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VAN DE REDACTIE!

De zomer staat weer voor de deur! We gaan met z’n allen voor

een tijdje in een iets lagere versnelling. Even bijtanken, in

eigen land of in een ver buitenland. Wandelen, fietsen, toeren,

meer tijd voor gezin, kinderen en partner. En lezen! Misschien

wel véél lezen. 

Voor onze lezers brengen de zomermaanden vaak bijzondere

vragen met zich mee. Wel of niet zwemmen? Wel of geen korte

broek of korte rok? Hoe werkt de controle op de luchthavens?

Kan ik wel meekomen met de rest van het gezelschap tijdens

een uitstapje of een wandeling? En hoe verplaats ik me over

grotere afstanden? Aan al die vragen hebben we in vorige

nummers van ‘Kort&Krachtig!’ al aandacht besteed. Sla ze er

nog een keer op na. 

Er staat in dit nummer veel verenigingsnieuws, waaronder de

introducties van twee nieuwe bestuursleden van KMK, Siebe

Doop en Jan Vytopil. Zij zijn samen met anderen al druk in de

weer met het nieuwe KMK-forum.

Onlangs is een samenwerking tot stand gekomen tussen de

vereniging KMK en stichting LetselschadeNEWS die het gelijk-

namige kwartaalblad uitgeeft. Voorzitter en hoofdredacteur

Rob Vermeeren zal vanaf dit juninummer een column in

‘Kort&Krachtig!’ schrijven. Hij bespreekt actuele zaken die

voor u van belang kunnen zijn als u als gevolg van een onge-

val een amputatie moest ondergaan. De leden van KMK kun-

nen een gratis abonnement op LetselschadeNEWS krijgen. Het

magazine is een bron van informatie over bijvoorbeeld smar-

tengeld, herstelgerichte dienstverlening en traumatherapie 

en bevat inspirerende verhalen van slachtoffers. U kunt u 

aanmelden via de website www.letselschadenews.nl of een

mailtje sturen aan secretaris@kortermaarkrachtig.com. 

En tenslotte nog een oproep: de redactie gaat de komende

maanden aan de slag met de voorbereidingen voor het 

septembernummer. Maakt u tijdens uw vakantie bijzondere,

leuke of spannende dingen mee? Stuur uw verhaal en uw

foto’s daarover dan naar redactie@kortermaarkrachtig.com!

Uiteraard kunt u ook uw reacties over de artikelen in dit juni-

nummer weer aan ons doorgeven. Wij zijn daar altijd erg blij

mee.

CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ

Beste lezer
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