Postadres: Elisa-Gracht 766465CZ Kerkrade
Tel.: 06 36446567
E-mail: secretariaat@dedrieringen.org
Website: www.dedrieringen.org
K.v.K.nr.: 41071541
Rekening NL15 INGB 0000515790
t.n.v. Stichting De drie ringen

Nieuwsbrief 2021 – 09

Beste mensen,
We hebben in oktober een mooie start gemaakt en uit het aantal deelnemers aan de diverse
activiteiten bleek wel dat veel mensen daar na een jaar coronapauze naar uit hadden gezien.
Het is een feest u allemaal weer terug te zien!
Toch moeten we wel voorzichtig blijven. Op onze website vindt u steeds de actuele
maatregelen die we als De drie ringen in acht nemen.
Voor de komende periode hebben we weer een scala aan mooie activiteiten voor u op het
programma staan. Graag vragen we uw aandacht voor een uiterst informatieve middag over
ERFRECHT, waar alles aan de orde komt wat u al zo lang hierover wilde weten en mogelijk nog
veel meer. Ook weer traditiegetrouw, eind november, een lezing van de, ons intussen
welbekende, en zeer boeiende spreker dr. DETLEF ROHLING met een filosofische blik op de
pandemie. Voorts een exclusief voor De drie ringen geprogrammeerde excursie naar het
NATUURHISTORISCH MUSEUM in Maastricht waar we ook een blik achter de schermen
krijgen. We verheugen ons ook alvast op een mooie ONTMOETING in de adventstijd.
Natuurlijk gaan we in de komende periode ook weer WANDELEN, net als Samen eten & Samen
kijken, dit keer naar de aangrijpende film LES INNOCENTES. We zien naar u uit!
Dinsdagmiddag 9 november
14:00 – 16:00 uur
Parochiezaal Nieuwenhagerheide

Donderdagmiddag 18 november
12:45 – ca 16:00 uur
Sint Jansheem Eygelshoven

ERFRECHT & TESTAMENT

SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN
‘LES INNOCENTES’

Informatiemiddag
Woensdagmiddag 24 novenber
14:00 – 16:00 uur
Parochiezaal Nieuwenhagerheide
Lezing Dr. Detlef Rohling

Vrijdagmiddag 26 november
13:30 – ca 16:30
Aan de Voeëgelsjtang 1 Schinveld
SCHINVELDSE BOSSEN IN DE HERFST
Vrijdagmiddagwandeling

Woensdagmiddag 8 december
14:00 – 16:00 uur
De Bosquetplein 7 Maastricht

Donderdagmiddag 16 december
14:00 – 16:30 uur
Parochiezaal Nieuwenhagerheide

NATUURHISTORISCH MUSEUM

ONTMOETING OP DE ROUTE
NAAR BETHLEHEM

VERANDERENDE TIJDEN

Excursie

Meldt u zich tijdig aan want vol is vol, en omgekeerd
kunnen sommige activiteiten niet doorgaan bij
onvoldoende aanmeldingen. Dus …. meteen even doen!

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

U kunt ons steunen door VRIEND te worden van De drie ringen

