Museumclub 17-7-2021 - 01

Beste leden van de Vrouwen Van Nu, Noord-Beveland.
Suze en Corrie hebben 5 jaar met succes het programma voor de museum-club
gemaakt. Vanaf heden hebben wij het stokje overgenomen.
Joke Smit , Marij Voeten en Jossy van Drunen
Ons Thema dit jaar is “ KIJKEN MET GEVOEL “
Wij willen graag een mooi programma in elkaar zetten en maken een nieuwe start.
De ledenlijst bestond uit 39 leden en zetten nu de teller op 0.
Dit om een goed beeld te krijgen met betrekking tot het aantal actieve leden en of er
inmiddels meer dames zijn die zich willen aansluiten bij de museum-club.
Wij vragen jullie allen, om je aan te melden voor de museumclub.
Per e-mail -- jook.smit@gmail.com
en 5 euro overmaken , dit is voor de kleine gezamenlijke kosten.
t.n.v. J.C.C. Smit NL97 INGB 0006 7267 76

In deze onzekere Corona tijdperk willen wij vooral snel een bezoek regelen naar de
mogelijkheden dicht bij huis. Denk aan het Panorama museum in Vlissingen met
vernieuwde stukken, de mooie tentoonstelling in Arnemuiden, het museum in
Dreischor met eventueel nog meer informatie omtrent het dorp. En zo borrelen er
steeds meer ideeën op, die we op kort termijn proberen te realiseren.
Wij hopen dit samen met jullie te gaan doen en te genieten van veel moois.
Hebben jullie tips , geef deze a.u.b. gelijk door bij het aanmelden.

Noteer alvast in je agenda :
Kunstspoor augustus 21/22 en 28/29
Zie www.kunstspoor.nl
Tv tip:
Op de woensdag avonden op npo 2
Kijken op gevoel.
Kunst is leuker dan menigeen denkt door Wiete van Zeil

Even de commissie voorstellen:
Joke Smit, wonende al voor het 6e jaar in Kortgene.
Geboren en getogen in Rotterdam en gewerkt bij mijn man op kantoor.
Wij kochten in 1984 een bouwvallige boerderij in Frankrijk voor vakantie’s.
Daar maakte we later een Chambres d’hôtes (B & B) van en wat we 12 jaar hebben
gerund met veel plezier.
Maar we kozen in 2015 om onze oude dag door te gaan brengen in het mooie
Zeeland en vonden een fijn huis in de Hoofdstraat te Kortgene.
Mijn Hobby is schilderen.
Jossy van Drunen, Wij zijn als echtpaar begonnen in een dijkhuisje in de polder
grenzend aan Zeeland. En 6 jaar geleden hebben wij er voor gekozen om weer in een
dorp dichtbij de Oosterschelde en de zee te gaan wonen. Dit bevalt ons beiden heel
goed. Het grootste gedeelte van mijn werkzame leven heb ik met veel plezier met
kinderen gewerkt. Zowel in het onderwijs, als het geven van dramalessen,
mindfulness enz. Nu pas ik 1 dag per week op de kleinkinderen. Ik ben heel graag
buiten actief bezig, wandelen, zwemmen en golfen. Verder vind ik het leuk om bezig
te zijn met schilderen, handwerken enz.
Sinds kort beheer ik de pot van Lief en Leed.
Marij Voeten, wonende al 18 jaar in Kortgene , maar wij hadden hiervoor al vele
jaren een vakantiehuis en komen oorspronkelijk uit Etten Leur waar ik lang in de zorg
werkte.
Ik ben actief bij de Zonnebloem Vereniging afd. Zeeland, fietst veel met mijn man en
vrienden .
Ben heel actief met naald en Draad.

