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OP ZOEK NAAR NIEUW AANBOD; ACTIVITEITEN, CURSUSLEIDERS 

Heb je ideeën die mogelijk geschikt zijn voor onze organisatie? Laat horen. Wil je zelf 

cursus(bege-) leider zijn bij een nieuwe of reeds bestaande activiteit? Ook dat horen we 

graag. Neem contact op met secretariaat. 

 

 

ACCOMMODATIE GESLOTEN 

Cursusleiders en deelnemers opgelet: zowel het Gasthoês als de sporthal (Meerlo) is 

gesloten op: Zondag 27 februari tot en met dinsdag 1 maart 

Zondag 17 en maandag 18 april 

Woensdag 27 april 

Donderdag 5 en 26 mei 

__________________________________________________________________________________ 

 

GEZOCHT: VERSTERKING BESTUUR 

Lijkt het je leuk om mee te denken over de organisatie en ontwikkeling van activiteiten binnen Hobby 

Gilde Horst e.o. dan nodigen we je graag uit voor een gesprek. De taken waar we nieuwe mensen 

graag voor willen inzetten, zijn onder andere: fungeren als contactpersoon voor de cursusleiders of 

verzorgen van de publiciteit, maar het kan ook het mede-organiseren van bijvoorbeeld een Open Dag 

of aanbiedersdag zijn.  

Belangstelling? Neem contact op met Wilma Kurvers (voorzitter@hobbygilde.nl of tel.077 3985312 / 06 

36533498) 

 

EVEN VOORSTELLEN: 

Brigitte Kappelle- Stasun – textiele werkvormen 

 

Sinds januari 2022 ben ik begonnen met een leuke 

groep “een gezellige vrijetijdsbesteding met textiele 

werkvorming”.  In kort uitgelegd: we breien, 

haken, naaien, macramé en wat we nog zouden 

willen leren of verbeteren.  

 

Iets over mij: Ik woon sinds 1999 in Swolgen, ben 

van Duitse komaf. Voel me wel een wereldse. Waar 

ik ook ben, maak ik mijn thuis. Handwerken was en 

is mijn liefste hobby, wel heb ik nog vele andere 

hobby’s.  Graag deel ik mijn kennis en weten met 

anderen.   

 

We zijn nu met zijn drieën begonnen en hopen, dat er nog vele bij ons aansluiten.  

Wil je nog meer weten, dan kom even langs en ik vertel het jou.  

Tot gauw, Brigitte 

________________________________________________________________________________ 
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EVEN VOORSTELLEN .  

Lies Dinnissen – bridge 

 

Ik ben in 1939 geboren in Sevenum en woon sinds 1972 samen met mijn man Theo 

Dinnissen uit Arcen, in Horst. Ik volgde aan de kweekschool Maria Regina in Blerick 

een onderwijzeressenopleiding. Mijn eerste aanstelling als onderwijzeres kreeg ik in 

1959 aan de H. Hartschool in Sevenum. Hier heb ik aan school gestaan totdat ik om 

gezondheidsredenen moest stoppen.   

 

Gelukkig kon ik mijn vrije tijd goed 

invullen met vrijwilligerswerk. Ik heb 

15 jaar asielzoekers begeleid bij het 

zich settelen in Horst. Ik was 12 jaar 

voorzitter van het Katholiek Vrouwen 

Gilde. Vele jaren achter elkaar 

organiseerde ik met een groepje 

talentenjachten en andere 

evenementen in ’t Gasthoês. 

 

Een van mijn grote hobby’s was reizen 

en fotograferen. Met mijn man en 

vrienden hebben we lange 

backpackreizen over de hele wereld gemaakt. De ervaringen die ik hierbij opdeed, kon ik bij mijn werk 

goed gebruiken. Op een van deze reizen kwamen we op het eiland Flores in Indonesië in contact met 

mama België. Dit contact leidde tot het oprichten van de Stichting Nativitas, bekend van de 

speculaasactie met het Citaverde College. 

 

Ik volgde met enkele vriendinnen 2 bridgecursussen die gegeven werden door Joop Mol. We meldden 

ons aan bij Hobby Gilde en gingen bridgen in ’t Gasthoês bij Charles van Otterlo en Wies Rooyakkers. 

Later gingen we naar de Shuffle. Het leiden van de bridgemiddagen doe ik sinds enkele jaren met 

anderen, waaronder sinds 2 jaar met Theo. 

 

__________________________________________________________________ 

 

CREATIVITEIT EN TALENT TE OVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groep Samen Kunst Delen onder leiding van Wim Jenniskens is onlangs weer bij elkaar gekomen. 

Dit keer nou eens niet om naar een museum of atelier te gaan, maar om elkaar hun eigen creaties te 

laten zien. Een tweetal bestuursleden van Hobby Gilde Horst e.o. was er ook bij. En die keken hun 

ogen uit. Ongelooflijk wat een talent en vooral creativiteit! De groep bestaat uit (amateur)kunstenaars 

op allerlei gebieden zoals schilderen, fotografie en handwerken. Deze bijeenkomst was een mooi 

voorbeeld van gezamenlijk je hobby uitoefenen, zoals met een groep kunst beleven, gekoppeld aan 

oprechte belangstelling voor wat je mede SKD’ers maken.  

_________________________________________________________________________ 

CONTACTGEGEVENS HOBBY GILDE 

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

penningmeester@hobbygilde.nl  → voor vragen over de factuur 

bestuur@hobbygilde.nl -  of via tel/WhatsApp 06-18232600 → overige vragen via secretariaat   
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