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In de maanden maart en april 2022 heeft een student 
van de opleiding Event & Leisure Management op de 
Breda University of Applied Sciences onderzoek gedaan 
naar de tevredenheid van de bezoekers en gebruikers 
(hoêsgenoten) van ‘t Gasthoês. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de algemene tevredenheid 
van de bezoekers en gebruikers wordt beoordeeld met 
een 7,8. Punten die als positief worden ervaren zijn de 
hygiëne, flexibiliteit, openingstijden en  beschikbare 
inboedel. Daarnaast kwamen er enkele verbeterpunten uit 
dit onderzoek naar voren. Zo was er nog onduidelijkheid 
over waar men kon parkeren en mocht ‘t Gasthoês nog 
toegankelijker worden voor ouderen en minder validen. 

Uiteraard hebben we deze verbeterpunten direct 
opgepakt. Op het gebied van parkeren heeft de gemeente 
extra borden geplaatst waardoor de parkeerplaatsen 
rondom ‘t Gasthoês beter zichtbaar zijn. Daarnaast 
hebben we een parkeerplattegrond laten maken welke 
te vinden is op diverse plekken op onze website (o.a. bij 
het kopje ‘contact’ en ‘veelgestelde vragen’). Ook de 
toegankelijkheid voor ouderen en minder validen hebben 
we vergroot . In samenwerking met Medipoint is er een 
passende scootmobiel aangeschaft waarvan iedereen in 
het gebouw gebruik kan maken. Deze scootmobiel is te 
vinden in onze herberg en de sleutel hiervan is verkrijgbaar 
bij de bar.

tevredenheidsonderzoek

Terwijl het merendeel van Horst aan de Maas geniet van een welverdiende zomervakantie, zijn we 
bij ‘t Gasthoês druk bezig met alle voorbereidingen voor een gloednieuw cultureel seizoen. Graag 
willen we onze hoêsgenoten middels deze nieuwsbrief informeren over de laatste stand van zaken. 

Zoals in de contracten van de hoêsgenoten staat, wordt 
de huurprijs jaarlijks geïndexeerd met de consumenten 
prijsindex (CPI). Aangezien ‘t Gasthoês eigendom is van 
de gemeente, hebben wij als stichting en B.V. ook te maken 
met deze consumenten prijsindex. We huren het pand 

namelijk van de gemeente. Voor het komende jaar wordt er 
een forse stijging verwacht van de consumenten prijsindex 
in verband met de inflatie. Dit zal helaas ook resulteren in 
een toename van de huurprijs. Vandaar dat we nu alvast 
deze voorwaarschuwing willen geven.

indexering huur & servicekosten 2023

Tijdens het eerste hoêsgenoten-overleg kregen we veel 
opmerkingen over de hinderlijke geluidsoverdracht van 
de balletzaal naar de harmoniezaal en vice versa. Samen 
met de gemeente hebben we hiervoor naar een passende 
oplossing gezocht. Dit resulteerde in het aanbrengen 
van een extra laag geluidsabsorberende-isolatie tussen 
beide zalen. In augustus zijn de werkzaamheden hiervoor 
uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een grote afname 
van geluidsoverdracht tussen beide zalen.

geluidsoverdracht balletzaal (2.03) & harmoniezaal (0.08)



extra ventilatie biljartruimtes

In het hoêsgenoten-overleg is gebleken dat er behoefte 
was aan extra ontruimingsplattegronden, deze zijn (per 
verdieping) bijgevoegd in de bijlage van deze nieuwsbrief. 
Daarnaast hangen er in het gebouw ook diverse 
ontruimingsplattegronden en alarm-instructiekaarten.

ontruimingsplattegrond

Met de komst van een gloednieuw Gasthoês als 
culturele hotspot in Horst aan de Maas is er letterlijk en 
figuurlijk ruimte ontstaan voor culturele vernieuwing, 
kruisbestuiving en verbinding. De culturele hotpot 
is ervoor om hierin financieel bij te dragen. Loop je 
met wilde culturele plannen of werkt jouw culturele 
organisatie, club of vereniging aan een nieuw  project? 
De culturele hotpot biedt alle ruimte: of je nu meteen 

een bijdrage wilt aanvragen, eerst wilt sparren of op 
zoek bent naar verdieping tot in de puntjes! Voor 
meer informatie kun je terecht op: culturelehotpot.nl

Wil je een financiële bijdrage aanvragen? Schrijf je 
dan nu in voor de 2e inleverdatum (vóór 1 november 
2022).

culturele hotpot

Het verhaal van de Peelkabouters is een sprookje uit een 
ver verleden, in de tijd dat er in De Peel nog Peelmannekes 
en Peelvrouwkes rondliepen. Dit sprookje werd in 1997 
geschreven door Romé Fasol. In dit spookjesboek zijn 
prenten verwerkt van Jan Althuizen, welke later zijn 
ingelijst in een tiental schilderijen. Deze schilderijen heeft ‘t 
Gasthoês vanaf nu in bruikleen en zijn te vinden op diverse 
plekken in ons pand. Met trots kunnen we dit sprookje dus 
levend houden in ôs ‘thoês in cultuur’

schilderijen peelkabouters

Vanaf juni heeft ‘t Gasthoês een eigen consumptiemunt 
die een waarde heeft van € 2,50.  Deze munt is zowel bij ‘t 
Gasthoês te gebruiken als in de deelnemende horecazaken 
die gebruik maken van de Horster Horeca Munt. 

Binnenkort volgt er nog de aanschaf van een eigen 
muntenautomaat. Deze komt in de herberg te hangen. 
Bezoekers kunnen dan snel en gemakkelijk via pin of cash 
munten kopen en hiermee een consumptie bestellen aan 
de bar. Vooral bij grotere evenementen en voorstellingen 
zorgt deze munt ervoor dat bezoekers sneller kunnen 
bestellen bij de bar, omdat het betaalproces al vooraf is 
gedaan. 

invoering eigen munt

Vanwege het grote ledenaantal bij de drie 
biljartverenigingen, is het drukker in de ruimtes dan vooraf 
verwacht. Hierdoor is er gewerkt aan extra ventilatie in 
deze ruimtes, zodat het ook bij een drukke bezetting 
aangenaam blijft.


