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Nieuwsbrief 2020 – 08

Beste mensen van De drie ringen
De ‘intelligente lock-down’ zit er op, en de ‘verantwoordelijke rentree’ ligt nu voor ons.
Daar moeten we allemaal onze rol in spelen en vooralsnog betekent dat 1,5 meter afstand
moeten blijven houden.
Zeker nu er weer veel meer mensen in beweging komen want het virus is nog altijd onder ons.
De drie ringen-gemeenschap behoort grotendeels tot de risicogroep en we willen dan ook geen
onverantwoordelijke keuzes maken. Dat betekent concreet voor de komende maanden:
a) De WANDELINGEN van juni, juli en augustus gaan NIET door omdat, al wandelend,
afstand houden bij een groep van meer dan 3 mensen heel lastig, zo niet ondoenlijk is.
Wel zullen we elke maand een wandeling op de website plaatsen die u zelf kunt gaan
maken.
b) De SEIZOENSOPENING gaat niet door omdat die draait om ontmoeting en hartelijke
uitwisseling. Bovendien is het niet mogelijk een gepland optreden te laten doorgaan.
Aangezien daarover om organisatorische redenen NU een knoop moet worden doorgehakt
hebben we tot afgelasting besloten.
c) De OVERIGE ACTIVITEITEN van komend seizoen worden aangepast. Dat zal meestal
betekenen dat we een grote ruimte zoeken (waar we nu druk mee bezig zijn) of dat het
aantal deelnemers, vaker dan we gewend zijn zal moeten worden beperkt.
d) De FILMS willen we laten doorgaan, maar of en zo ja, hoe we daar een gezamenlijke lunch
aan kunnen koppelen moeten we nog even bezien.
e) We zullen GEEN BOEKJE uitgeven, omdat we lopende het seizoen mogelijk nog zaken
zullen moeten aanpassen en daarom geen kosten willen maken voor een Boekje waarvan
de inhoud niet bij de tijd kan zijn. Er komen flyers met een jaaroverzicht die we regelmatig
kunnen aanpassen en bijwerken. U kunt de actuele programma-informatie altijd vinden
op onze website: www.dedrieringen.org

Nadat we 80 dagen onafgebroken dagelijks allerlei teksten, filmpjes, gedichten en muziek ter
bemoediging hebben geplaatst, zijn we daar afgelopen dinsdag na Pinksteren mee gestopt.
Wél zullen we dat voortaan elke nog zondag doen, dus blijf de website vooral bezoeken!
Ook alle pareltjes van de afgelopen maanden zijn daar nog altijd te zien, te horen en te genieten.
Als De drie ringen willen we er voor elkaar zijn. Voor vragen of een praatje mag u bellen naar:
Orma de Graaf: 0636446567 of Nelleke de Kruik: 06 38254236

