
 

 

  Nieuwsbrief  DamesSociëteit Gemert  april 2019 
 
Uitnodiging voor twee activiteiten in april: 
 
Wij nodigen u uit voor de lezing Biomimicry op dinsdag 9 april a.s.om 20.00 bij Dientje. 
Niet-leden zijn van harte welkom tegen betaling van € 5.- 
 
De term biomimcry is afgeleid van de samentrekking van de Griekse woorden bios ‘leven’ en 

mimesis ‘imiteren’. Biomimicry draait om het nastreven van de genialiteit van de natuur op 

het gebied van ontwerpen van producten, processen en systemen. Er zijn tal van 

voorbeelden uit de geschiedenis waar de mens zich tot de natuur wende voor inspiratie. Een 

bekend voorbeeld is Leonardo Da Vinci. Hij maakte schetsen van vliegmachines die 

geïnspireerd waren op de vleugels van een vogel. Producten die uit de natuur nagebootst 

zijn bv: klittenband, de gestroomlijnde vormen van bv. auto’s, het haaienpak bij zwemmers 

en ook voorbeelden in de architectuur. 

Meer informatie over deze lezing kunt u vinden op onze website www.dsgemert.nl onder 

het kopje’ Lezingen’ en in het Gemerts Nieuwsblad van vrijdag 5 april a.s. 

 

Op zondag 28 april a.s. om 15.00 uur zijn wij welkom om de voorstelling ’Familiegedoe’ van 

Yvonne Keuls bij te wonen in theater Markant te Uden. Yvonne weet haar schrijverschap te 

combineren met haar stem tot humoristische observaties en realiteitszin. Dit leidt tot 

hilarische momenten, ofwel: “Familiegedoe’! Meer informatie op onze website onder kopje 

‘lezingen’.  

U kunt zich t/m 14 april hiervoor aanmelden door € 17,- (incl.pauzedrankje) over te maken 

op onze rekening NL61RABO 01161 440 41 tnv  Damessociëteit Gemert onder vermelding 

van: ‘Yvonne Keuls’. Aanmeldingen die na deze datum bij ons binnen komen, kunnen niet 

meer aangemeld worden via ons bij Markant! Ticketkosten zijn voor rekening DSG. 

Aangezien deze voorstelling in de kleine zaal plaats vindt (100 plaatsen) is het raadzaam 

tijdig aan te melden volgens het principe: ‘Wie het eerst komt…..’!Vervoer op eigen 

gelegenheid. 

 

Mededelingen: 

Verzoek: Wanneer bij u bekend is dat een van onze leden langere tijd ziek is en/of een 

ziekenhuisopname heeft gehad, wilt u dit dan doorgeven aan een van de bestuursleden of 

aan Truus Teunissen (0492-361717).  Zij zal dan contact opnemen en, indien gewenst, een 

bezoekje brengen, vanuit ‘Lief en Leed’, namens ons allen.  

 

http://www.dsgemert.nl/


 

 

 

Terugblik:  

Voor een volle zaal toehoorders heeft op dinsdag 12 maart Prof.Wout van Bommel ons laten 

zien hoe’ licht’ een grote invloed heeft op onze biologische klok en de daarmee 

samenhangende effecten op onze gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek komt steeds 

vaker naar voren dat voldoende licht, of een gebrek daaraan, een serieus onderwerp is in de 

gezondheidszorg en ons welbevinden b.v. ons waak-en slaapritme. Daarbij een sterk accent 

op diverse kleuren dag- en kunstlicht. Waarbij de meest optimale vorm van effectiviteit: 

Bewegen in daglicht!!  

 

 

 


