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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

UITNODIGING
LGOG Jeugdleden
Godelieve Boselie
T. 06-31574584
E. jeugdleden.lgog@gmail.com

Activiteit: Bezoek aan de tentoonstelling ‘DNA van Limburg’ in het Limburgs
Museum
Wanneer: zaterdag 3 februari, 14:00
Locatie:

Limburgs Museum (Keulsepoort 5) Venlo

Aan alle belangstellenden,
Graag nodigt de Werkgroep Jeugdleden jullie uit voor onze volgende activiteit, die
gaat plaatsvinden op zaterdag 3 februari in Venlo. We gaan op dan op excursie naar
het Limburgs Museum, om daar de tentoonstelling DNA van Limburg; wat je ziet,
ben je zelf te bezoeken.
In de tentoonstelling het DNA van Limburg wordt op een interactieve manier gezocht
naar hoe Limburgers zichzelf identificeren en of we überhaupt wel kunnen spreken
van een Limburgse identiteit. De provincie Limburgs is immers pas 150 jaar geleden
‘verzonnen’. Toch is het duidelijk waar te nemen dat veel inwoners in Limburg zich
sterk verbonden voelen met hun provincie en Limburgse achtergrond. Wat is dan
typisch Limburgs en wanneer ben je nu een Limburger? De tentoonstelling neemt je
mee op een reis door de Limburgse identiteit.

Afbeelding afkomstig van www.limburgsmuseum.nl
LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht – T. 043-321.25.86 - E. info@lgog.nl - W.
www.lgog.nl

Kosten
Je betaalt zelf de entree voor het museum. De reguliere entreeprijs bedraagt € 11,50
per persoon. Met een CJP-pas wordt dit € 4,00 en met een museumjaarkaart kun je
gratis naar binnen. Kinderen onder de 4 mogen gratis mee, tussen 4 en 17 jaar betalen
zij € 7,25 entree. We zullen in de buurt van de kassa verzamelen en goed herkenbaar
zijn.
Jaarplanning
De werkgroep Jeugdleden is druk bezig met het maken van een jaarplanning voor
2018. Deze ontvangen jullie zo spoedig mogelijk van ons en zal dan natuurlijk ook op
Facebook en www.lgog.nl te vinden zijn.
Heb je interesse om actief te worden in de werkgroep? Na de activiteit zaterdag vindt
er een vergadering van de werkgroep plaats. Je bent van harte uitgenodigd om, geheel
vrijblijvend, aan te schuiven.

Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten zaterdag!

Hartelijke groet,
Godelieve Boselie, Brent Bonekamp, Lynn Jennisen en Kelly Krijntjes
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