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WAT MOET IK MIJ VOORSTELLEN BIJ DE CURSUS SCHRIJF JE EIGEN LEVENSVERHAAL?  

Veel mensen vragen zich af of hun ervaringen wel de moeite waard zijn om over te schrijven. Het is 

belangrijk dat degene die zijn of haar levensverhaal wil schrijven zich afvraagt voor wie het verhaal 

opgeschreven wordt. Er zijn ook mensen die wel graag over de familie of over hun leven willen 

schrijven maar nog net een duwtje nodig hebben om te beginnen met hun levenservaringen op papier 

te zetten. Dat gold ook voor Ria Wijers, een van de deelnemers van de cursus Schrijf je eigen 

levensverhaal van het vorige seizoen. 

Ria had al stukjes en beetjes over haar leven en haar familie 

aan het papier toevertrouwd.  Maar om er een samenhangend 

geheel van te maken had ze meer houvast nodig. Na afloop 

van de cursus had Ria haar levenservaringen en verhalen van 

en over haar familie in boekvorm.  

Er staat een verhaal in over de oorlog die Ria niet bewust 

heeft meegemaakt maar die wel van invloed is geweest op 

haar leven. Dit is het verhaal over een situatie in de oorlog die 

heel ingrijpend was in het leven van haar ouders en het gezin. 

Belangstelling voor de cursus? We starten op woensdagavond 

25 januari van 19.00 tot 21.30 uur, de volgende 7 bijeenkomsten op nader te bepalen data. Neem 

contact op met het secretariaat voor meer informatie. 
_____________________________________________________________________ 

 

 

CONTACTPERSOON VANUIT BESTUUR VOOR DE CURSUSSEN 

Roos Cox  is de contactpersoon geworden van Omgaan met iPad-Spaans- Engels (Smedts)-

Levensverhaal en Frans (de Boer).  

Hay Driessen van Frans (Henault)- Genealogie en Digitale fotografie.  

Joost Emonts van Beeldhouwen-Houtsnijden en Keramiek.  

Hettie Janssen van Bloemschikken-Kaarten maken-Portrettekenen-Schilderen en Textiele werkvormen.  

Wilma Kurvers van Bridge-SKD-Voetvolley en Engels. 
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WANDELING OP 13 NOVEMBER IN GRIENDTSVEEN …….  

Met een stralend herfstzonnetje gingen we 13 november jl. met 12 belangstellenden op pad met Frans 

Steeghs. Niet alleen voorzitter van de Stichting het Peelmuseum in America maar ook kenner van het 

ontstaan van Griendtsveen, de ontginning van het gebied en de winning van turf, plus daarbij de rol 

van de familie van der 

Griendt. We hebben 

weer met z’n allen 

genoten.  

De volgende wandeling 

staat gepland op zondag 

5 februari in Sevenum, met 
als gids Ton Wismans.  

_________________________________________________________________________ 

OP-FESTIVAL 2022 LAAT JE CULTUREEL VERRASSEN 

Op zondag 17 november was in het Gasthoes het OP Festival. Na 8 geweldige edities OP het 

Wilhelminaplein, was het festival dit jaar verhuist naar binnen. De allereerste binnen editie van het OP-

festival werd goed bezocht. Als vanouds kon men zich cultureel laten verrassen en kon je genieten van 

uiteenlopende optredens en meer. Op diverse locaties kon je een kijkje nemen bij de diverse 

hobbyclubs zoals natuursteen of houtbewerking, schilder en tekenkunst of werken met keramiek. In de 

Muziekkantine konden de mensen kennis maken met diverse instrumenten en bij fotogroep Horst aan 

de Maas kon je een portret foto laten maken. Daarnaast kon je tijdens het OP-festival ook kennis 

maken met ‘t Gasthoês en haar hoêsgenoten. Traditiegetrouw werd er ook weer de cultuurprijs ‘hart 

voor cultuur’ uitgereikt. Dit Jaar mocht Geert van den Munckhof deze prijs in ontvangst nemen.  

Hierbij een kleine sfeerimpressie van dit festival.  
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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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