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Na een mooie warme zomer gaan we vanaf nu weer van start met 

de cursussen. 

Kijk op de website bij je cursus naar de begindatum, ook te vinden 

op de rekening.  

 

WE WENSEN IEDEREEN WEER EEN MOOI HOBBY-JAAR TOE 
  

BESTUUR HOBBY-GILDE HORST EN OMSTREKEN 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Ook in de nieuwe seizoen mogen we weer een aantal personen aan jullie voorstellen 

 
Roos Cox; Bestuurslid Hobby-Gilde Graag stel ik mij even kort aan u voor. Mijn naam is Roos Cox-Herraets (64 

jaar) en sinds juli 2022 maak ik deel uit van het bestuur van Hobby Gilde Horst. Ik 

ben geboren en getogen in Horst en woon hier nog altijd met veel plezier. Voordat 
ik met vervroegd pensioen ging ben ik meer dan 22 jaar werkzaam geweest als 
directiesecretaresse in de zorgsector. Het komende jaar wil ik gaan ontdekken 
waar ik voor het Hobby Gilde van betekenis kan zijn. Daar heb ik veel zin, want ik 

ben van mening dat het Hobby Gilde voor heel veel mensen heel waardevol is en 
daar mag, wat mij betreft, veel meer bekendheid aan gegeven worden. Ik hoop 
het komende jaar met velen van u  persoonlijk kennis te maken.  

 
Will Janssen; interieurverzorgende. Ik poets tijdens het seizoen wekelijks het 

3D-lokaal van het Hobby Gilde. 70 jaar, alleenstaande moeder met 1 dochter en 1 
zoon. Ik  heb een kleindochter. Ik vind het fijn om wat te betekenen voor mensen en 

heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Vroeger bijvoorbeeld bij de speel-o-theek 
(toen die nog in het Gasthoês zat). En ook een aantal jaren bij hospice Doevenbos. 
Maar binnenkort ga ik de mantelzorg voor een kennis van mij op me nemen.  
Er is natuurlijk nog wel wat vrije tijd over. Ik doe vaak mee aan SP-acties. Verder kan 
ik genieten van stekken en verzorgen van planten, fietstochtjes, wandelen en op pad 
zijn met mijn kleindochter.  
 

Riek Janssen; cursusleider “Schrijf je eigen levensverhaal” 

Ik ben 80 jaar. Ik heb 2 zoons en 2 kleindochters. 
Vanaf het moment dat ik kon schrijven en lezen en kon begrijpen wat je met schrijven 
kunt, ben ik niet meer opgehouden met lezen en schrijven. Vroeger vond ik het 
fantastisch  om opstellen te schrijven op school over verhalen die ik hoorde. Ik ben 
altijd zeer geïnteresseerd  in ervaringen over het leven van mensen. Het kunnen verhalen zijn over de oorlog 

maar  zeker ook over hun manier van leven, oude gebruiken, rituelen en dergelijke. 

Maar ook  oude  recepten kunnen interessant  zijn voor het nageslacht. Omdat ik steeds 
meer geïnteresseerd raakte en behoefte kreeg om eventueel een boek te schrijven over 
mijn leven met al mijn ervaringen, kennis, en oudere verhalen verteld door mijn 
grootvader en mijn ouders ben ik gaan zoeken naar een manier om deze in een boekje 
te vertellen. Zo ontdekte ik een artikel van sociologe José Franssen. Deze bood een 
cursus aan waarin personen die bijvoorbeeld werkten in de sociale sector een training 
konden volgen om mensen die hun levensverhaal wilden opschrijven een methodiek aan 

te reiken. De methodiek bestaat uit een chronologische volgorde waarin ik mensen kan 
begeleiden om hun levenservaringen in een verhaal op te schrijven.  

Ik geef de cursus nu zelf al vele jaren. Er zijn verschillende mensen die hun 
levensverhaal voor hun kinderen, kleinkinderen, familie of kennissen hebben 
opgeschreven. Sommigen hebben daadwerkelijk hun verhaal in boekvorm uitgegeven. 
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Anderen hebben het netjes uitgeprint of handgeschreven.  Deze trainingen heb ik ook verschillende jaren mogen 
geven in  het revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden in Apeldoorn. 
Ik weet niet hoe lang ik deze cursus nog kan geven maar zolang er mensen zijn, zijn er verhalen die belangrijk 
blijven voor het nageslacht.   

 

_________________________________________________________________________ 
 

ZET ALVAST IN JE AGENDA   

 

OP-festival 2022 laat je cultureel verrassen 

Het OP festival gaat verhuizen, van buiten 

naar binnen.  

 
Na 8 geweldige edities OP het Wilhelminaplein, 
verhuist het OP-festival naar binnen. Op 27 november 
2022 zal de allereerste binnen editie van het OP-
festival in ‘t Gasthoês plaatsvinden. Laat je als 
vanouds cultureel verrassen en geniet OP diverse 

locaties binnen ‘t Gasthoês van uiteenlopende 

optredens en meer.  
 
Daarnaast biedt het OP-festival een unieke kans om kennis te maken met ‘t Gasthoês en haar hoêsgenoten. Ook 
het Hobby Gilde zal zich hier presenteren. Traditiegetrouw wordt ook de cultuurprijs ‘hart voor cultuur’ uitgereikt. 

_________________________________________________________________________ 

 

AFSCHEID ELS JOSTEN BESTUURSLID 

Helaas hebben we ook afscheid genomen van ons bestuurslid  Els Josten.Zeven jaar 

geleden werd ik benaderd voor het bestuur van het Hobby Gilde. Ik volgde toen al 

verschillende jaren zelf les bij de groep Frans gevorderden.  Omdat de doelstelling van 

het Hobby Gilde mij wel aansprak, heb ik dit met plezier gedaan. Als contactpersoon voor 

met name de talen heb ik ook velen van jullie ontmoet. Nu na 7 jaar zit mijn periode 

erop en maak ik graag plaats voor een opvolger. Ik ga het Hobby Gilde niet verlaten, 

want ik blijf gewoon de cursus Frans volgen. 

_____________________________________________________________________ 
 

TROTS OP …….  

Paar weken geleden vertelde Guus Brummans dat Louis 

Cuppen, namens alle vrijwilligers van het Hobby Gilde, de 
eer had om de bos rozen van de Bloemenketting in 
ontvangst te nemen, Louis was helemaal overdonderd. Maar 
na een paar dagen vond hij het toch "kei schôn"! Louis was 
dus oud collega bij Omroep Rozah en later Omroep 
Reindonk. Louis verzorgt de Cursusadministratie van het 

Hobby- 
Gilde Horst en omstreken. Tot voor een paar jaar geleden 
zelfs bestuurslid.  

Vorige week zondag maakte Louis, bekend dat Lau 
Wijnhoven uit Meterik (onze cursusleider houtsnijden)  de 
nieuwe schakel aan de Bloemenketting werd.  
Louis en Lau, bedankt voor jullie jarenlange inzet en 

natuurlijk ook Guus Brummans, die jarenlang zich ingezet 
heeft voor het Hobby Gilde. 

_____________________________________________________________________ 

 

IN DE BIJLAGE DE AANKONDIGING VAN ONZE WANDELING OP 9 OKTOBER IN 

SCHUITWATER 

_____________________________________________________________________ 

 

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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