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Nieuwsbrief 2020 – 09

BESTE MENSEN,
Het is gelukt! Het programma 2020/2021 is klaar en we hebben voor alle activiteiten een ruimte
kunnen realiseren waar we de voorgeschreven 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.
We gaan zo bij onze activiteiten proberen weer een maximale toenadering te realiseren bij de
voorgeschreven optimale distantie! Het volledige programma staat op onze WEBSITE.
U kunt zich nu al voor alle activiteiten aanmelden. Wacht niet te lang want als we overhoopt de
deelname moeten beperken, dan zal de datum van aanmelding bepalend zijn!
Bovendien vergt het voorbereiden van de activiteiten nu wat meer werk, dus hoe eerder we
weten hoeveel gasten we mogen ontvangen, hoe fijner dat voor ons is!
HART ONDER DE RIEM

GEEN BOEKJES MAAR FLYERS

Sinds 15 maart hebben we geprobeerd
elkaar een hart onder de riem te steken
met eerst 80 dagen lang een dagelijkse en
na Pinksteren een wekelijkse publicatie op
onze website. Daar gaan we mee door tot
eind juli. De bijdrages blijven voorlopig nog
wel op de website staan, dus u kunt deze
zomer alle juweeltjes op uw gemak nog
eens teruglezen, -kijken en -luisteren.
Dank aan ieder die daaraan een bijdrage
heeft geleverd!

Zoals eerder vermeld zullen we geen boekjes
versturen om de ruimte te houden tussentijds
aanpassingen te doen aan het programma,
indien er verandering zou komen in de coronapandemie waar me met ons allen nog altijd in
verkeren. Wel maken we een flyer met een
beknopt overzicht van het jaarprogramma, die
we zullen toesturen aan de mensen die normaal
een boekje ontvangen. Deze flyer zal ook (steeds
in de meest actuele versie) voorhanden zijn bij
onze activiteiten.

Rest ons nog U een mooie, verkwikkende en corona-vrije zomer toe te wensen. Wij hopen elkaar
in het najaar weer gezond te mogen begroeten. De volgende nieuwsbrief mag u ijs, weder en
corona dienende begin september weer verwachten!
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

