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Nieuwsbrief 2019 – 06
BESTE MENSEN,
De allerlaatste activiteiten van het seizoen 2018/2019 liggen voor ons. Dat is een aantal wandelingen:
Op 6 juni gaan we onder leiding van de herboriste Joke van der Steen op zoek naar GEURIGE KRUIDEN in
de kasteeltuin van Oud Valkenburg. En verder resten ons natuurlijk nog de mooie maandelijkse
vrijdagmiddagwandelingen: Op 28 juni langs de waterkant in OOSTMAARLAND, op 26 juli pittig klimmen
rond HOLSET en op 30 augustus wandelen we langs de grens naar Kollegreend bij THORN.
Aansluitend start dan in september ons nieuwe seizoen 2019/2020. Dat is vrijwel klaar en u kunt het dan
ook al vinden in het OVERZICHT op onze website.
VRIEND WORDEN?

PROGRAMMA 2019/2020

De Stichting Vrienden van
bestaat intussen alweer meer dan
11 jaar. Middels een donatie van minimaal € 15,-- per jaar kan men al
Vriend worden, maar meer dan €15,-- mag natuurlijk ook! Deze donaties
stellen ons in staat een aantal activiteiten te organiseren die wij belangrijk
vinden en die wij zonder hun bijdrage niet zouden kunnen betalen.
Ook andere noodzakelijke kosten kunnen op deze manier gedekt worden.
Zo heeft de Stichting Vrienden van
onder meer de totale
druk- en verzendkosten voor het programmaboekje 2017/2018 voor haar
rekening genomen. Als dank voor uw donatie organiseert de Stichting
Vrienden van
aan het begin van het seizoen een activiteit
exclusief voor Vrienden. Dit keer worden de Vrienden op zaterdagmiddag 12 oktober verwelkomd in de JEZUÏETENBERG in Maastricht.
Alle reden dus om VRIEND te worden!!

De Programmaraad heeft
weer hard gewerkt aan het
programma voor het nieuwe
seizoen, en het gaat vast en
zeker niet onderdoen voor
het Programma dat nu ten
einde loopt.
Lijkt het u leuk om met ons
mee doen of mee denken?
Daar zouden we blij mee zijn!
Laat het weten.
U bent van harte welkom!
Tel: 06 36446567

PROGRAMMABOEKJES
Laat het ons weten als u in augustus graag een papieren programmaboekje over de post wilt ontvangen via
de volgende link: IK WIL GRAAG EEN BOEKJE. Als u dat al heeft gemeld hoeft u het niet opnieuw te doen!
IN DE KOMENDE PERIODE HEBBEN WE VOOR U VOOR DE VOLGENDE ACTIVITEITEN
Vervoersproblemen? Als u laat weten dat u een lift nodig hebt, kunnen we meestal wel iets regelen!
Donderdagmiddag 6 juni
13:30 – 16:30 uur
Kasteeltuin- Oud Valkenburg

Vrijdagmiddag 28 juni
13:00/14:00 – 16:30 uur
Café La Marmite – Oost-Maarland

GEURIGE KRUIDEN IN EEN
KASTEELTUIN

KALM AAN KUIEREN LANGS
DE WATERKANT

Vrijdagmiddag 26 juli
13:00/14:00 – ca 16:30 uur
Eetcafé ’t Klukske - Holset

Vrijdagmiddag 30 augustus
13:00/14:00 – ca. 16:30 uur
Brasserie Soof – Thorn

PITTIG KLIMMEN
ROND HOLSET

LANGS DE GRENS NAAR
KOLLEGREND

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

