op afstand. Daardoor was
er geen mogelijkheid meer voor het geven van extra lezingen of workshops.
Betekent dit dat er niets gebeurde? Jawel!
We hebben een aantal nieuwe lezingen zoals een workshop papieren sculpturen maken,
waarin geleerd wordt om met gewoon A4 papier sculpturen te maken. Dit onder begeleiding
van een zeer enthousiaste vrijwilliger.
Verder hebben we een vrijwilliger bereid gevonden inzicht te geven in het leven van een
reisleider onderweg, belevenissen die een andere kijk geven op wat georganiseerd reizen
betekenen.
Martin Wijnans is gestopt met het geven van workshops over voeding op scholen, iets wat we
erg betreuren. Wij bedanken hem voor zijn enthousiaste inzet de afgelopen jaren.
Hopelijk gaan we in de 2e helft van 2021 weer van start en kunnen we onze vrijwilligers
motiveren de draad weer op te pakken.

Fietsen
Het jaar 2020 was natuurlijk een dramatisch jaar voor activiteiten want in het algemeen staan de
fietstochten van het Gilde redelijk goed in de belangstelling. Dit is ook te danken aan de samenwerking
met de Gemeente vanuit de werkgroep “Tot Fiets” waarbij er extra berichten op Facebook worden
geplaatst.
Dit jaar waren er helaas maar 2 fietstochten, nl. in januari en februari met in totaal ca 30 deelnemers.
Door het corona virus is de fietstocht in maart al afgeblazen en zijn wij daarna ook niet meer op pad
gegaan. Afgelopen zomer had het mogelijk wel gekund maar omdat het merendeel van de deelnemers
in de risicogroep zit en wij de 1,5 meter niet kunnen handhaven hebben wij als groep niet gefietst.
Wel hebben wij in het voorjaar d.m.v. het online nieuwsbriefsysteem van Laposta.nl. nog wel een
aantal routes gemaild en de deelnemers succes gewenst met het individueel fietsen.
Laten wij hopen dat, wanneer iedereen gevaccineerd is, wij ergens in 2021 weer kunnen starten met
de fietstochten.
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Bridgen
Na de eerste lockdown zijn we weer opgestart met ruimere tafels waardoor de afstand van
1 ½ meter gewaarborgd was. Bij de tweede lockdown hebben we de activiteiten gestaakt.

Schilderen/tekenen/paper art
Belangrijk hier is dat een tweetal groepen de plaats van samenkomst hebben moeten wijzigen
van de Wielewaal naar de Goede Herder Kerk. Ook de groep in de Bron heeft een grotere zaal
in gebruik moeten nemen om de 1 ½ meter afstand te kunnen houden.
In verband met corona heeft een aantal deelnemers ervoor gekozen tijdelijk niet deel te
nemen aan een van deze groepen.
Paper art is dit afgelopen jaar niet in actie geweest, mede door sluiting van Soos aan den Rijn.

Koken
Ook hier is men langdurig niet actief geweest. Inmiddels wordt weer gekeken naar de
toekomst. Opvallend is hier dat de huidige verhuurder in de Oude Wereld zijn huurprijzen fors
heeft verhoogd. Hierover voeren wij nog onderhandelingen om die weer naar een
aanvaardbaar niveau te krijgen.

Toneel
De nieuwe Gilde toneelgroep bestaande uit 6 personen is in 2019 enthousiast begonnen met
het repeteren voor een eerste uitvoering in Driehoorne van het stuk “Computerperikelen op
de boerderij”. Eind maart 2020 zou een aantal voorstellingen gegeven worden. Alles was in
kannen en kruiken toen de corona crisis serieus om zich heen greep en uitvoeringen met
name in Driehoorne onmogelijk maakte. De leden van de toneelgroep houden nog steeds
contact met elkaar en hopen in de loop van 2021 de draad weer te kunnen oppakken.
Er zal dan weer stevig geoefend moeten worden!
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