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Nieuwsbrief 2022 – 06
BESTE MENSEN
Deze keer willen we aandacht besteden aan de VRIENDEN/DONATEURS van De drie ringen. Zoals u weet draait
De drie ringen al jarenlang zonder exploitatiesubsidie. Wij zijn dus voor het organiseren van activiteiten volledig
aangewezen op de deelnemersbijdragen. Het vervult ons dan ook best met trots dat we dankzij de
inspanningen van onze vrijwilligers, seizoen na seizoen er in zijn geslaagd om een gevarieerd en kwalitatief goed
programma aan te bieden. Ook dat van het volgend seizoen krijgt alweer behoorlijk vorm. Maar er blijven toch
activiteiten waar zogezegd ‘geld bij’ moet en we maken ook andere kosten. Zo hebben we bijvoorbeeld in de
afgelopen jaren een nieuwe computer en printer moeten aanschaffen waarvoor ook steeds papier en inkt nodig
zijn. Verder konden we een beamer en projectiescherm voor de films kopen. Kortgeleden nog hebben we een
draagbare spraakversterker kunnen bestellen om bij excursies de verstaanbaarheid van de spreker te
verbeteren. Die extra kosten hebben we steeds kunnen dekken met de donaties van onze Vrienden/Donateurs,
dus u begrijpt dat deze Vrienden/Donateurs voor ons van levensbelang zijn.
ALS DANK
voor deze donaties organiseren we elk jaar in oktober een zogenaamde
Vriendenmiddag, een activiteit exclusief voor Vrienden/Donateurs.
Komend seizoen zal dat zijn op zaterdagmiddag 8 oktober als de
Vrienden worden ontvangen in het CLEMENSDOMEIN in Brunssum,
voor een rondleiding en een gezellig samenzijn.
Als u zich in het corps van VRIENDEN/DONATEURS wilt voegen heten
we u bij deze van harte welkom!
VOOR DE KOMENDE WEKEN HEBBEN WE ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN OP HET PROGRAMMA STAAN
Als u zich nu meteen aanmeldt kunt u het niet meer vergeten!
Donderdagmiddag 12 mei
12:45 – ca 16:00 uur
Sint Jansheem Eygelshoven

Woensdagmiddag 25 mei
13:30 – 16:00 uur
Parochiezaal HH Kerk Nieuwenhagen

SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN
‘I AM SAM’

WORKSHOP ZENTANGLE
Meditatief tekenen

Vrijdagmiddag 27 mei
Casinoweiher, Lütticherstrasse Kelmis
13:30 – ca 16:00 uur

Dinsdagochtend 31 mei
Orthodoxe Parochie Maastricht
10:00 – 12:00 uur

ZINKMIJN VAN KELMIS
Vrijdagmiddagwandeling

KENNISMAKING MET OOSTERSE
ORTHODOXIE

Ook aan de MARIAWANDELING in Maastricht op 29 april kunt u nog deelnemen.
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 Programma voor
het Seizoen 2022/2023 vindt u op onze
website www.dedrieringen.org.

