Korte Nieuwsbrief oktober 2021
Een korte Nieuwsbrief met vooral een aantal datums die je
alvast in de agenda kunt noteren. Ook de mailadressen om je
als begeleider voor “Omzien naar elkaar” aan kunt melden. En
een filmtip.

Onze geplande activiteiten
Het bestuur heeft besloten enkele wijzigingen aan te brengen in
het programma voor dit najaar. Zo gaat Biomista niet door en
ook een rondleiding langs de Murals in Heerlen wordt
doorgeschoven naar 2022. Maar er blijft nog genoeg te
genieten over. De uitnodiging voor 12 november volgt deze
week; over de de andere activiteiten zullen we jullie zo snel als
mogelijk informeren.

12
nov

Vrijdag 12 november 2021: een bezoek en een rondleiding aan
Gallery Rozendaal in Montfort.

26
nov

Vrijdag 26 november 2021: een bezoek aan de Salon.

17
dec

Vrijdag 17 december 2021: de traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst.

Dit is een herhaling van de nieuwsbrief van september, nu met
leesbare mailadressen.
‘Omzien naar elkaar’
Dat is de zin waar de tentoonstelling in het Erfgoedcentrum
mee eindigt.
Ook de Vrienden kunnen daar hun steentje aan bijdragen.

Bewoners van de Hof van Serviam hebben te kennen gegeven
de tentoonstelling graag te willen bezoeken. Het punt is echter
de begeleiding; daar zijn mensen voor nodig. Het zou mooi zijn
wanneer Vrienden bereid zijn te zorgen voor het vervoer
naar en de begeleiding van een bewoner van het zorgcentrum
door de expositie ‘Leven voor de zorg, 200 jaar Dochters van de
Goddelijke Voorzienigheid’.
Wil je dit doen, dan kun je een mailtje sturen naar Kitty Jansen
kitty.jansen@dedomijnen.nl of naar Bernadette Waelpoel,
blma.waelpoel@gmail.com .
Geef daarbij a.u.b. aan welk dagdeel of welke datum schikt.
Vervolgens wordt er contact met je opgenomen over de ins en
outs.

Tip van
het

Filmhui
s

Hermitage, the power of Art
De film gaat o.a. in op de periodes waarin de kunstwerken in
het museum zijn ontstaan. Draait nog op zondag 24 oktober
14:15 in ons eigen Filmhuis De Domijnen, duurt 90 minuten.
Voor alle kunstliefhebbers een must!
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

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de stichting “Vrienden van het Domein” als begunstiger of relatie.
Om het verzenden van deze Nieuwsbrief en de financiële registratie van uw Begunstigers Bijdrage mogelijk te maken beheert
de Stichting “Vrienden van het Domein” een registratie met uw naam- en adresgegevens, telefoonnummers en uw IBANnummer. Reacties op deze nieuwsbrief: info@vriendenvanhetdomein.nl.
Klik hier om u van mailings van de Stichting af te melden

