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Beste dames, 
Het nieuwe  jaar is alweer een paar weken oud. Toch willen we 
nog graag iedereen bedanken voor de goede wensen voor 
2021 en voor de hartverwarmende reacties op onze 
kerstspecial. (Nog na te lezen onder de tab ‘Mededelingen’ in 
ons ledenmenu) 
Het heeft ons als bestuur goed gedaan.  
We vergaderen als bestuur nog elke maand, zij het met 
behulp van de mobiele telefoon.  
We zijn nog altijd aan de slag voor de vereniging, we hadden 
zo’n zin in het nieuwe jaarprogramma en wéér moeten we nu 
ook de activiteiten voor de komende maanden cancelen. 

Maar.. we zullen elkaar niet verliezen, we houden contact, ook 
al is het dan alleen via de nieuwsflits. 
Houd vol, er is licht aan het eind van de tunnel, het vaccin 
komt er aan, het wordt weer lichter want de lente is in zicht, er 
zit weer een beschaafd persoon in het Witte Huis die het 
klimaatverdrag wél onderschrijft, de natuur komt weer tot 
leven, kortom, er komen betere tijden! 
En nee, eenzaamheid los je hier niet mee op, maar weet dat je 
niet alleen bent. 
Houd de moed er in! 
Binnenkort laten we weer van ons horen! 

Nelly Oomen en Francien van Lieshout hebben zich wegens 
persoonlijke omstandigheden afgemeld als lid van onze 
vereniging. 
Wij wensen hen alle goeds voor de toekomst! 
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Activiteiten 
Na de persconferentie van dinsdag 2 februari j.l. door onze 
premier zal het niemand verbazen, dat de in ons 
jaarprogramma voor 2021 geplande activiteiten voorlopig 
niet kunnen doorgaan. 
Zodra er weer enig perspectief is berichten we jullie tijdig! 

Dank namens de dorpsondersteuners 
Loes van der Weerden heeft ons namens alle 
dorpsondersteuners hartelijk bedankt voor het in hun 
gestelde vertrouwen en hen de kans  te geven de opbrengst 
van de kerstcollecte van de leden van Vrouwen Centraal te 
mogen verdelen. 
Alle supermarktbonnen zijn naar families/personen gebracht 
die het financieel niet breed hebben en die daar geweldig blij 
mee waren. Deze mensen kregen de kans om eens iets extra’s 
voor hen zelf en hun gezinnen op tafel te zetten. 
Ook de bloemenbonnen, die werden gedoneerd op verzoek 
van de dorpsondersteuners, hebben mensen, die het extreem 
moeilijk hebben gehad, diep geraakt. 
Hartelijk dank aan iedereen! 

Schrijfactie ‘Write for Rights’ van  
Amnesty International 
17 Personen, waaronder 15 leden, hebben samen 142 
kaarten geschreven aan in totaal 10 mensen die, alleen om 
het feit dat ze protesteerden tegen onrecht, gevangen zitten.  
Daarnaast verstuurden we nog 134 brieven naar de diverse 
regeringsleiders om hen te bewegen mensen humaan te 
behandelen. 
Namens hen die strijden voor gerechtigheid en vrijheid, dank 
jullie wel! 

Jaarvergadering 
Helaas is het i.v.m. Corona niet mogelijk om op 9 februari 
onze jaarlijkse ledenvergadering te houden.  
Binnenkort wordt alle informatie over het jaar 2020 door onze 
secretaris Mieke Storms aan jullie toegestuurd. 

Nieuwsflits  februari 2021                                                               2

                                                              Diversen



Nieuwsflits februari 2021 

Leesclub 1 
Eind januari bespraken wij het boek ‘Contrapunt’, geschreven 
door Anna Enquist. Hierin beschrijft zij hoe ze, door iets heel 
moeilijks te doen (het instuderen van de Goldberg-variaties 
van J.S. Bach), het overlijden van haar 26-jarige dochter 
probeert te verwerken.   
Bach componeerde de Goldberg-variaties na het overlijden 
van een van zijn zonen. De muziek begint met een aria. 
Daarna komen 31 variaties en het stuk eindigt met dezelfde 
beginaria. Het boek bestaat ook uit 33 hoofdstukken en ieder 
hoofdstuk begint met een aantal muzieknoten.   
Omdat ik geen muziek kan lezen, kwam ik op het idee het 
boek te ‘lezen’ als luisterboek en dat was een heel bijzondere 
ervaring! Ieder hoofdstuk begint met het spelen van een van 
de variaties door de pianist Ivo Janssen.  De tekst wordt 
voorgelezen door Anna Enquist zelf. Ze heeft een mooie 
stem. Rustig en zonder dramatiek vertelt ze over het leven van 
haar dochter, over haar eigen gevoelens, over de moeite die 
het kost het muziekstuk te spelen, over de inhoud van de 
variaties en over het leven van Bach.  
Ik raad iedereen aan eens te luisteren naar dit prachtige 
boek! 
Als je lid bent van de bibliotheek kun je de app van de online 
Bibliotheek gratis installeren op je pc, laptop of tablet. Daarna 
kun je luisterboeken, maar ook e-books downloaden en 3 
weken gratis lenen.  
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl
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