
 

 

 

 Nieuwsbrief april 2022 
 

 Inleiding 

Het prachtige voorjaarsweer nodigt uit tot erop uitgaan. En de Vrienden hebben er zin in; 

de aanmeldingen voor het eerstvolgende Broodje Kunst zijn enorm. Verder in deze 

nieuwsbrief meer over het programma voor dit jaar. 

 

 Broodje Kunst 2 april 2022 

Eindelijk weer een bijeenkomst zonder beperkingen –anders dan het aantal deelnemers 

aan de rondleiding. Marion van Luxemborg heeft weer een mooi fotoverslag gemaakt,  

 

 Programma 2022 

Noteer voor de maand april donderdag de 28e in uw agenda. Deze datum is geprikt voor 

een bezoek aan Museum van Bommel van Dam in Venlo.  

En reserveer 2 en 3 juni. Op een van deze dagen vindt het Broodje Kunst plaats met een 

rondleiding in het museum door Stefan Cools. Een wandeling onder leiding van Stefan 

Cools is voorzien voor 22 of 23 juni. 

In de tweede helft van augustus wordt een van Gogh-wandeling georganiseerd in 

Nunhem. 

De Kunstfietstocht vindt eind september plaats en dan is er nog Biomista in oktober. 

Meer en concrete informatie volgt. 

 

 Nationale museumweek 2022 

De Nationale Museumweek vindt dit jaar plaats van 4 t/m 10 april. 

Vergeet deze week niet het Limburgs Museum in Venlo te bezoeken voor de expositie 

‘Limburgers in beeld’. 

Een overzicht van alle activiteiten vind je op de volgende site. En laat je bij het plannen 

van bezoeken aan musea inspireren door Splinter Chabot. 

 

 Concert Graaf Huijn Rotary Club Geleen 

Op 21 april organiseren de Rotary Club Geleen en het Graaf Huyn Collega een benefiet 

concert in het kader van 75 jaar vrijheid.  

In 2020 strooide Corona roet in het eten. Nu, twee jaar later verzorgen Ivo van der Bijl en 33 

talentvolle, muzikale leerlingen het concert alsnog. Ga genieten van dit concert en laat 

het ertoe bijdragen dat we eens te meer beseffen hoe belangrijk en waardevol vrijheid is, 

voor iedereen. Meer informatie op de Rotary website! 

 

 S1tt8rD (cijfer 1) 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 

https://www.vriendenvanhetdomein.nl/?page_id=22
mailto:https://www.museum.nl/nl/museumweek
https://www.rotary.nl/geleen/activiteiten/
http://www.vriendenvanhetdomein.nl/?page_id=22


info@vriendenvanhetdomein.nl 
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