
 

 Nieuwsbrief 27 september 2021 

 

De geslaagde kunstfietstocht mag de voorganger zijn van vele 

bruisende activiteiten in de komende maanden die we weer 
samen mee kunnen maken! Met het koersdocument kijken we 
vooruit, ook hoe we met de Domijnen tot een nieuwe 

samenwerking kunnen komen. 

 

Onze geplande activiteiten 
 

Er wordt nog hard gewerkt aan een activiteit -in de regio- in 

november. We zullen jullie daar meteen over informeren. 

 

Koersdocument 2021 

Op 14 september heeft het bestuur met Joanne van der Woude, 
directeur van het museum, gesproken over een nieuwe relatie 
van de vrienden van het Domein met de beide musea. Als 

uitgangspunt voor dit gesprek hadden we een aangepast 
koersdocument opgesteld. Joanne heeft tijdens het overleg 

positief gereageerd op dit koersdocument. Het aangepaste 
koersdocument is te lezen op onze website. In de komende 
maanden gaan we verder overleggen over de concrete 

uitwerking van onze nieuwe relatie op basis van het 
koersdocument. We zullen jullie hier steeds van op de hoogte 

houden. 

 

Financiën 

Eind april van dit jaar heeft de kascontrole over 2019 en 2020 
plaatsgevonden. In de vergadering d.d. 7 september heeft het 

bestuur besloten de aanbevelingen van de commissie over te 
nemen. Het kalenderjaar wordt boekjaar; dit betekent onder 

andere dat de begunstigersbijdrage geïnd wordt in januari van 
het betreffende kalender c.q. boekjaar. 

Wil je het volledige verslag van de kascontrolecommissie lezen, 
volg dan de link (wachtwoord nodig) 

http://www.vriendenvanhetdomein.nl/?page_id=22


 

De spaarpot 

In een van de volgende bestuursvergaderingen zal het bestuur 
de gewenste hoogte van de reserves vaststellen. De resterende 

ruimte kan op diverse manieren besteed worden. Besloten is 
dat Bestuur en Vrienden  gezamenlijk bespreken hoe de 
besteding van deze gelden ingevuld wordt. 

 

Kunstfietstocht op 11 september. 
 

27 Vrienden fietsten vanaf de Ligne Naar Berg aan de Maas, 
Urmond, Stein, Elsloo naar Daniken bij Geleen. Prachtig weer, 

goed geregeld, een ouderwets gezellige Vrienden activiteit. 
Dank aan Herman, Francien en Leo voor de organisatie en het 

goede verloop, ook voor het traditionele regenbuitje bij de 
thuisreis! Klik hier voor de foto’s (wachtwoord nodig) 

 

200 jaar Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid 

16 Vrienden hebben op donderdag 23 september in het 

Erfgoedcentrum de preview over de expositie ‘Leven voor de 
zorg, 200 jaar Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid’ (28 

september 2021 t/m 9 januari 2021) september t/m 
bijgewoond. Kitty Jansen heeft ons vergast op een boeiende 
presentatie waarin zij de achtergronden bij de tentoonstelling 

goed heeft toegelicht. Vervolgens was er gelegenheid de 
tentoonstelling te bekijken. Deze expositie, de “zwanenzang” 

van Kitty Jansen, is een bezoek meer dan waard. 

 

‘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 

of naar Bernadette Waelpoel. 

Geef daarbij a.u.b. aan  welk dagdeel of welke datum schikt. 

Vervolgens wordt er contact met je opgenomen over de ins en 

http://www.vriendenvanhetdomein.nl/?page_id=22
http://kitty.jansen@dedomijnen.nl/
http://blma.waelpoel@gmail.com/


outs. 

 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 IBAN-

nummer.  Reacties op deze nieuwsbrief: info@vriendenvanhetdomein.nl.  

Klik hier om u van mailings van de Stichting af te melden 
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