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Museum het Ursulinenconvent  
Nieuwsbrief juni 2016 

Website 

 

Op de website 

museum.ursulinenconvent.com 

vindt u informatie over het 

Internationaal Museum voor 

Familiegeschiedenis 

(Familiemuseum) en de Stichting 

Afrika Anders. Beide musea 

werken nauw samen en etaleren 

zich in hetzelfde gebouw (Het 

Ursulinenconvent). De website 

biedt u ook informatie over 

activiteiten en bijzondere 

evenementen. 

 

                             Museumnacht in Eijsden 
 
Altijd al eens de echte verhalen willen weten over de zusters ursulinen in Eijsden? 
De vraagtekens rond de ontdekkingen van Eugène Dubois? Hoe kwam de 
stamboom van Karel de Grote tot stand? En wat gebeurde er in die tijd in Afrika?  
 
Tijdens de Museumnacht in Museum Het Ursulinenconvent kunt u de verhalen 
hierover horen en de mensen die met deze verhalen vertrouwd zijn, ontmoeten. 
Kom en maak kennis met Moeder Overste, met broeder Einhard en mevrouw Elise 
Spauwen-Schrijnemaekers. Zij doen een boekje open over de historie van toen en 
het museum van nu. 
Op zaterdag 30 juli 2016 zet het museum tussen 18.45 uur en 24.00 uur zijn 
deuren open voor een unieke gebeurtenis! De laatste rondleiding start om 22.15 
uur. In groepen worden de bezoekers rondgeleid langs diverse zalen waar iemand 
zijn of haar licht werpt op zaken die in het museum worden getoond. De 
rondleiding zal ongeveer twee uur in beslag nemen. Halverwege is een pauze 
ingelast voor een hapje en een drankje. Aanmelden vooraf wordt zeer op prijs 
gesteld. Dan hoeft niemand lang te wachten voor de rondleiding begint. De kosten 
zijn € 15 per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen € 10. Dit is inclusief een hapje 
en drankje in de pauze. Zie voor het aanmeldingsformulier de bijlage van deze 
Nieuwsbrief. 
De Museumnacht wordt geheel verzorgd door de vrijwilligers van Museum Het 
Ursulinenconvent. Kom kijken welke talenten wij in huis hebben! 

 

http://www.museum.ursulinenconvent.com/
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Workshops beeldhouwen 
 
Afrika Anders organiseert van12 juli t/m 6 augustus en van 9 augustus t/m 2 september 
workshops beeldhouwen. Enkele Afrikaanse kunstenaars zijn dan te gast om met groepen 
cursisten te gaan beeldhouwen. Een workshop van één dag kost € 65, twee dagen kosten € 125 en 
voor drie dagen betaalt u € 185. 
Inschrijven kan via afrikaoplocatie@gmail.com. Meer informatie krijgt u via  
tel. 06-57771533 
 

      

Eugène Duboislezing door Prof. dr. Philip van Peer 

 
Zondag 19 juni om 11.00 uur 

 
Prof. Dr. Philip van Peer, hoogleraar Prehistorische Archeologie 
aan de KU Leuven, houdt op 19 juni om 11.oo uur de 
Zomerlezing van de Stichting Eugène Dubois. De lezing vindt 
plaats in de Kapel van het Ursulinenconvent. Entreeprijs voor 
deze lezing is € 5, inclusief koffie of thee. 
 
Prof. Philip van Peer deed o.a. onderzoek in Noordoost-Afrika, 
in de lössgroeve Kesselt - Op de Schans ten westen van Daalhof 
bij Maastricht (2006-2008) en werkt momenteel aan een 
Steentijdproject in de oostelijke Vlaamse Vallei (2014-2018). 
 
De lezing die hij op 10 juni houdt heeft als titel: 
 
Wanneer verliet Homo sapiens Afrika? 

Over de kwestie van de eerste migraties van anatomisch moderne populaties uit Afrika is de laatste 
20 jaar veel onderzoek gebeurd door verschillende evolutionaire disciplines. Dit heeft geresulteerd in 
een conventioneel interpretatiemodel, de z.g. Out-of-Africa II- theorie. De lezing vangt aan met een 
korte presentatie van dit conventionele model dat nadien aan een grondige kritiek wordt onderworpen. 
Gebaseerd op eigen veldwerk en onderzoek in Noordoost-Afrika en het Arabisch schiereiland wordt 
vervolgens een heel ander perspectief op de verspreiding van Homo sapiens en de historische rol van 
deze soort ontwikkeld. 
 
 

 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

mailto:afrikaoplocatie@gmail.com
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11 september 2016: tweede reünie 
 
Na het succes van de reünie in 
2015 van de leerlingen van de 
zusters ursulinen in Eijsden volgt 
dit jaar een tweede editie. Vorig 
jaar moesten we heel veel mensen 
teleurstellen, omdat er veel meer 
aanmeldingen waren dan er plek 
was.  
 
Op veler verzoek is nu dan ook een 
datum gekozen voor een tweede 
reünie: op zondag 11 september 
2016 verwelkomen we weer graag 
veel oud-leerlingen! 
 
 
De kosten voor deelname bedragen € 15 per persoon. Kent u mensen die geïnteresseerd kunnen zijn in 
deelname aan deze reünie, attendeer hen dan op deze mogelijkheid.  
 
Aanmelden kan via Reunie.ursulinen@gmail.com. 
U ontvangt dan een uitnodiging met meer informatie. Ook aan de balie van Museum Het 
Ursulinenconvent, Breusterstraat 27 in Eijsden en via tel. 043 7370202 kunt u meer informatie krijgen. 

 
 
 

Peuterkunst op de 
Drakenzolder 
 
Op zaterdag 4 juni toonden 70 peuters 
van de plaatselijke peuterspeelzaal 
Roelekeboel een door hen zelf gemaakt 
kunstwerkje rondom het thema Familie. 
Veel ouders en grootouders brachten zo 
een bezoek aan het museum. Voor wie 
dat wilde, was er de gelegenheid een 
eigen familiestamboom te masken. Met 
meegebrachte foto’s konden de peuters 
en hun familieleden naar hartenlust 
hieraan werken. Met deze tentoonstelling 
hadden de peuters een bijzondere 
primeur: deze ruimte, de Drakenzolder, is 
door Museum Het Ursulinenconvent 
speciaal ingericht om evenementen te 
kunnen organiseren. Hier vond op 11 en 

12 juni de Persian Art Market plaats en ook voor conferenties en andere gelegenheden is deze ruimte 
uitermate geschikt. Mooi dat de jongste bezoekers van het museum hier het spits konden afbijten! 
 

mailto:Reunie.ursulinen@gmail.com
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Concerten en exposities van Stichting Chrisjteijn 

 
Met ingang van september 2016 verhuist Stichting 
Chrisjteijn van de St.-Christinakerk in Eijsden, elf jaar 
lang de thuisbasis, naar de kapel Sterre der Zee van 
Museum Het Ursulinenconvent. Op deze nieuwe locatie 
gaat de stichting concerten en exposities organiseren in 
een entourage die uitstekend geschikt is voor deze 
evenementen. 
De serie concerten van najaar 2016 begint op zondag 25 
september. En dat belooft meteen een bijzondere 
aangelegenheid te worden, te oordelen naar de 
concerten die klarinettist Arno Piters al eerder voor 
Stichting Chrisjteijn heeft verzorgd. Voor de derde keer 
treedt hij op met zijn studenten-van-dit-jaar van het 
Amsterdam Conservatorium. Op dit moment is nog niet bekend wie dat in het volgende studiejaar zullen 
zijn, maar u kunt erop rekenen dat de kwaliteit van deze talentvolle jongelui, allen masterclassstudenten, 
gewaarborgd is. Het programma is nog niet bekend, maar dat zal geen onaangename verrassingen 
opleveren. De prachtige uitvoering van januari 2015 met werken van o.a. Mozart, Brahms, Fauré, 
Piazzola en Messiaen ligt nog vers in het geheugen. De Christinakerk was toen helemaal ‘uitverkocht’ en 
het publiek was onder de indruk van de prestaties van Arno en zijn ‘jongens en meisjes’. 
Het concert begint om 16.00 uur. Kaarten à € 10 zijn vanaf 15.30 uur verkrijgbaar aan de ingang van de 
kapel of te reserveren op chrisjteijn@gmail.com. In het toegangskaartje is een consumptie inbegrepen. 
Tegen inlevering van uw kaartje kunt u een kop koffie o.i.d. in het Museumcafé bestellen. Het concert 
eindigt omstreeks 17.00 uur. 
 

Lopende tijdelijke exposities 
 
In Museum het Ursulinenconvent kunt u op dit moment naast de vaste collectie vier tijdelijke 
tentoonstellingen bekijken. Deze exposities geven een beeld van het leven van een volk in Afrika, de 
zoektocht van een kunstenaar haar haar voorouders, de (bijna vergane) glorie van een buurtschap en 
attributen uit een bewogen familiegeschiedenis. 
  

 
Petra Poolen 
Nog tot het einde van de zomer is de expositie van Petra Poolen te bezichtigen 
in het Karel de Grote Paviljoen. De geëxposeerde werken van Petra geven een 
beeld van haar zoektocht naar het leven van haar voorouders. Na bestudering 
van familieportretten heeft zij hen vereeuwigd, hen geëerd met haar werk. 
Voor haar werk gebruikt Petra de Japanse techniek van papier maken. In deze 
manier van papier scheppen, papier gieten heeft zij diverse technieken gebruikt 
om de levens van haar voorouders vorm te geven in haar universum. Speciaal 
voor de vrijwilligers van het museum heeft zij een afdruk gemaakt van hun 
voorouder(s) op door haar geschept papier. Ook deze kunstwerken zijn te zien 
tijdens de tentoonstelling. In de museumwinkel zijn gedurende de 
expositieperiode boekwerken te koop over het werk van Petra Poolen. Tegen 
betaling van een entreekaartje voor het museum  
(€ 7) kunt u de tentoonstelling tot en met september bewonderen. 
 
 

mailto:chrisjteijn@gmail.com
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Expositie DOGON 
 
De expositie over de Dogon, 
een bevolkingsgroep die 
leeft in Mali, kende een 
mooie openingsceremonie. 
Veel genodigden luisterden 
o.a. naar een lezing van Kitty 
Janssen, conservator van 
Museum De Domeinen in 
Sittard-Geleen en 
samensteller van deze 
tentoonstelling en naar de 
muziek van Jop Koreman die 
de balafoon bespeelde. 
De Dogon zijn bekend om 
hun kleurrijke, gemaskerde 
dansen en ceremonies en ook om hun monumentale architectuur. De tentoonstelling neemt 
de bezoeker mee in het boeiende culturele leven van de Dogon, waarvan vele facetten 
worden belicht. 
 
 
Olga Majeau 
 
Eveneens tot het einde van de zomer is de expositie 
‘Een schitterend isolement, een familiegeschiedenis’ 
van schrijfster Olga Majeau te bekijken. Deze expositie 
geeft een beeld van de verborgen kanten van de 
voorouders van Olga. 
De vondst van een ring en twintig door Árpád vanuit 
de Hongaarse goelag geschreven brieven vormen het 
startpunt van een zoektocht van een 
achterkleindochter naar het leven en het lot van haar 
vergeten overgrootvader. Ogenschijnlijk is er niet veel 
verrassends aan de familiestukken die Olga Majeau 
van haar grootmoeder Elfi erft. Elfi heeft haar van 
alles verteld over haar beroemde voorouders, het 
Duitse schrijversechtpaar Bettina en Achim von Arnim. 
Maar naarmate de familielijn de recentere 
geschiedenis nadert, worden de levens van het 
nageslacht van de Von Arnims raadselachtiger. Wie 
was Elfi’s vader, de Hongaarse baron Árpád Eperjesy, 
over wie zij nooit sprak? 
 
Het boek Een schitterend isolement is te koop in de 
museumwinkel voor € 19,99. 
 
 

Árpád Eperjesy 
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Fototentoonstelling over Withuis 
 
De fototentoonstelling ‘Focus op Withuis’ is nu te zien op de eerste verdieping 
van Museum Het Ursulinenconvent.  
De tentoonstelling is gemaakt door de fotogroep PCVO onder leiding van de 
bekende Belgische fotograaf Freddy Jans. De tentoonstelling bevat recent 
gemaakt materiaal, maar ook reproducties van oude onbekende foto’s van het 
kleine grensplaatsje. 
Het idee achter de tentoonstelling is ontstaan nadat een aantal leden van de 
fotogroep wekelijks door Withuis reden. Telkens zagen zij het oude 
benzinestation verder vernield worden en verpauperen. 
 Het station is een van de oudste benzinestations van Nederland en 
werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw geopend.  
Duizenden mensen uit heel Nederland hebben er getankt voordat ze naar België 
doorreden of terugkwamen van vakantie. In die jaren moest iedereen nog zijn 
paspoort tonen aan de douane van Nederland en België. Jarenlang was Withuis 
een bloeiend gehucht, maar sinds de aanleg van de snelweg naar Luik en het 
verdrag van Schengen is het belang van het grensplaatsje afgenomen. 
In ongeveer veertig foto’s, kleur en zwart-wit, tonen de fotografen de schoonheid 
en verwording van het dorp en het fameuze benzinestation. 
Eerder is deze tentoonstelling te zien geweest in het Huis van de Burger, het 
gemeentehuis van Eijsden, Margraten.  
 
 
 
 

 

 
 

Ook u kunt vriend worden van Museum Het Ursulinenconvent. Voor slechts € 15 per jaar (één persoon) 
of € 25 voor een echtpaar krijgt u onbeperkte toegang tot het museum, ontvangt u (persoonlijk) 10% 
korting op de museumhoreca, ontvangt u de Nieuwsbrief, wordt u als een van de eerste op de hoogte 
gesteld van korte nieuwsberichten van het museum en ontvangt u uitnodigingen voor openingen en 
symposia. Een aanmeldingsformulier vindt u op de website www.museum.ursulinenconvent.com en bij 
de balie van de museumwinkel, Breusterstraat 27 in Eijsden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam Frans Philippens 
Onze Frans Philippens is tot ons groot verdriet overleden. Hij heeft 
een zware operatie aan zijn hart niet overleefd. Wij houden hem in 

herinnering als een fijne collega vrijwilliger, gezellig, aimabel. Wat 
zullen wij hem missen.  

http://www.museum.ursulinenconvent.com/


 

7 

      

De schakel naar de zusters ursulinen 
 

Een vrijwilliger van het allereerste uur, Maria Janssen-
Rutten. Zij heeft een heel speciale band met het pand, 
nog voor het museum werd. ‘Ik ging er naar de lagere 
school, ik kwam er bijna dagelijks want ik kreeg er 
pianolessen van der zusters en ik leerde er typen. Hier 
kreeg ik, en met mij vele andere meisjes uit Eijsden, 
mee hoe belangrijk culturele vorming is in je leven.’ 
Later, als volwassen vrouw, gaf Maria Engelse les aan 
verschillende typen onderwijs en keerde zij terug in het 
pand als gemeenteraadslid van de gemeente Eijsden. 
Nadat de zusters ursulinen uit Eijsden waren 
vertrokken, deed het pand zo’n dertig jaar dienst als 
gemeentehuis. Daar was Maria Janssen vaak te vinden 
voor vergaderingen van commissies en de 
gemeenteraad. Want inmiddels, betrokken als ze is, 
was ze toegetreden tot de lokale politiek. 

 
Ursulinenkamer 
Na de fusie van de gemeenten Eijsden en Margraten dreigde het gebouw leegt te komen staan.  
‘En dan zie je dat het verval snel optreedt,’ vertelt ze. ‘De gemeente heeft toen gezocht naar een nieuwe 
bestemming en wat waren we in Eijsden blij met dit initiatief van Leo Barjesteh. Het Familiemuseum 
begon in 2013 met de opbouw van iets heel nieuws in de gemeente.’ Hier werd Maria een zeer 
betrokken vrijwilliger. Onvermoeibaar is zij als het gaat om een mooie invulling van het museum. Zo 
ontbreekt ze zelden op de maandelijkse poetsmaandag met de andere vrijwilligers. Haar speciale 
aandacht gaat uit naar de Ursulinenkamer. De plek waar de herinnering aan de oorspronkelijke invulling 
van het gebouw wordt warm gehouden. Regelmatig wipt zij er even binnen om er een bloemetje neer te 
zetten, iets recht te trekken of een mooi nieuw object van de zusters goed te etaleren. Maria heeft er 
met haar goede contacten met de zusters ursulinen in Grubbenvorst voor kunnen zorgen dat veel 
meubilair en andere spullen in de Ursulinenkamer te bezichtigen zijn. Voor het juiste verhaal over de 
zusters ursulinen moet je bij Maria zijn. 
 
zr. Angelic Brophy 
Over verhaal gesproken….. Tijdens de opening van het Familiemuseum in 2014 ontving het museum uit 
handen van zuster Josephine Clemens, oud-directrice van de huishoudschool die vroeger in het klooster 
gevestigd was, een kopie van het handgeschreven dagboek van zuster Angelic Brophy, een Ierse non die 
in het Eijsdense klooster woonde in de tijd dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Maria Janssen heeft nu 
de vertaling van het dagboek klaar. ‘Het is een zeldzaam mooie en precieze beschrijving van de 
belevenissen in Eijsden, toen de Duitsers de Maas overstaken nadat ze Fort Eben Emael hadden 
ingenomen. Ze vertelt van de tocht die de inwoners van Eijsden moesten maken, omdat ze van de 
Duitsers weg moesten uit de gevechtszone. Het biedt ons een mooi inkijkje in het leven van toen onder 
de Duitse bezetter.’ Om het verhaal compleet te maken heeft Maria nog veel onderzoek gedaan in de 
omgeving om een aantal zaken beter te kunnen duiden. ‘Het boek is nu klaar. Het was een hele 
zoektocht die mij ook veel moois heeft opgeleverd. Mooie contacten, mooie verhalen over dit rijke 
verleden. Grafisch vormgever Paul Hertoghs heeft er een prachtig boek van gemaakt, aangevuld met 
foto’s en voorzien van veel nieuwe informatie.’ 
 
Presentatie 
Op 10 september wordt het boek “De oorlogservaringen van Zuster Angelic Brophy” gepresenteerd in 
het Ursulinenconvent. Bij voorintekening kost het boek € 15. Daarna is het te koop voor € 20. 
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Intekenen graag vóór 1 augustus 2016, dit om de oplage te kunnen bepalen. Overigens, de eventuele 
opbrengst van dit boek komt geheel ten goede aan het Familiemuseum.  
 

 

 

U kunt dit boek bestellen  
- Stuur een mailtje naar info@ursulinenconvent.com met daarin vermeld dat u dit boek 

wilt ontvangen onder vermelding van uw naam, adres en e-mailadres 
- Lever de intekenbon, die als bijlage bij deze Nieuwsbrief wordt gevoegd, ingevuld in 

bij de balie van de museumwinkel, of stuur deze op naar Museum Het 
Ursulinenconvent, Breusterstraat 27, 6245EH Eijsden 

- Betaling kan contant bij afhalen van het boek op 10 september of vooraf door € 15 
per besteld boek over te maken op NL61 INGB 0006857210 t.n.v. Museum Het 
Ursulinenconvent. Vermeld ook hier uw naam. 

mailto:info@ursulinenconvent.com
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Vrijwilligers zijn altijd nodig 
 
Museum Het Ursulinenconvent is altijd op zoek naar vrijwilligers. Mensen die in de museumwinkel willen 
werken, mensen met verstand van (electro)techniek, ict’ers. Maar ook mensen die het fijn vinden om te 
klussen op diverse fronten worden bij ons met open armen ontvangen. Wij kunnen geen vergoedingen 
aanbieden, maar wel een fijne omgeving met veel enthousiaste mensen, veel waardering voor uw inzet 
en het gevoel dat we er samen in slagen een mooi museum op te zetten en draaiende te houden. Meer 
informatie: info@ursulinenconvent.com of bel 043 7370202. 
 

 
Nieuw in het assortiment 
Sinds kort is in de museumwinkel diverse soorten stroop, mosterd, 
azijn en jam onder eigen naam en met een eigen etiket te verkrijgen. 
Deze producten zijn los te verkrijgen, maar wij kunnen er ook mooie 
cadeaupakketten van maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanmeldingsformulier Museumnacht. 
Ja, wij willen graag naar de Museumnacht op 30 juli komen 
 
Naam                                              …………………………………………………………………………………………… 
 
Aantal personen + leeftijd           ……………………………………………………………………………………………. 
 
Adres                                               ……………………………………………………………………………………………. 
 
Woonplaats                                     …………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon                                           ……………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail                                                ……………………………………………………………………………………………. 
 
Wij komen graag vroeg / laat in de avond (graag uw voorkeur aangeven). 
 
U ontvangt van ons een bevestigingsmail met een verzoek om vooruitbetaling. Als de betaling is 
ontvangen, is deelname gegarandeerd. 
 
U kunt dit reserveringsformulier invullen en via de mail sturen naar info@ursulinenconvent.com    
 

mailto:info@ursulinenconvent.com
mailto:info@ursulinenconvent.com
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Agenda juni - december 2016  

18-06 Kaomptloore filmvoorstelling 

19-06 Eugène Dubois Zomerlezing 

12-07 / 03-09 Workshops beeldhouwen Afrika Anders 
 

17-07 Optreden Musique Complète 

30-07 Museumnacht 

11-09 Reünie leerlingen van de zusters ursulinen 

18-09 Eugène Dubois Herfstlezing 

24-09 Kaomptloore filmvoorstelling 

25-09 Concert Stichting Chrisjteijn: Arno Piters (klarinet) en zijn masterclassstudenten 

01-10 Autorally Visé 

23-10 Concert Stichting Chrisjteijn: Claudia Couwenbergh (sopraan) en Alice Hendriks (piano) 

29-10 / 13-11 Expositie Stichting Chrisjteijn: Claudia Volders (schilderijen) en Jan Duytschaever 
(sculpturen)  
 
 
 

05-11 Congres Genetische Genealogie (Zonen van Adam II) 

19-11 Kaomptloore filmvoorstelling 

20-11 Juwelen en accessoiresmarkt 

20-11 Concert Stichting Chrisjteijn: Helicon Ensemble 

10-12 / 11-12 Kerstmarkt 

18-12 Eugène Dubois Winterlezing 

18-12 Kaomptloore filmvoorstelling 

 
 

Voorinschrijfformulier “De oorlogservaringen van Zuster Angelic Brophy” 
 
Naam      ………………………………………………………………………………… 
 
Adres     …………………………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats  ………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail     ………………………………………………………………………………….. 
 
Bestelt                                                             …………………. exempla(a)r(en) van dit boek 
 
Lever deze bon ingevuld in bij de balie van de museumwinkel of stuur hem naar Museum Het Ursulinenconvent, 
Breusterstraat 27, 6245EH Eijsden. 
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Traktatie-Matinee in het Ursulinenconvent te Eijsden op 3 juli a.s. 
 

Een zeer gevarieerde muzikaal-culinaire rondreis 
In de stijlvolle Salle des Armoiries van het museum trakteert het 
museumcafe u, met veel plezier, op een ontspannen en gezellige middag. 
Een drietal zeer goede zangers van eigen bodem zullen een keur 
aan  bekende internationale operette-melodieën ten gehore brengen. Het 
virtuoze vocale solistenteam bestaat uit bekende lokale grootheden: 
Eveline Leunissen (sopraan); Jeffrey Hendrickxs (bas-bariton); Denis Florack 
(tenor). In de pauzes tussen de optredens serveren wij een ‘proefglas’  van 
een van onze heerlijke kwaliteitswijnen, elk begeleid door een verfijnde 
‘amuse’ uit eigen keuken. Robin Mertens zorgt voor verse bereidingen. Onze 
wijnkundige Lambert Smeets  doet de korte en kernachtige wijnexplicaties. 
Het kijk-, proef- en luisterprogramma is als volgt samengesteld:  
Entree (van 13.30-14.00u.): met glas Prosecco   ‘Colli Trevigiani’  – Cantine 
del Soligo – Veneto. 
Drie verrassingsmelodieën 
Pauze: Proefglas Verdejo 2015, Bodegas Antano  – Rueda met Tranche van 
wrap, gevuld met parmaham en Rucola.       
Drie verrassingsmelodieën 
Pauze: Proefglas Chardonnay “Demi-Muid” 2014 – Domaine La Colombette -Lanquedoc met fijne tartaar van 
gerookte zalm         
Drie verrassingsmelodieën 
Pauze: Proefglas Malbec 2015, Pascual Toso – Mendoza,  Argentina met Plakje Val Dieu kaas op roggebrood. 
Drie verrassingsmelodieën 
Pauze: Proefglas Barbera d’Asti 2014 ‘Bricco Paradiso’,  Tenuta Il Falchetto  – Piëmonte, met hummus met tranche 
van gebakken eendeborst       
Drie verrassingsmelodieën om mee te zingen als slot. 
Na afloop van dit programma kunt u terecht voor een after-party-drankje in het gezellige Museumcafe. Dineren is 
natuurlijk ook mogelijk. Wij hopen u te mogen begroeten op dit speciaal festijn. 
 
Vriendelijk uitnodigend, 
Team Museumcafe Ursulinen. 
 
NADERE GEGEVENS: 
Plaats: Ursulinenconvent, Breusterstraat 27, 6245 EH Eijsden. Er is ruime en gratis parkeergelegenheid ter plaatse. 
Datum: zondag 3 juli a.s.. Entree: v.a. 13.30u. Aanvang: 14.00u. Einde omstreeks 16.30u. Kosten: € 32,50 p.p. all-in.  
Reservering kan alleen door betaling: NL82INGB0006762645, t.n.v. V.O.F. Mertens te Eijsden. 
Na uw betaling verzoeken wij u vriendelijk om  per omgaande uw reservering te willen bevestigen per email: 
mertens01@home.nl , zodat wij U dan een bevestiging van ontvangst kunnen sturen. 

Museum Het Ursulinenconvent 
Breusterstraat 27 
6245 EH Eijsden 
Tel 043- 7370202 
info@ursulinenconvent.com 
www.museum.ursulinenconvent.com 
www.facebook.com/hetconvent/ 

Colofon 
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Museum Het Ursulinenconvent 
en zal vier maal per jaar verschijnen. 
Stelt u het niet langer op prijs om deze 
Nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich 
afmelden door een mail te sturen naar 
nieuwsbrief@ursulinenconvent.com 

tel:13.30-14.00
tel:0006762645
https://mail.google.com/mail/u/0/h/7lgtwl3qnj7e/?&cs=wh&v=b&to=+mertens01@home.nl
https://mail.google.com/mail/u/0/h/7lgtwl3qnj7e/?&cs=wh&v=b&to=+mertens01@home.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg7pPMp6_NAhXBB8AKHX2sD84QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.freepngimg.com%2Fpng%2F2621-wine-glass-png-image&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNFQ_jTUOXvuFM0MxwRDaAyYyxsA2A&ust=1466261408118334

