
Nieuwsflits mei 2021 

Even werd de afgelopen weken het nieuws niet gedomineerd 
door alleen het Covid-19 virus, maar ook door de 
verkiezingsuitslagen en de debatten rondom het functioneren 
van Mark Rutte, de beperkte activiteiten rondom Koningsdag, 
de indrukwekkende verhalen tijdens de Dodenherdenking op 
4 mei en de ook beperkte feestelijkheden op Bevrijdingsdag 
5 mei.  
Op dit moment schuift elke dag opnieuw wel weer een 
epidemioloog aan tafel bij een van de vele 
activiteitenprogramma’s en vliegen de cijfers over aantallen 
besmettingen en vaccinaties ons om de oren. 
Hopelijk heeft eenieder van ons inmiddels al één vaccinatie  
gehad en krijgen de meesten van ons binnenkort de tweede. 
De positieve effecten van de prikken worden steeds meer 
zichtbaar. 
Nu steeds meer wordt gevaccineerd, kunnen we 
langzamerhand weer wat meer, al is het mondjesmaat.  
“De vrijheid zit in de lucht” belooft demissionair minister 
Hugo de Jonge. 
We verlangen ernaar: onbekommerd samenzijn, elkaar 
vastpakken, reizen, kortom terug naar het ‘normale’ leven. 
Ook het bestuur kijkt uit naar mogelijkheden om elkaar weer 
te ontmoeten. 
Helaas is er ook nu nog té veel onduidelijk.  
Zolang de 1,5 m afstandsregel gehandhaafd blijft en er maar 
twee personen aan één tafeltje mogen zitten, is het lastig een 
activiteit te organiseren. 
Op het moment dat dit enigszins mogelijk is, laten we van ons 
horen! 
Tot dan…. houd het gezond! 
Ine Acda 
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                                                   Van onze voorzitter



Dit jaar hebben hebben zes van onze leden zitting genomen 
op het stembureau. Een lid was reserve. 
Het is interessant om zo’n verkiezingsdag als medewerker 
mee te maken en het heeft onze club een mooie financiële 
bijdrage van € 445,00 opgeleverd!! 
De zeven meewerkende leden hebben als dank een lekkere 
fles wijn ontvangen. Dames, nogmaals bedankt!! 
De kascommissie is ook weer compleet. Tonnie van der 
Vleuten heeft zich aangemeld als nieuw lid en samen met 
Wilhelmien Regtien vormt zij nu de kascommissie. 
Na twee jaar lid te zijn geweest zit deze taak voor Trees 
Bennenbroek er nu op. 
Hartelijk dank voor jouw inzet Trees! 
Groet van Marie-Thérèse van Kemenade 

De leden die mee hebben gedaan aan de schrijfactie van 
Amnesty International herkennen wellicht de namen nog! 
De Myanmarese Paing Phyo Min en de Algerijnse journalist 
Khaled Drareni werden vrij gelaten. 
De Zuid-Afrikaanse politie heropent het onderzoek naar de 
moord en verkrachting op Popi Qwabe en Bongeka 
Phungula. 
Thalia Khattak uit Pakistan ontmoette haar ‘verdwenen’ vader. 
En de Colombiaanse milieuactiviste Jani Silva is ervan 
overtuigd dat ze nog leeft dankzij jullie brieven voor de 
campagne ‘Write for Rights’.  Een prima resultaat dus!  

Inmiddels zijn alle door jullie aangeleverde gegevens 
verwerkt in de nieuwe ledenlijst van het ledenmenu (Mijn VC) 
van onze website. 
In verband met de beveiliging van onze gegevens is het 
verstandig iedere paar jaar de inloggegevens van het 
ledengedeelte in de website te wijzigen.                     
Binnenkort ontvangen alle leden schriftelijk bericht van ons 
met daarin de aangepaste gebruikersnaam en een nieuw 
wachtwoord. Voor meer info: Marlie Lossie, 
marlielossie@gmail.com 0493 440057 of 06 14105132
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                                                              Nieuws van de penningmeester
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