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Nieuwsbrief 2020 – 10
BESTE MENSEN,
We hebben u veel te vertellen, dus deze nieuwsbrief is wat langer dan u van ons gewend bent.
Neemt u alstublieft de moeite om alles even te lezen.
CORONA EN VEILIGHEID
Het komend Seizoen zal ingrijpend worden bepaald door de
Corona-pandemie waar we nog altijd mee te maken hebben.
Het is van groot belang dat we onszelf en elkaar, zo goed als dat
kan, beschermen tegen dat virus. Als De drie ringen hebben we
daarvoor een aantal maatregelen genomen.
Om te beginnen vragen we u om thuis te blijven als u luchtwegklachten heeft, hoe minimaal ook. Dat vragen we u ook in geval
u verhoging heeft of bij ziekte van een van uw huisgenoten.
We hebben gezorgd voor ruime locaties om de 1,5 meter afstandsregel te kunnen naleven en er is steeds
desinfectiemateriaal voorhanden.
We vragen u bij bezoek aan onze activiteiten zo veel mogelijk op uw plaats te blijven zitten. Koffie en iets lekkers
erbij, zullen we bij u brengen. Datzelfde geldt ook voor de gezamenlijke lunch bij de filmmiddagen.
Onze vrijwilligers, die een en ander bij u aan tafel serveren zullen een spatmasker dragen voor tweezijdige
bescherming.
Voor het afrekenen van uw deelnemersbijdrage vragen wij u te zorgen voor gepast geld, om contact te vermijden.
Ook hier zullen de vrijwilligers het genoemde spatmasker dragen.
Voor zover er bij individuele activiteiten aanvullende maatregelen vereist zijn dan vermelden we die tijdig op onze
website en indien u zich voor een activiteit heeft aangemeld zullen we u daar ook persoonlijk van op de hoogte
stellen.
Dat geldt eveneens voor eventuele wijziging die van regeringswege of vanuit de veiligheidsregio worden
voorgeschreven of geadviseerd.
Er is en wordt nog altijd veel gesproken over het nut van het dragen van mond/neusmaskers.
Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht en weten niet hoe nuttig ze zijn, maar omdat alle beetjes helpen
verwachten wij dat u tijdens onze activiteiten zo’n masker draagt.
Alleen als u iets eet of drinkt kunt u het even afzetten. Op die manier beschermen we elkaar.
OPROEP
De Programmaraad is het orgaan binnen stichting De drie ringen dat elk jaar opnieuw een programma
samenstelt en voorbereidt. We proberen dat te doen door elkaar in een prettige onderlinge sfeer te inspireren.
We zijn actief op zoek naar enthousiaste mensen die onze gelederen willen komen versterken.
Om de veelkleurigheid van de groep en daarmee het programma te waarborgen zijn allerlei talenten,
achtergronden en vaardigheden welkom.
Van spiritualiteit tot praktisch handelen, van belangstelling voor kunst en cultuur tot planningsvaardigheden
en van gezond boerenverstand tot handigheid met computers.
Zo zullen we ook in het Seizoen 2021-2022 weer een gevarieerd boeket van activiteiten kunnen aanbieden.
Als u met ons mee wil komen doen of meer wilt weten, belt of mailt u ons dan alstublieft!

VIDEOPRESENTATIE

PROGRAMMA 2020- 2021

Normaal tonen wij u ons
programma tijdens de
Feestelijke Seizoensopening.
Daar dat dit keer niet kan
hebben we voor u een VIDEO
gemaakt om u ons programma
zo alsnog te presenteren.

Ons programma is in zijn geheel te vinden op onze WEBSITE.
U kunt zich via onze website ook aanmelden, maar als u daar liever voor
belt of een gezellig kaartje wilt sturen dan mag dat natuurlijk ook.
De contactgegevens vindt u rechts bovenaan deze nieuwsbrief en op onze
website bij CONTACT.
Wacht u niet te lang met aanmelden, want als we onverhoopt het aantal
deelnemers moeten beperken, dan is de aanmeldingsdatum bepalend
voor wie kunnen deelnemen!
.

BEZINNING
De afgelopen periode van afzondering heeft voor velen ook een periode van bezinning betekend.
Het leven kreeg een ander tempo kwam in een heel ander perspectief te staan, wat vaak leidde tot het maken
van nieuwe afwegingen, het zoeken van een nieuwe balans en het stellen van nieuwe prioriteiten.
Dat proces is ook aan De drie ringen niet voorbij gegaan.
Verschillen van inzicht met betrekking tot het te voeren beleid in de toekomst werden scherper duidelijk.
Het bovenstaande heeft geleid tot een bestuurswisseling. Nelleke de Kruik, de voorzitter, heeft zich na 7,5 jaar
bestuurslidmaatschap teruggetrokken. De heer Huib Joosten is bereid gevonden haar plaats in het bestuur in te
nemen. Ook een aantal leden van de Programmaraad, de groep vrijwilligers die elk seizoen een programma van
activiteiten samenstelt, heeft in de loop van de afgelopen twee maanden, om uiteenlopende redenen, besloten
andere prioriteiten te gaan stellen in het leven. Allen na een respectabele, soms decennialange, staat van dienst.
De drie ringen is hen voor hun langjarige inzet veel dank verschuldigd! Wij zullen hen dan ook in de loop van het
komend Seizoen, bij wijze van afscheid, op een passende wijze bedanken.

Bestuur, Programmaraad en overige vrijwilligers verheugen zich erop u allen het komend seizoen
in goede gezondheid en in een veilige omgeving te mogen begroeten.
U KUNT ONS STEUNEN
DOOR VRIEND TE WORDEN
VAN DE DRIE RINGEN

Een belangrijke factor bij de, nog altijd, stijgende
bezoekersaantallen is en blijft uw mond tot mond reclame.
Dank daarvoor en gaat u daar vooral mee door!

Bij De drie ringen willen we er voor elkaar zijn. Voor vragen of een praatje mag u bellen naar:
Orma de Graaf: 0636446567

