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JUF WILMA EN HAAR LEERLINGEN OP SCHOOLREIS NAAR EDINBURG 

Zo werden we verwelkomd door de KLM-bemanning toen we op 23 september jl. inderdaad op pad 

gingen naar Edinburgh voor een 4-daagse city trip. Het zorgde meteen voor een goede sfeer. De 

chauffeur die ons bij aankomst op Turnhouse Airport ophaalde, droeg daar ook zijn steentje aan bij. Hij 

gaf ons – buiten zijn schema om – ook nog een extra rondje Edinburgh. Het weer was fantastisch, de 

groep van in totaal 21 personen – cursisten Engels en aanhang – erg gezellig en de stad zelf is om met 

Forrest Gump te spreken als ‘… a box of chocolates. You never know what you are going to get.’ 

Natuurlijk hebben we de gebruikelijke bezienswaardigheden bekeken en bezocht, zoals Edinburgh 

Castle, Holyrood Palace en St Giles Cathedral, waar ruim een week eerder Koningin Elizabeth nog 

opgebaard lag. Maar verrassend waren ook het Parlementsgebouw (foto), het ondergrondse 

stadsgedeelte Mary King’s Close, het inkijkje in een distilleerderij en proeven bij The Scotch Whisky 

Experience – hoewel niemand na afloop zei ‘ja, dat was erg lekker’ – en niet te vergeten Calton Hill. De 

heuvel biedt een fantastisch zicht op de stad en het water The Firth of Forth.  

 

Wie weet volgend jaar weer een reisje. 

_________________________________________________________________________ 
 

OP-FESTIVAL 2022 LAAT JE CULTUREEL VERRASSEN 

Op 27 november 2022 van 13.30 tot 18.30 uur 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. We zijn te vinden in lokaal 5.01 

en op de volwassenafdeling van de bibliotheek.  

_________________________________________________________________________ 

CONTACTPERSOON VANUIT BESTUUR VOOR DE CURSUSSEN 

Door bestuurswisseling zijn enkele taken verschoven: 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.  
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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. 

_____________________________________________________________________ 
 

WANDELING OP 9 OKTOBER IN SCHUITWATER …….  

De oktoberwandeling vond plaats in het Schuitwater. De groep werd daar 

onder leiding van gids René Colbers meegenomen in het ontstaan van het 

gebied, de invloed van de Maas en de geschiedenis van de familie die het in 

eigendom had. Rene raakte niet uitgepraat over dit schitterend 

natuurgebied. We troffen het met het weer zoals je kunt zien aan de foto’s.  

Een prachtige wandeling! 

 

• Aankomende zondag gaan we wandelen in Griendtsveen, met als gids 

Frans Steeghs.  

 

 

De foto’s zijn gemaakt door Nel Steegh, cursist bij digitale fotografie. 

_____________________________________________________________________ 

BÓTTERMELKS LEI SCHILDERIJ 

 

Bij Portrettekenen is afgelopen seizoen een 

portret geschilderd van de bekende 

dorpsbewoner. Dit schilderij krijgt nu een 

plek in openluchtmuseum de Locht. 

 

Leo Camps ook wel Bóttermelks Lei 

genoemd was melkboer en woonde in 

boerderij d’n Oetlegger in de Risselt. Hij is 

vermoedelijk gestorven in de jaren zestig. 

Weet je meer over hem te vertellen neem 

dan contact op met bestuur@hobbygilde.nl 

 

_____________________________________________________________________ 

 

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   

mailto:cursusadministratie@hobbygilde.nl
mailto:penningmeester@hobbygilde.nl
mailto:bestuur@hobbygilde.nl

