Nieuwsbrief 26 november 2021
Inleiding
Helaas gaat ook dit jaar de eindejaarsbijeenkomst niet door. Als bestuur
blijven we graag aan de veilige kant – het bestuur ‘zoomt’ de
vergaderingen weer. Een gevolg is dat activiteiten, onder andere de
eindejaarsbijeenkomst, niet doorgaan. Een delegatie van het bestuur
heeft onlangs een goed gesprek met Wethouder Houtakkers over de
voortgang van de reorganisatie van De Domijnen gehad.
Koersdocument
Het bestuur wil nogmaals het Koersdocument onder jullie aandacht
brengen. Dit stuk is de leidraad voor gesprekken met De Domijnen en
is bedoeld om onze positie en samenwerking te bepalen.
Koersdocument staat op de beveiligde fotopagina.

Op Vrijdag 12 november 2021 hebben 28 Vrienden een bezoek aan
Gallery Rozendaal in Montfort gebracht. Het was een prachtige dag
een mooi extraatje voor een kijkje in deze mooie en moderne galerie.
Kunstenaars kunnen zich aansluiten bij de galerie en het getoonde werk
is uiteenlopend van aard. We zijn gastvrij ontvangen, zijn deelgenoot
geweest van een interessante presentatie en hebben de bijeenkomst op
gezellige wijze afgesloten met een drankje en hapje. Eindelijk weer een
echte Vriendenbijeenkomst! Een tip: van 13 november t/m 19 december
kan de Feestmaandenexpositie bezichtigd worden. Klik hier voor het
fotoverslag.

Eindejaarsbijeenkomst
De Corona Pandemie blijft ons in zijn greep houden en voorzichtigheid is
geboden. Reden voor het bestuur om te besluiten ook dit jaar de
eindejaarsbijeenkomst niet door te laten gaan. We bekijken op dit
moment hoe we jullie een alternatief kunnen bieden. Zodra we weten
hoe en wat krijgen jullie bericht hierover.
Ook het bezoek aan de Salon op 26 november gaat helaas niet door.
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Jaarprogramma 2022
Het bestuur heeft een concept jaarprogramma opgesteld; de bespreking
hiervan met de organisatoren is uitgesteld, omdat een fysieke
bijeenkomst nu niet verstandig wordt geacht. Het voorstel wordt
virtueel verder besproken. We hopen jullie z.s.m. het definitieve
programma aan te kunnen bieden.
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De vergeten prinsessen van Thorn
In het Limburgs Museum in Venlo loopt t/m 3 april 2020 de
tentoonstelling ‘De vergeten prinsessen van Thorn’. Het is een
bijzondere tentoonstelling over het leven van de vergeten prinsessen
van Thorn en biedt een uniek inkijkje in het leven van de Europese adel
in de achttiende eeuw. Er zijn veel en bijzondere schilderijen en
voorwerpen te zien en de audiotour biedt maar liefst 3 uur luisterplezier.
En voor we thuis wil nagenieten is er het boek met de gelijknamige titel
van Joost Welten. Klik hier voor deze tentoonstelling
verwijderd

Het wachtwoord voor de fotopagina en de toegang tot documenten, o.a.
het koersdocument, is in de nieuwsbrief per mail vermeld. Je kunt het
ook opvragen bij info@vriendenvanhetdomein.nl
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