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Contactdag Openluchtmuseum Arnhem, zaterdag 14 mei 2022 
 
 

Heeft u ook zo’n zin in de volgende Contactdag van de Vereniging van Huntington? U treft het: op 
zaterdag 14 mei 2022 vindt er opnieuw een Contactdag plaats in het midden van het land. 

 

 
 
De vereniging nodigt haar leden van harte uit voor deze dag! 
Het doel van deze dag is om ongedwongen samen te zijn, kennis te maken met lotgenoten en 
ervaringen en tips uitwisselen. 
 

Datum, locatie en programma  
 

Datum:   Zaterdag 14 mei 2022 vanaf 10.30 uur 
Locatie Openluchtmuseum Arnhem 
 Hoeferlaan 4 

6816 SG Arnhem  
 
Programma en tijdstippen: 
 Vanaf 10.30 uur bent u welkom en staat de koffie klaar.  
 Tot de lunch is er de gelegenheid voor een gezellig samenzijn.  
 De lunch wordt tussen 12.00 en 13.00 uur geserveerd.  
 Na de lunch kunt u deelnemen aan een gratis rondleiding of u kunt zelf de mooie 

bezienswaardigheden van het openluchtmuseum bezoeken 
 Om 16.00 uur wordt de dag gezamenlijk afgesloten  
 
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze dag, uitgezonderd uw eigen reiskosten, persoonlijke 
uitgaven en de parkeerkosten bij het Openluchtmuseum. Uitrijkaarten zijn te koop bij de kassa van 
het museum. 
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Het Openluchtmuseum in Arnhem is zoals de naam zegt in de openlucht. We hopen dan natuurlijk 
ook op droog en mooi weer, zodat u ruim de gelegenheid heeft om alle mooie bezienswaardigheden 
in het museum te bekijken. Neem wel regenkleding mee, want ook met minder goed weer gaat deze 
dag door.  

Openluchtmuseum Arnhem 
 

Wandel door het museum en ontdek hoe de natuur zich klaarmaakt voor de lente en de zomer. Sluit 
aan bij één van de gratis rondleidingen zodat u nóg meer over het museum te weten komt. Zit het 
weer toch even tegen? Dan kunt u altijd nog de Canon van Nederland tentoonstelling bezoeken waar 
u op een interactieve manier meer leert over de Nederlandse geschiedenis. 
 

Meldt u snel aan! 
 

Er geldt een maximum aantal deelnemers aan deze dag. Meld u zich daarom snel aan!  
U kunt zich tot en met vrijdag 6 mei 2022 aanmelden via huntington@adminapn.nl of telefonisch via 
0344-84 92 21, ons Backoffice in Tiel. Geef ook uw eventuele dieetwensen en/of allergieën door.  
 
 

Namens de Commissie Contactdagen, Ina van Keulen, Janny Roskam en Lenie van Ginneken 
 

 
 
 


