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De Zomer is in aantocht dus we trekken er lekker op uit! Op 2 mei gaat
een grote groep DRIE PARELS IN DE KROON VAN KEULEN bezoeken.
Deze excursie is volgeboekt, evenals de REIS NAAR TAIZÉ die plaats vindt
van 7 t/m 12 mei. Op 14 mei bent u van harte welkom om mee te gaan
om een bezoek te brengen aan de eerste Natuurbegraafplaats in ZuidLimburg: de EYGELSHOF in Eygelshoven. Daarna houden we ons op 23
mei bezig met de eeuwenoude betekenis en toepassing van geuren
tijdens de Workshop GEUREN DOOR DE EEUWEN HEEN in het
Clemensdomein in Oud-Melkelbeek (Brunssum) en op 6 juni gaan we de
daar gebruikte geurkruiden bekijken en ruiken in de KASTEELTUIN in
Oud Valkenburg – Schin op Geul. Op Vrijdagmiddag 31 mei is weer onze
maandelijkse Vrijdagmiddagwandeling: ORCHIDEEËN IN HET GERENDAL.
Dus …. Kom mee naar buiten allemaal!

De Programmaraad is druk
bezig de laatste hand aan het
programma voor het nieuwe
seizoen te leggen, en het
gaat vast en zeker niet
onderdoen dan het seizoen
dat nu ten einde loopt.
Wilt u met ons mee doen of
mee denken?
Laat het weten. Daar zouden
we blij mee zijn!
Tel: 06 36446567

KANTOOR
De financiële middelen lopen terug. Omdat we niet willen bezuinigen op de kwaliteit van het Programma
heeft het bestuur besloten om ons kantoor in Wijnandsrade te sluiten. Ons secretariaatsadres is voortaan
ELISA-GRACHT 76, 6465CZ KERKRADE. We hebben tevens een nieuw telefoonnummer: 06 36446567.
Laat u het ons ook even weten als uw adres, telefoonnummer of e-mail adres veranderen?
Dan kunnen we met elkaar in contact blijven. Ons e-mailadres blijft secretariaat@dedrieringen.org.
PROGRAMMABOEKJES

VRIEND WORDEN?

U kunt ons laten weten dat u in augustus graag een
papieren programmaboekje over de post wilt
ontvangen via de volgende link: IK WIL GRAAG EEN
BOEKJE. Als u dat ons al heeft gemeld hoeft u dat niet
opnieuw te doen!

U kunt ons steunen door VRIEND VAN DE DRIE
RINGEN te worden. Informatie daarover vindt u
HIER. Bent u al VRIEND? Fijn! Dank u wel, we
stellen uw hulp zeer op prijs, die kunnen we
heel goed gebruiken.

ALS U ZICH NU METEEN AANMELDT KUNT U HET NIET MEER VERGETEN!
Vervoersproblemen? Als u laat weten dat u een lift nodig hebt, kunnen we meestal wel iets regelen!
Dinsdagmiddag 14 mei
14:00 – 16:00 uur
Boomgaardkuilweg 7, Eygelshoven

Donderdagmiddag 23 mei
13:00 – 16:00 uur
Clemensdomein, Brunssum

NATUURBEGRAAFPLAATS
EYGELSHOF rondleiding

WORKSHOP GEUREN DOOR
DE EEUWEN HEEN

Vrijdagmiddag 31 mei
13:00/14:00 – ca 16:30 uur
Parkeerplaats Gerendal- Schin op Geul

Donderdagmiddag 6 juni
13:30 – 16:30 uur
Kasteeltuin- Oud Valkenburg

ORCHIDEEËN IN HET GERENDAL
WANDELING

GEURIGE KRUIDEN IN EEN
KASTEELTUIN

Uitgebreide informatie over ons en ons hele programma vindt u op onze website www.dedrieringen.org.

