
 
 

Nieuwsbrief 14 juni 2022 

Inleiding 

De meteorologische zomer is begonnen, een mooie periode om meer 

buitenactiviteiten te organiseren. Dat zullen er een tweetal zijn waarover je 

verderop in deze nieuwsbrief leest. Maar ook is er aandacht voor een 

activiteit die we niet zelf organiseren, maar die zeer de moeite waard is. 

 

 
Vriendenactiviteiten rond de expositie van Stefan Cools 

 
In samenwerking met De Domijnen worden speciaal voor de Vrienden twee 

activiteiten georganiseerd: 

Wandelexcursie Lepidoptera 30 juni 

De eerste activiteit rond de expositie van Stefan Cools. Ze vindt plaats 

op donderdag 30 juni a.s., van 10.30 uur tot 12.30 uur. O.l.v. de 

kunstenaar wordt een wandeling gemaakt van het Oranjeplein in 

Bunde naar zijn Lepidoptera in Bunde. 

Jullie ontvangen op korte termijn de uitnodiging met meer informatie. 

 

 
Rondleiding ‘Uit het leven van een vlinder’ 7 juli 

Deze activiteit staat op het programma voor donderdag 7 juli a.s. in 

het museum. De rondleiding duurt van 14.15 uur tot 17.00 uur. 

Meer informatie ontvangen jullie via de uitnodiging die binnenkort 

wordt verstuurd. 

 

 
 

Kascontrole 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Peter van der Ham en Francine 

Somers, heeft onlangs de stukken over het boekjaar 2021 goedgekeurd. Dit 

betekent dat de overdracht naar de nieuwe penningmeester, Elly 

Rademakers, kan plaatsvinden. 

 
 

 
 

Mag niet gemist worden: 17 september 

Wat later in het seizoen, op zaterdag 17 september om precies te zijn, vindt 

de Kunstfietstocht - een niet weg te denken activiteit in ons jaarlijkse 

programma, plaats. Dit jaar voert de tocht ons meer in noordelijke richting, 

de omgeving van Susteren en Koningsbosch. Met onderweg een bezoek aan 

diverse galerieën. 

https://www.dedomijnen.nl/tentoonstellingen/expositie/uit-het-leven-van-een-vlinder/
https://www.dedomijnen.nl/tentoonstellingen/expositie/uit-het-leven-van-een-vlinder/


 

 
 

 
 

 
 

 
 

verwijderd 

“Meer eigen smoel en verhalen van de regio” 

Lees het artikel in De Limburger van vandaag over de twee nieuwe 

conservatoren van het Erfgoedcentrum en het museum Hedendaagse Kunst, 

Rannilt Pol en Guus van Engelshoven, en hun visie op de ontwikkelingen. 

 
 

 

Weefexpositie Nederweert-Eind in september 

Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert-Eind staat in de maand 

september in het teken van het weven. Op alle dinsdagen, woensdagen, 

donderdagen en zondagen in september kan de weef-expositie worden 

bezocht. Op zondag 4 september is er een textielkunstmarkt, en op de 

zondagen 11, 18 en 25 september vinden demonstraties met een weefstraat 

plaats: 6 getouwen waarop het weefproces van begin tot eind wordt 

getoond. 

 
Muziek in Sittard-Geleen 

PodiumPlus organiseert op zondagmiddag 26 juni a.s. van 14 uur tot 18 uur 

in de grote zaal van de Hanenhof in Geleen een concert met optredens van 

de twee Popkoren 50+ en meerdere JTB-bands. De entree is gratis! 

Misschien een idee om ook zelf mee te gaan doen! 

 

 
 
Het wachtwoord voor de fotopagina en de toegang tot documenten, o.a. het 

koersdocument. Je kunt het ook opvragen bij info@vriendenvanhetdomein.nl 
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