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Nieuwsbrief 2020 – 04

Beste mensen,
Het Corona-virus gaat aan niemand voorbij en dus ook niet aan De drie ringen.
Wij hadden al eerder het besluit genomen om de richtlijnen van het RIVM te volgen en die luiden intussen
onder meer:
Er wordt opgeroepen tot vrijwillige sociale onthouding. Dus niet de deur uit als dat niet strikt noodzakelijk is.
Geen verjaardagen of etentjes.
De enige verstandige optie is dan ook om met onmiddellijke ingang tot nader order onze activiteiten stil te
leggen.
We zullen niet alle afgelaste activiteiten dit seizoen opnieuw kunnen programmeren maar als de tijd daar rijp
voor is gaan we zien wat de mogelijkheden zijn. U kunt zich nog altijd aanmelden op onze website via het
PROGRAMMAOVERZICHT.
We zullen deze aanmeldingen beschouwen als blijk van belangstelling en bij herprogrammering beginnen met
de activiteiten waarvoor de meeste aanmeldingen zijn binnengekomen.
Zodra we weer opstarten maken we dat via een nieuwsbrief en op onze website bekend.
We wensen u alle goeds in de komende periode en hopelijk tot binnenkort.
Alle maatregelen en voorschriften rond het Corona-virus zullen ongetwijfeld ervoor zorgen dat mensen
geïsoleerd dreigen te raken.
Laten we als De drie ringen er voor elkaar zijn, elkaar ondersteunen en elkaar hulp vragen en geven waar dat
nodig is.
U mag ons daarvoor bellen: we hebben daar twee telefoonnummers voor beschikbaar:
Orma de Graaf: 06 36446567
Nelleke de Kruik: 06 38254236
U kunt ons ook mailen. Dat kan via ons e-mailadres: secretariaat@dedrieringen.org

De drie ringen - gemeenschap
Om elkaar een hart onder de riem te steken plaatsen we dagelijks een
stukje tekst. Als u zelf gedachten of teksten met ons en elkaar wilt delen
dan mag u die ons toesturen.
Wij gaan die dan plaatsen op een aparte pagina
Laten we elkaar vasthouden!
Uitgebreide informatie over ons en ons hele programma vindt u op onze website www.dedrieringen.org.

