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Tijdschrift voor leden van de Vereniging
IW Nederland,
Districten 56 - 58 - 60, incl. Paramaribo en
Curaçao
E-mail www.internationalinnerwheel.org
Hoofdredacteur
Henriëtte Schwencke-Boodt, IW Kinderdijk
Mesdaglaan 12, 2951 PH Alblasserdam,
Tel. 078-6915104
E-mail: iiw.nl.hoofdredactiekroniek@gmail.com
Redacteur district 56
Hanneke Mulder-van der Wal,
IW Vriezenveen
Westeinde 82, 7671 CD Vriezenveen,
Tel. 0546-567442
E-mail: iiw.nl.kroniek56@gmail.com

DOOR HENRIËTTE SCHWENCKE

Van de hoofdredacteur
Het IW jaar heeft nog maar net de drukke beginperiode
achter de rug, of het kalenderjaar loopt alweer ten einde.
Inmiddels is het december, een maand vol festiviteiten,
maar ook van bezinning en saamhorigheid, van terugkijken
en vooruitkijken. In dit nummer een terugblik op de
activiteiten die we als Inner Wheel het afgelopen kwartaal
hebben ondernomen, zowel in binnen- als in buitenland, en
een oproep om samen tot een nog beter en misschien meer
eigentijds Inner Wheel te komen. Ook nu weer veel foto’s.
Voor wie er nog meer wil zien: kijk op onze website.
De collectie zal regelmatig worden aangevuld.
De inmiddels voltallige redactie wenst iedereen fijne
feestdagen en een gezond 2017!

Redacteur district 58
Annie Bos-Oldenhuis, IW Zuid-Oost
Drenthe
Veldlaan 187, 7824 VE Emmen
Tel. 0591-620982
E-mail: iiw.nl.kroniek58@gmail.com
Redacteur district 60
Marry Codée-de Weerd, IW Walcheren
Kanaaldijk 1, 4341 RD Arnemuiden
E-mail: iiw.nl.kroniek60@gmail.com
Fotoredacteur
Marlies Bosch, IW Groningen-Oost
Brilweg 44B, 9805 TE Briltil
Tel. 0594-507407
E-mail: fotoredactiekroniek@gmail.com
Kopij zenden aan de redacteur van het betreffende district.
Clubverslagen en nieuws uit de districten, in
Word per e-mail.
Per verslag/onderwerp is een maximaal aantal
woorden vastgesteld.
In memoriam
100
Clubs en districten 250
Uitnodigingen
150
Foto’s digitaal in JPEG bestand, min. 1MB,
liefst via We Transfer (GÉÉN FOTO’S IN WORD)
Sluitingsdatum kopij December Kroniek:
31 januari 2017

Op donderdag 22 september vond de jaarlijkse Besturen- en Oud Besturendag plaats, dit keer
in Schoonhoven, de woonplaats van landelijk president Francine Beij. We werden met koffie
en een zilvertaartje ontvangen in het Zilvermuseum en de sfeer was meteen heel geanimeerd.
Het was duidelijk dat er veel bijgepraat moest worden. Francine had een leuk programma
georganiseerd. Na een welkomstwoord van directeur Marcel Teheux kregen we een korte
rondleiding door het museum. Daarna vertrok de helft van het gezelschap met een gids voor
een stadswandeling door schilderachtige straatjes langs prachtige oude gebouwen en de
oude haven, onderwijl luisterend naar een schat aan historische informatie. De andere helft
vervoegde zich bij het Zilverlab voor een workshop draadsieraad ontwerpen. Een verrassend
leuke ervaring. Zelfs mensen met twee linkerhanden slaagden er in leuke hangertjes, ringen of
zelfs armbanden te maken. Er werd geconcentreerd gezwoegd. Tijdens de lunch was er dan ook
veel te bepraten. ’s Middags
maakten de ‘zilversmeden’ de
stadswandeling en ging de
andere groep met zilverdraad
en kralen aan de slag. Na nog
een kopje thee/koffie/fris en
een lekker IW chocolaadje
gingen we allemaal tevreden
naar huis.

Verschijningsdatum volgend nummer
15 maart 2017

Agenda Algemeen

Website: www.innerwheel.nl
Webmaster:
iiw.nl.webmaster@gmail.com

• Vriendschapsdag

LB president Francine Beij 			
iiw.nl.lbpresident@gmail.com
LB secretaris Maria Schulp		
iiw.nl.lbsecr@gmail.com
LB penningmeester Fenny Kloosterziel
iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com
Voor overige namen en adressen van het
Landelijk Bestuur en de Districtsbesturen wordt
verwezen naar de website van de Vereniging
Inner Wheel Nederland

2

B.O.B dag in
Zilverstad
Schoonhoven

zaterdag 20 mei 2017 in Goes

Inhoud
Redactioneel		
Landelijk 		
District 56		
District 58		
District 60		
Wij gedenken		
In Memoriam 		
IW Giftshop 		
Bijzondere beroepen binnen IW		

2
3
8
12
15
17
18
19
20

kroniek DECEMBER 2016

163150-LR-02.indd 2

16-12-16 09:29

LANDELIJK

Column
 DOOR ANNIE BOS, REDACTEUR D58

Kenmerken(d)
voor jou
“We wensen jullie alle goeds voor 2017 en een fijne samenwerking in vriendschap.”

DOOR FRANCINE BEIJ, LANDELIJK PRESIDENT

Ralley
Charlemagne

In 1980 vond in Brussel de eerste Rallye
Charlemagne plaats. In de Scandinavische
landen werd er toen reeds een driejaarlijkse
‘Nordic Rally’ georganiseerd. Anne Lebeau,
de eerste Belgische IIW President, kwam
met het initiatief een dergelijke driejaarlijkse vriendschappelijke bijeenkomst van
de Europese landen te organiseren voor de
landen die een historische band met Karel de
Grote hebben, nl. België, Duitsland, Frankrijk,
Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en
Zwitserland. Al deze landen waren op 9, 10
en 11 september in Gent vertegenwoordigd.
Voor de dertiende Rallye Charlemagne was
België voor de derde keer gastland. Een
internationale samenkomst, dé gelegenheid
om nieuwe vriendschappen te sluiten en
oude vriendschappen te hernieuwen. 545 IW
leden en vele partners namen deel aan deze
samenkomst in Gent, een bruisende studentenstad met, mede door het warme nazomerweer, gezellig volle terrassen en overal
muziek. Het werd een feestelijk weekend in
deze prachtige oude stad.
De officiële opening van de Rallye werd
gehouden in de mooie Pacificatiezaal van
het Gentse stadhuis en werd tussen de
toespraken opgeluisterd door de harpist
Jacques Van de Velde, die aan het eind ook
de IW Song ‘Standing Together Inner Wheel’
begeleidde. Naar Gentse gewoonte riep de
‘Belleman’ de aanwezigen toe hem te volgen,
waarna iedereen, voorafgegaan door fanfare
en steltlopers, in stoet naar ‘Het Pand’ ging,

een voormalig Dominicaans klooster, nu
in gebruik als congrescentrum, waar op de
binnenplaats een walking dinner plaatsvond.
Op zaterdag 10 september was er de mogelijkheid deel te nemen aan excursies naar
diverse andere historische steden. Iedereen
was zeer enthousiast, waarna ’s avonds een
boottochtje op de Gentse binnenwateren de
deelnemers naar het neoklassiek Operagebouw bracht voor een galadiner met tussen
de gerechten door liederen gezongen door
Lionel Stoffel, een nieuwe operaster, die met
zijn sopraanstem de rillingen over je rug
deed lopen. Ter afsluiting voerde een groep
jonge dansers uit Nederland een moderne
dans, ‘Rotterdam uit het bombardement
herrezen’, uit en kondigde hiermee de 14de
Rallye Charlemagne aan in Rotterdam.
Zet 13,14 en 15 september 2019 alvast
groot in je agenda. Daar willen we allemaal
bij zijn. Op het einde van de avond werd
opnieuw het IW lied gezongen, onder leiding
van Lionel Stoffel.

Zondagvoormiddag was er nog een oecumenische dienst in de St. Jacobskerk waarbij
ook werd herinnerd aan de 15e gedenkdag
van de verschrikkelijke aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. De afscheidslunch had plaats in de Oude Vismijn.

Wat is kenmerkend voor jou? Waarom
doe je de dingen zoals je ze doet? Je
vindt jezelf normaal, dat klopt, want
jouw gedrag hoort (in grote mate) bij
jouw leeftijdsgroep = generatie. Iedere
generatie heeft specifieke kenmerken.
Op de ALV in Nijkerk gaf Willeke Overink,
clublid van Arnhem Rijn-IJssel en
deskundige in generatiemanagement,
ons inzicht in de kenmerken van de
zes generaties die IW Nederland rijk is.
In 1949 is Inner Wheel in Nederland
opgericht door vrouwen geboren tussen
1910 en 1930. De ‘vooroorlogse generatie’,
gevormd door crisis, bescheiden,
spaarzaam, dienend en gezag van kerk
en staat aanvaardend. Daarna komt
de ‘stille generatie’, geboren tussen
1931 en 1940. Opgegroeid in en na de
oorlog, in tijden van wederopbouw,
gezagsgetrouw, door hard te werken
hogerop gekomen. Vervolgens de
babyboomers, geboren tussen 1940 en
1955. De ‘protestgeneratie’, kent een
grote welvaartsgroei. Ze laten duidelijk
van zich horen en voelen zich geroepen
de wereld om hen heen te verbeteren.
Dan komt de ‘generatie X’, geboren
tussen 1955 en 1970. Ook wel de verloren
generatie genoemd. Als zij opgroeien
heerst er een massale jeugdwerkloosheid,
start MTV en stijgt de levensstandaard;
ze zoeken naar balans maar maken geen
echte keuzes. Ze zijn praktisch ingesteld,
zelfredzaam en relativerend, en hoger
opgeleid; zelfontplooiing is belangrijk.
Daarna de ‘pragmatische generatie’,
geboren tussen 1970 en 1985. Ook wel
de patatgeneratie genoemd. Ze krijgen
van ouders veel stimulans. Werken is
belangrijk, ja, maar levensgeluk nog meer.
Gelijke kansen, ruime mogelijkheden.
Netwerkers. Zijn trage besluitvorming zat.
Dan komt de ‘generatie Y’, de grenzeloze
generatie, geboren tussen 1985 en 2000,
de generatie Einstein. Cool, authentiek,
multitasking, altijd online, leven en laten
leven, samenwerken, projecten. Het
is goed om je bewust te zijn van deze
generatiekenmerken, waardoor je inziet
wat IW voor nieuwe leden betekent.
En wat je als club kunt doen om voor
de volgende generatie aantrekkelijk te
blijven. Passend bij hun kenmerken.
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DOOR MARIJKE VAN DER MEIJDEN, BOARD DIRECTOR 2016-2017

Impressie Governing Body Meeting
27 - 30 september 2016

Met board directors (BD’s) uit 16 verschillende
landen startten we, na een uitgebreide kennismaking, het programma met de officiële uitreiking van de badges door president Oluyemisi
Alatise, gevolgd door de traditionele fotosessie
op de trap van Mottram Hall Hotel, met de
leden uit India en Nigeria uitgedost in traditionele kleding en de overige leden in feestelijke
outfit. Op zo’n moment realiseer je je dat je lid
bent van een wereldwijde organisatie, en dat
we allemaal dezelfde IIW doelen nastreven. Zo
verschillend en toch zo één. Ik was trots dat ik
hier aan deel mocht nemen en mijn bijdrage
leveren.
Voorafgaande aan de Governing Body Meeting
had de vergadering van het dagelijks bestuur
(Executive Committee) plaatsgevonden. Wat
stond er zoal op de agenda deze dagen: Verslagen van de Non-Districted clubs door de BD’s.
Dit zijn clubs waar geen districten en landelijke
vertegenwoordiging zijn. Als BD krijgt je een
aantal clubs toegewezen, om daarmee contact
te leggen en te onderhouden. Zelf kreeg ik een
drietal clubs in Servië toegewezen. Charlotte de
Vos (Extension) ziet mogelijkheden voor groei
van IIW in Oost Europa. Er volgde een discussie
over proposals voor de Conventie in Melbourne, voorgesteld door het dagelijks bestuur.

4

Zie website www.internationalinnerwheel.
org. Phyllis Charter
werd weer verkozen tot
Constitution Chairman.
Kort voor de GBM kreeg
ik van haar het verzoek
om de Bylaws, het Huishoudelijk Reglement
van IW Nederland, te
vertalen in het Engels.
The National Representative Reports werden
uitgebreid besproken.
Deze verslagen geven
een duidelijk beeld van
o.a. de projecten, het
ledental en de ingezamelde gelden. Opvallend
is het grote aantal ‘invited members’, wereldwijd ruim 4600 nieuwe leden die geen band
met Rotary of IW hebben, ruim 2700 hiervan
in India.
Ieder BD-lid had de opdracht gekregen een
presentatie te verzorgen, en mijn onderwerp
was: ‘Membership Growth in the Netherlands’.
Australië sprak over het ‘Cord Blood Bank
Project’ (Navelstrengbloed bank) en Noorwegen over Female Genital Mutilation. Vanuit IW

Nederland heb ik een idee voorgedragen voor
een project: ‘End Tuberculosis now’. Wereldwijd
lijden ruim 9 miljoen mensen aan deze ziekte,
er sterven 1.5 miljoen mensen per jaar en
iedere seconde worden er 3 mensen geïnfecteerd. Het gevolg van het door Nederland
ingediende voorstel is, dat nu alle landen een
voorstel mogen indienen. Verder hebben we
een bezoek gebracht aan Headquaters Office in
Altrincham, het administratieve hart van onze
organisatie.
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DOOR ANNIE BOS, REDACTEUR D58

Foto-impressie ALV 2016 te Nijkerk

2. De zaal vult zich

3. Het bestuur met de laatste voorbereidingen
1. De begroeting bij binnenkomst

4. Hoofdredacteur kroniek

5. De lunch

8. Aankondiging vriendschapsdag in Goes

7. Lezing Willeke Overink over generatiekenmerken

7. De PR commissie

10. De president LB deelt rozen uit

6. Er wordt flink gekocht bij de giftshop

8. Karin en Marian van de JHS

11. Nog meer rozen

9. Bloemstuk van Trix Roggeband
Symboliek van het bloemstuk, home made by
Trix Roggeband: Gele rozen in de IW kleur,
de bloemen ertussen zijn de leden. De drie
districten in drie etages, samen-gewoon-doen,
samen steeds hoger.
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DOOR JOKE EMMELKAMP, WEBMASTER

DOOR JOKE EMMELKAMP, WEBMASTER

Een Europese IW Cruise
Altijd al een cruise willen maken? Dan is er nu
de prachtige gelegenheid om op een Europese
IW Cruise te gaan. Maar… waarom zou je in
vredesnaam op een Europese IW Cruise gaan?
Welnu, volgens mijn Oostenrijkse IW vriendin
Gabi Schrümpf, de initiator en organisator,
omdat een dergelijke cruise de mogelijkheid
biedt tot:
* het - in een ontspannen sfeer - ontmoeten
van andere IW leden
* het maken van nieuwe vrienden door locale
IW leden te ontmoeten in de aanlegplaatsen
* het promoten van de IW vriendschap en
bevorderen van de internationale contacten
* de mogelijkheid om samen te ontbijten en
dineren
* uiteraard elke dag een andere bestemming
met een interessant cultureel programma
Daarbij is een schip natuurlijk een first class
zwemmend hotel, en reizen op deze manier
is een prachtige gelegenheid voor met name
alleenreizenden om in contact te komen met
andere IW leden. Zo wordt IIW niet slechts een
IW op hoog niveau, maar krijgen de ‘gewone’
leden - het allerbelangrijkse onderdeel van IIW
– de kans met elkaar in discussie te gaan om

PR-nieuws

meer betrokkenheid en kennis te genereren en
elkaar te leren kennen.
Volgend jaar zal de cruise voor de tweede keer
georganiseerd worden en wel van 23 t/m 30
april 2017. Informatie hierover staat op de
website
http://www.innerwheel.nl/event-2.html.
Noot: Gaby Schrümpf was president van IW
Graz, founding president van IWC GrazUhrturm, districtspresident 2014-2015 van het
nieuw geformeerde district 192 in 2013, waaraan Annette Roosendaal en ondergetekende
mee hebben mogen werken, en thans National
Representative Oostenrijk 2016-2017.

vriendschapsdag
Inner Wheel
ZEEUWSE KRACHT
20 mei 2017

secre
ta

Theater de mythe
bleekveld 1, goes

aat V
ri

eijk 0
nd
11
a
v
an j a

68
35

sd

vriend
sc

0

88

psd a g
ha

7@ g m a

com
il.

en
t
e4
re

2 01

goede d
oe
lT

5,

-p

EA

M

up

zet z
ich
in

vo
or

v
en
telin g
ch
lu

in

k

6

0 6 1 8642919

de
RE
n

in

ne
de
rl
an
d

er

p e rsoon

Dit jaar voor het
eerst hadden we een
plekje op de agenda
van de DLV’s en
konden we als PR
aangeven waar we
voor staan, wat we
beogen en waar we
ons zoal mee bezighouden. Alles met de
bedoeling duidelijk
te maken dat we met ons allen IW Nederland zijn en dat de website niet bedoeld
is als speeltje voor de PR-commissie maar
als informatiebron voor onze leden en niet
in de laatste plaats de informatieverstrekking naar buiten toe is. Zo langzamerhand
wordt het gelukkig iedereen wel duidelijk
dat een goede website het visitekaartje van
je organisatie is en dat we zo’n visitekaartje
hard nodig hebben, gelet op het neergaande
ledental. Een goede website behelst dan
ook dat er adequate informatie voorhanden
is en helaas… daar schort het nogal aan.
Veel te weinig wordt nog het belang van
de clubinformatie op de site door de clubs
ingezien en wordt de nieuwe informatie niet
opgestuurd.
Helaas ook wordt nog te vaak een verkeerd
logo gebruikt. Nog steeds zijn er leden die
het logo niet mooi vinden. Dat mag, maar
het is een logo dat door IW Nederland is geaccordeerd. We moeten ons eenduidig naar
de buitenwereld presenteren, uniformiteit is
van groot belang. Men moet duidelijk kunnen zien dat het om IW Nederland gaat.
Vaak worden clubactiviteiten op onze (re)
actieve Facebook pagina geplaatst. In één
moeite door zouden deze aan de webmaster
kunnen worden doorgezonden. Hoe leuk is
het niet om een aantal van de kleine events
op de site te kunnen lezen. Actief zijn we
ook op Twitter, hetgeen op de Homepage
van de site te zien is. Actiever worden
we met YouTube en LinkedIn, binnenkort
ook via de site te bekijken, en met name
YouTube is een leuke mogelijkheid om je
clubfilms geplaatst te krijgen.
Belangrijk is om hier te melden dat we na
opmerkingen over de vindbaarheid van het
Jaarboek alles in het werk gesteld hebben
dit te veranderen. Hoewel iets éénmaal op
het net geplaatst nooit helemaal verdwijnt,
moet je nu wel van hele goede huize komen
om het nog te vinden anders dan via Documenten. Bijkomend effect was helaas dat de
inlogcode gewijzigd moest worden.
Het feit dat de LB president binnenkort niet
meer onze vergaderingen bijwoont, maar
een lid van de PR Commissie omgekeerd de
vergaderingen van het LB, geeft het belang
aan dat het LB hecht aan een goede PR voor
IW Nederland.
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DENKTANK
Meedenkers gezocht voor de Denktank van Inner Wheel.
Meedenkers gezocht voor de Denktank van Inner Wheel.
De kracht van Inner Wheel
De kracht van Inner Wheel
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Doel van de Denktank:
Kracht
van
al is binnen IW, verbinden met
Doel
van
dewat
Denktank:
de kracht
nodig
om tegemoet
te komen
Kracht
vandie
wat
al is is
binnen
IW, verbinden
met
aankracht
de wensen
en eisen
de huidige
tijd.
de
die nodig
is omvan
tegemoet
te komen
aan de wensen en eisen van de huidige tijd.
En om dit voor elkaar te krijgen zijn wij op zoek
naar
jou.
al graag
en/
En om
ditAltijd
voor elkaar
tewillen
krijgenmeedenken
zijn wij op zoek
of
meewerken
aan
de
toekomst
van
naar jou. Altijd al graag willen meedenken en/
Inner
Wheel? Grijp
dantoekomst
nu je kans.
of
meewerken
aan de
vanHet gaat om
tijdelijke
klussen,
een
Inner
Wheel?
Grijpeen
danzittingsperiode
nu je kans. Hetvan
gaat
om
jaar of meer
is echt
niet
nodig.
tijdelijke
klussen,
een
zittingsperiode
van een
jaar of meer is echt niet nodig.
Wij zijn opzoek naar meedenkers voor de
volgende
onderdelen:
Wij
zijn opzoek
naar meedenkers voor de
volgende onderdelen:
1. Structuur en Strategie: Waarom? Hoe en
gaan we
met betrekking
tot de
1. Wat
Structuur
en doen
Strategie:
Waarom? Hoe
en
toekomst
vandoen
Innermet
Wheel?
De organisatieWat
gaan we
betrekking
tot de
vorm, reglementen,
ontmoetingsmomenten
toekomst
van Inner Wheel?
De organisatieen beslissingsstructuren
etc. etc.
vorm,
reglementen, ontmoetingsmomenten
en beslissingsstructuren etc. etc.

2. Kennisverrijking en inspiratie van onze
Aandragenen
van
interessante
onder2. leden:
Kennisverrijking
inspiratie
van onze
werpen,
artikelen,van
presentaties,
filmpjes
leden:
Aandragen
interessante
onderetc.
etc.
die
ons
als
IW
scherpen
om
leden te
werpen, artikelen, presentaties, filmpjes
boeien,
te
binden
en
te
vinden.
Oftewel
etc. etc. die ons als IW scherpen om leden te
hoe we de
meerwaarde
van Inner
Wheel
boeien,
te binden
en te vinden.
Oftewel
vormgeven
en zichtbaarvan
maken.
hoe
we de meerwaarde
Inner Wheel
3. vormgeven
Communicatie,
social media
en PR:
en zichtbaar
maken.
willen en kunnen
ermee,
hoe zetten
3. Wat
Communicatie,
social we
media
en PR:
we het
effectief
in voorwe
onze
onderlinge
Wat
willen
en kunnen
ermee,
hoe zetten
communicatie
communicatie
naar
we
het effectiefen
inde
voor
onze onderlinge
buiten.
communicatie
en de communicatie naar
4. buiten.
Organisatie van landelijke events of een
collectief
evenement
om zichtbaar
worden
4. Organisatie
van landelijke
events ofteeen
en bekendheid
te genereren.
collectief
evenement
om zichtbaar te worden
5. en
Ledenwerving:
Heb
je leuke ideeën of
bekendheid te
genereren.
met het
binnenhalen
van nieuwe
5. ervaring
Ledenwerving:
Heb
je leuke ideeën
of
leden of opzetten
van een club?
ervaring
met het binnenhalen
van nieuwe
leden of opzetten van een club?
Geïnteresseerd of behoefte aan informatie?
Mail
ons: iiw.denktank@gmail.com
Geïnteresseerd
of behoefte aan informatie?
Mail ons: iiw.denktank@gmail.com
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District 56

Agenda

Nieuwe leden D56
Ambt Almelo
Emsal Asbroek-Saban
Annie Hulshof-Braamhaar
Arnhem Geldria
Jolanda Krijgsman
Arnhem Rijn-IJssel
Alie Fsoen
Barchem
Liesbeth Udo-Bannink
Thea de Graaff
Oldenzaal
Marloes Nijhuis-Brand
Carla Boerrigter

DOOR HANNEKE MULDER, REDACTEUR D56

Impressie van de DLV van D56 op 7 oktober 2016
Op vrijdag 7 oktober 2016 hebben we
een DLV van D56 gehad in ‘de Schakel’ te
Nijkerk. Zoals altijd zijn we weer gastvrij
ontvangen en hebben we een zinvolle vergadering gehad. T.z.t. komt er een gedetailleerd
verslag van deze vergadering, dus volsta

DOOR JULEKE TEURLINCKX, IW ENSCHEDE

Toppers
op zondag
Als clubproject hadden wij in 2016 ‘toppers op
zondag’. Dit is een project dat kansarme kinde-

8

ik hier met alleen maar een impressie. Het
programma sloot af met een presentatie
van Edskea Cashman-Verhoeff over digitale
kunst. Zij nam ons mee naar een wereld die
voor de meesten van ons nieuw en heel bijzonder is. Interessant om daarmee kennis te

maken. Zij heeft een website: www.edskea.
com die beter kan vertolken wat haar werk
inhoudt dan dat ik hier op papier kan zetten.
Na de geanimeerde lunch keerden we weer
huiswaarts.

ren de mogelijkheid biedt om kennis te maken
met verschillende beroepen. Deze kinderen
worden geselecteerd in groep 7. Ze krijgen op
zondag les, ze zijn verplicht om te komen en
de ouders moeten er achter staan. Ze mogen
mee op werkbezoek bv. naar een rechtbank
of politiebureau. Hiervoor worden afspraken
gemaakt zodat de kinderen kunnen zien hoe
het er in werkelijkheid aan toe gaat. Als ze een
werkbezoek hebben afgelegd, krijgen ze de

opdracht om dit in de klas na te spelen. Op die
manier leren ze om voordrachten te houden en
zich te presenteren. Wij hebben met kerst en
op een braderie in Lonneker geld ingezameld
voor deze organisatie. Op 13 september is een
cheque van € 1.000,- overhandigd aan de
dames van ‘toppers op zondag’.
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DISTRICT 56

 DOOR MARGREET SMITH EN RIA VAN DER VEER,
IW APELDOORN

IW Apeldoorn
bestaat 70 jaar
Op 2 oktober jl. vierde IW Apeldoorn haar 70-jarig bestaan.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Restaurant
NO.15 in Hoog Soeren werden de leden en hun partners
welkom geheten door het organiserend comité met koffie
en gebak. Voorzitter Swaniek van der Woude hield een
korte toespraak waarin zij het ontstaan en de ontwikkeling
van de club belichtte. Daarna wandelde het gezelschap
naar de kapel, waar het gemengde koor Ensemble Classique een sfeervol concert ten gehore bracht. Onder leiding
van dirigent de heer Nypels werden liederen gezongen van
o.a. Mozart, Rossini, Orlando di Lasso, Delibes en Smetana.
Na het concert wandelde het gezelschap terug naar het
hotel waar men werd ontvangen met een glas Prosecco
en waar een keur van kleine smakelijke hapjes werd
geserveerd. De sfeer was uitstekend en geanimeerd onder
de klanken van een live trio. Aan het eind van de middag
werd de zeer geslaagde feestelijke bijeenkomst beëindigd.

DOOR TATJANA BIEZE-VONGEHR, IW EPE

Presidentendag
van D56
Voor de Presidentendag van D56 zijn op
zaterdag 3 september de presidenten en de
vice presidenten van de 23 clubs uitgenodigd.
Het motto was ‘Samen vooruit, samen aan het
werk‘. Van 19 clubs waren in totaal 32 personen

aanwezig plus het voltallige districtsbestuur.
We kwamen bij elkaar in het gebouw ‘Tot
2021’, een voormalige ambachtsschool in
Apeldoorn. Ontvangst was in de grote keuken,
met genoeg zitplaatsen voor iedereen. De IW
informatie gericht op het ‘presidentschap’ werd
in het zaaltje daartegenover doorgenomen
met de helft van de aanwezigen. De andere
helft deed in de yogazaal met een yogalerares
oefeningen, gericht op goed staan, ademen
en samen werken. De gezamenlijk lunch, weer
in de grote keuken, bestond uit een zevental

verschillende hapjes, die gelinkt waren aan de
zeven chakra’s van het menselijk lichaam. Na
de lunch wisselden de groepen. Nadien was er
nog voor ieder wat te drinken en konden we
napraten en vervolgens geïnspireerd op huis
aan. Alle (vice)presidenten kregen de recent
bijgewerkte Handleiding Clubbesturen. De
aanwezigen nadien ook per e-mail de sheets
van de Powerpoint met de handreikingen en
aandachtspunten voor het komende clubjaar.
Het was een geslaagde dag.

DOOR ANNE-MARA BORGHANS, IW AMERSFOORT

Appsoluut doen!
Hoe het begon.
Tijdens de ALV van 2015 werd de mooie nieuwe
website van IW Nederland gepresenteerd. Zou
dat ook wat voor IW Amersfoort zijn? Binnen
het bestuur is er flink vergeleken, gediscussieerd en nagedacht. Naarmate we elkaar meer
vragen stelden, werd de twijfel over een eigen
website steeds groter. Toch kwamen we op
deze manier steeds dichter bij onze uiteindelijke keuze.
Eureka.
De belangrijkste vraag was welke gegevens
we nu absoluut wilden delen met elkaar. Daar
waren we snel uit: de ledenlijst met uitsluitend
onze eigen leden, ons jaarprogramma en het
laatste nieuws. Daarnaast moest het echt alleen
voor onze eigen leden toegankelijk zijn. Zo weinig informatie, daar hadden we geen website
voor nodig. Een facebook account misschien?
Ineens, eureka, waren we eruit! Waarom geen
eigen App ontwikkelen? Wel, dat was snel

duidelijk, want de ontwikkelingskosten rezen
de pan uit. Gelukkig zijn we in Amersfoort
niet voor één gat te vangen. We hebben ons
middels diverse gesprekken goed in de materie
verdiept en uiteindelijk zijn we uitgekomen op
de ontwikkeling van een Web App.
Het resultaat.
Inmiddels hebben de meeste leden onze app
op de telefoon zitten. Het gebruik ervan is eenvoudig en de toegang tot de app is beveiligd
met een wachtwoord. Als je de app opent, kom
je op een pagina waar je direct ziet staan wanneer en wat de eerstvolgende activiteit is.
Vanuit die pagina kun je een keuze maken
tussen de ledenlijst, de agenda en de laatste
nieuwtjes. Vanuit de ledenlijst kun je direct
bellen en e-mailen. Gewoon op het telefoonnummer klikken en een paar tellen later heb je
de betreffende persoon aan de lijn. De agenda
heeft verschillende weergave mogelijkheden,
in de nieuws afdeling vind je een verslag van
de bijeenkomsten en andere activiteiten en
wetenswaardigheden. Met deze app is IW
Amersfoort klaar voor de toekomst!
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DOOR JOSÉ VAN DAALEN EN RINIE STOLWIJK, IW BODEGRAVEN

MuzieKamer groot succes!
IW Bodegraven heeft op 9 oktober 2016 wederom een MuzieKamer georganiseerd. Er werd
gestart met een gezamenlijk concert van klezmerband Nigun. Vervolgens verspreidden de
120 bezoekers zich over een vijftal huiskamers. Tijdens de privéconcertjes brachten veelal
Bodegraafse musici een gevarieerd programma. De huiselijke sfeer gaf hieraan een toegevoegde
waarde. De opbrengst, ruim € 2300,-, is bestemd voor de aanschaf van leszwemkaarten voor
kinderen van vluchtelingen. Het Sociaal Domein Bodegraven heeft hiervan de coördinatie. Het
was een fundraisingactie waar IW Bodegraven met veel plezier op terugkijkt.

 DOOR JOSÉ VAN DAALEN EN RINIE STOLWIJK,
IW BODEGRAVEN

Buddybike
in Bodegraven
IW Bodegraven heeft een bijdrage van € 1500,verstrekt voor de aanschaf van een Buddybike.
De Rotaryclub Bodegraven heeft hiertoe het
initiatief genomen. Een Buddybike is een fiets
met trapondersteuning, waar jongeren en
ouderen die niet zelfstandig kunnen fietsen samen met een biker oftewel buddy naast elkaar
op de fiets kunnen rijden. Het verbinden van
mensen en organisaties in de lokale samenleving is een van de doelen. De bike en buddy
kan men aanvragen voor bijvoorbeeld een ritje
door het dorp. Het gehele project wordt gerund
door vrijwilligers. Daarnaast kunnen fysiotherapeuten gebruik maken van de bike. Op de foto
probeert IW vriendin Uus van der Wall Bake de
bike uit. Het logo van Inner Wheel is te zien in
het achterwiel. Voor meer informatie: www.
buddybikebodegraven.nl
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DOOR HERMA SCHOPMAN-WEKKING, IW ARNHEM RIJN-IJSSEL

Stichting H.O.P.E. in Zuid-Afrika actief
Tijdens de eerste bijeenkomst van het
nieuwe clubjaar werd er door president
Marja Bongers van IW Arnhem Rijn-IJssel
een waardecheque uitgereikt aan dhr. en
mw. Hilvers voor de Stichting H.O.P.E.. Deze
stichting stelt zich ten doel bewoners in
de Townships van Zuid-Afrika te ondersteunen met het realiseren van projecten,
zoals opknappen van scholen of huizen,
aanleggen van groentetunnels, plaatsen van
toiletten, sport- en spelactiviteiten voor de
kinderen, financiële ondersteuning voor de
allerarmsten, etc. Elk jaar gaat een groep
vrijwilligers, op eigen kosten, naar ZuidAfrika om daar de handen uit de mouwen
te steken voor deze projecten. De Stichting
werkt vanuit een christelijke achtergrond,
en bij de keuze van projecten ligt de nadruk
vooral op het geven van aandacht en liefde
aan de slachtoffer(tje)s van aids/hiv en aan
de grootste armoede. Bovendien werken ze
samen met de lokale bevolking en organisaties. De vertegenwoordigers, dhr. en mw.
Hilvers, hebben een groot bakkersbedrijf met
vele winkels in Arnhem en steunen daar o.a.
ook wekelijks de Voedselbank met het gratis
verstrekken van brood aan klanten van de
voedselbank. Eén van de redenen om, voor
ons als leden van Arnhem Rijn-IJssel, deze
Stichting H.O.P.E. het afgelopen clubjaar
2015/2016 te ondersteunen en voor hen te
fundraisen. Door de opbrengst van bridge-

drive, bioscoopfilm, koningsmarkt, verkoop
van kaarten en individuele inzamelingen,
konden we een flink bedrag bijeenbrengen.

De Stichting H.O.P.E. was dan ook erg blij
met de cheque ter waarde van € 5.214,86.

DOOR GEMMA PIJNENBORG, IW BARCHEM

Cheque voor het Parkinsonfonds
Op de maandelijkse bijeenkomst van IW
Barchem was dit keer mevrouw Nienke de
Vries van het Wetenschappelijk Onderzoek
Parkinson aanwezig. Zij kwam een cheque
van € 3000,- euro in ontvangst nemen
en gaf uitleg wat het fonds met dat geld
kan doen. Onder de bezielende leiding van
Mieke Boerkool is er door de leden van IW
Barchem het vorige seizoen geld bij elkaar
gebracht door het opzetten van verschillende activiteiten, o.a. de kerstmarkt in de
kerk in Lochem, waar heel veel verschillende
en veelal zelfgemaakte producten werden
verkocht. Mieke Boerkoel was zelf Parkinson
patiënt en heeft de uitreiking niet meer mee
kunnen maken. Wel was de club vereerd met
het bezoek van haar dochter. Marie Justine
Veeze overhandigde namens Inner Wheel de
cheque aan het Parkinsonfonds.
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District 58

Agenda

Intercitymeeting
16 maart
in Hoogezand-Sappemeer
voor alle clubs
uit de provincie Groningen

Fijne Feestdagen en een gezond 2017 gewenst

Clubjubilea
IW Alkmaar
1 april 2017 - 65 jaar
IW Kampen
21 februari 2017 - 60 jaar
Nieuwe leden
IW Aalsmeer		
Ineke Slieker
IW Almere-’t Gooi		
Rita van der Wal
IW Groningen			
Douschka Ilic
IW Zwolle			
Ineke van Rijswijk–van Leur

DOOR KARLA SCHAAP, NAMENS IW GRONINGEN, IW GRONINGEN-OOST EN IW GRONINGEN-ZUID

Groninger vrouwen actief
voor vrouwenopvanghuis
De leden van de drie IW clubs in Groningen
sloegen de handen inéén om geld in te
zamelen voor de inrichting van een nieuw
Blijf-van-mijn-lijfhuis. Middels allerlei
activiteiten, zoals lunches, boekenverkoop,
hightea, enz. is hiervoor € 3.500,- bijeenge-

bracht. Op donderdag 16 juni ontving
de campagnecoördinator, Cecielle Keizer,
symbolisch de cheque van de vrouwen van
Groningen, Groningen-Oost en GroningenZuid. Cecielle noemde het ‘een dankbaar
moment’. Het Blijf-van-mijn-lijfhuis valt

onder de stichting Het Kopland, de nieuwe
vrouwenopvang wordt in 2017 gerealiseerd
in de Oosterparkwijk.

DOOR MARGIEN WESSELS BOER, IW STAPHORST/REESTLAND

Een bijzonder kerstverhaal
Het is begin december en over een paar
dagen zullen we kerst vieren samen met onze
mannen van de Rotary. We gaan genieten van
een heerlijk diner in het prachtige Chateauhotel De Havixhorst. Ieder jaar is dat een
gezellig feest, waar ieder van ons naar uitkijkt. Die middag krijgen we een mailtje dat
we onze zwangere Eritrese vluchteling met
haar man mogen verenigen. Geweldig nieuws,
niet langer wachten in het asielzoekerscentrum, procedures ondergaan, maar naar huis
mogen bij haar man in Staphorst. Als vrijwilligers van vluchtelingenwerk gaan mijn man
en ik hen helpen, ziektekostenverzekering,
kraamhulp, uitkeringen aanvragen enz.
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De Nederlandse papiermolen draait langzaam,
uitkeringen komen pas in het nieuwe jaar!
We zien dat er nog € 10,- op hun rekening
staat, tot 1 januari zullen ze hiervan moeten
leven. Ik denk aan ons luxe kerstdiner - nee,
dat kan ik niet. Ik besluit mijn wanhoop op de
groepsapp van IW Staphorst/Reestland te zetten. De volgende morgen gaat de bel: “Hier is
mijn kerstpakket voor de Eritrese mensen…”
Ongelooflijk wat er daarna allemaal gebeurde. Een opgetuigde kerstboom, kerstbrood,
geld, heel veel geld, kaarsjes, meel, fruit,
vlees en veel meer werd bij ons gebracht. De
volgende dag maakte ik een afspraak met
onze Eritrese vluchtelingen. We brachten de

spulletjes en kochten samen in de supermarkt
zoveel ze nodig hadden tot januari. Wat
waren ze blij en dankbaar. Nu konden ook
zij fijn kerst vieren. En wij genoten alsnog
van ons kerstdiner. Van het geld dat over
was, kochten we later een gedeelte voor de
babyuitzet. Voor de zomervakantie showden
ze ons blij hun mooie dochter en bedankten
ons in gebrekkig Nederlands voor alle goede
gaven. Wat ben ik trots op mijn vriendinnen
van IW Staphorst/Reestland!
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DOOR ANS SCHAAP, IW PURMEREND

Friese Inner Wheel Golfdag
Op maandag 3 oktober 2016 vond de achtste Friese Inner Wheel
Golfdag plaats. Dit jaar stond de deelname open voor leden van het
hele district 58. Op de baan van de Leeuwarder Golfclub ‘De Groene
Ster’ ontving Corry Post, lid van IW Leeuwarden, alle 16 deelnemers
hartelijk met koffie en suikerbrood. Op een zonovergoten herfstdag
en vol goede moed begon iedereen aan de wedstrijd, niet wetende
zoveel sloten tegen te zullen komen. Na afloop heel veel gezelligheid
en vriendschap. De wisselbokaal bevindt zich nu in Purmerend en
volgend jaar hoopt onze club veel golfers te mogen begroeten op de
OPEN Friese Inner Wheel Golfdag district 58.
Uitslag :
1. Ans Schaap IW Purmerend
18 holes
2. Els Burbach IW Drachten
9 holes
1. Riet Sleutel IW Leeuwarden
Longest
Marijke de Vries IW Leeuwarden-Zuid
Neary en Birdie
Fien Reimert IW Almere-’t Gooi
Hidden holes trofee Marijke de Vries IW Leeuwarden-Zuid

DOOR MARIJKE DOCTER, IW DRACHTEN

Honoured active speld voor Willie Degener
De clubbijeenkomst van
donderdag 13
oktober werd
voor Willie
Degener wel heel
bijzonder. Staand
naast de ietwat
verbouwereerde
Willie, vertelde Lineke Ypma, onze
duo-president,

dat Willie het sterrenbeeld ‘stier’ heeft en
de karaktereigenschappen van haar voor
IW Drachten van grote waarde zijn gebleken. Dat blijkt duidelijk uit Willie’s grote
staat van dienst. Van de ± 20 jaar dat Willie
lid is van IW Drachten, heeft ze minstens
17 jaar bestuursfuncties vervuld. Ze was:
president, 2x secretaris, secretaris van D58
en redacteur D58 van de Kroniek. Maar dat
niet alleen: door Willie zijn de statuten en
het huishoudelijk reglement bijgewerkt en
waar nodig gewijzigd, een gigantische klus.

En nog steeds is Willie actief, b.v. in onze
leesclub waar ze, enthousiast en deskundig,
een groot aandeel in heeft. Op grond van
deze feiten besloot het huidige bestuur om
Willie voor te dragen als Honoured Active,
ofwel lid van verdienste, een belangrijke
IIW onderscheiding. Onder hartelijk applaus
van de aanwezigen werd deze speld de
nog steeds beduusde Willie opgespeld. IW
Drachten prijst zich gelukkig met een lid als
Willie: trouw, sociaal en met een open oor
voor iedereen.

DOOR ANNIE BOS, REDACTEUR D58

Impressie DLV district 58
op 1 oktober 2016 in Kampen
Aanwezig waren 75 personen, bijna alle
clubs, behalve Leeuwarden en Almere-’t
Gooi. Christiane Uijlenbroek, districtspresident, herdacht met ons de overleden leden,
noemde de namen en las het gedicht ‘Hoffnung’ van Friedrich Schiller. De financiële
positie van ons district ziet er gunstig uit,
dankzij de bezuinigingen op kosten. Eugenie
Geerts toonde een ‘foto’ van de rekening
‘kosten en baten’, de balans en de begroting.
Een helder, inzichtelijk verhaal. De jaarlijkse
bijdrage van de clubs hoeft niet verhoogd
in het komend jaar. Aan het jaarverslag de
toevoeging van het bezoek uit Engeland aan
onze clubs. De Pluim, een award voor de
actiefste club in ons district, is uitgereikt

aan club Kennemerland! Onze nieuwe vicepresident Margien Wessels Boer presenteert
zich. Margien is actief in allerlei bestuurlijk
vrijwilligerswerk. Ze houdt van stimuleren
i.pl.v. controleren, creatief denken en wil
bouwen aan een positief vriendschappelijk
IW. Past President Judith van Essen vertelt
ons dat er in 2008 857 leden waren, in
2016 nog 730. Wel zijn er drie nieuwe clubs
opgericht. Er is een extentioncommissie
ingesteld om gericht te werken in de ‘grijze’
gebieden waar IW (nog) niet actief is. Zoals:
Noordoostpolder, Drenthe, Noord-Holland en
Friesland. Wie wil naast Judith van Essen en
Immy Moes deze uitdaging aangaan?? Graag
opgave via je eigen clubbestuur. Eugenie

stelt voor om de clubinsignes toch weer
centraal te bestellen, dat scheelt kosten…..
Graag bestellingen tijdig bij Eugenie. Op
onze IIW website staat info over een cruise
voor IW leden. Joke Emmelkamp doet verslag van de PR commissie, die o.a. de website
beheert. Ze vraagt aan ons allen om een juist
logogebruik, voor uniforme herkenbaarheid. Een oproep aan alle clubleden om onze
website te gaan bekijken. Alle info van het
ledenboekje is daarop te vinden.
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DOOR JOKE EMMELKAMP, IW GRONINGEN

Het uur dat de bergen doorzichtig worden
De titel van
het boek van
Wyneke de Geus
(1935), lid van
IW Groningen,
dat vrijdag 22
september 2016
werd gepresenteerd. Een
verzameling
autobiografische schetsen
van een deel
van haar leven met familie, vrienden en
vriendinnen. Ze zag het levenslicht in een
klein dorpje op Sumatra. Haar geboortehuis
lag te midden van toen nog vrijwel ongerept
oerwoud. Tijgers en slangen waren geregelde
bezoekers in de grote tuin van het doktershuis. Het idee voor dit boek kreeg Wyneke de
Geus toen ze na dertig jaar lesgeven in het
vak biologie ophield met werken en meende

toch eindelijk iets te moeten gaan doen met
haar bijzondere jeugd, want “wij ‘Indische’
kampkinderen zijn een uitstervend ras”. Ze
tracht door kleine tekeningetjes te maken
met woorden, geholpen door familieverhalen, oude brieven, dagboeken, haar herinneringen en haar fantasie de sfeer op te
roepen van een vooroorlogse kindertijd, de
internering tijdens de Japanse bezetting en
de jaren daarna in Nederland. Van uitzicht
op bergen geniet bijna iedereen; op het eind
van de middag, vlak voor het licht verdwijnt,
lijkt het of de bergen op de achtergrond
doorzichtig worden. Voor de schrijfster die
terugkijkt op haar leven lijkt het of zij door
die doorzichtige bergen haar verleden terug
kan zien. Net zo min als echte bergen doorzichtig worden, berusten deze verhalen op
pure werkelijkheid. We kunnen hier spreken
van autobiografische fictie. ‘Als de bergen
doorzichtig worden’ is niet alleen bedoeld
voor haar kinderen (4) en kleinkinderen

(15), maar ook voor haar tijdgenoten, die
veel van haar belevenissen zullen kunnen navoelen. Een kindertijd in Indië, maar ook de
moeizame aanpassing aan het leven in het
Nederland van vlak na de oorlog. De verwarrende pubertijd en het langzaam toegroeien
naar volwassenheid. Verwacht geen roman
met één doorlopend verhaal.
Via stapstenen,
verschillend
van grootte en
vorm, bereikt
u de overkant,
naar omlaag
kijkend ziet u
de stroom van
het leven van
deze auteur.

DOOR FLORENCE KNEPPERS, IW PURMEREND

Intercity Meeting in het
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Purmerend organiseerde op 2 juni de Intercity. De dag stond in het teken van ‘water’
en ‘droge voeten’ en de herdenking van de
‘Watersnood van 1916’ nu 100 jaar geleden,
die vooral de gebieden rond de toenmalige Zuiderzee geheel onder water zette
en een onvoorstelbare schade aanrichtte.
Deze watersnoodramp was cruciaal in de
besluitvorming voor het indammen van de
Zuiderzee en heeft de aanzet gegeven tot de
uiteindelijke bouw van de Afsluitdijk. Een en-

thousiaste commissie is druk bezig geweest
met de voorbereidingen. Het bestuur ontving
ons in zeer ‘kleurrijke laarzen’. Ria Rijser introduceerde onze gastspreker Anneke Zandt.
Na de boeiende lezing met indrukwekkende
ooggetuigenverslagen, beelden en foto’s
van de watersnoodramp hebben we samen
geluncht en bijgepraat. Na de lunch zijn we
in kleine groepjes door het Buitenmuseum
gelopen dat geheel in het teken ‘Door water
overspoeld’ stond. Ook in het Binnenmuseum

waren diverse mooie tentoonstellingen te
zien, o.a. ‘Door het oog van Springer‘ en
‘Wild van water’. Al met al een geslaagde
Intercity Meeting.

DOOR ALMA WINKEL, 2E SECRETARIS D58

Presidentendag D58
Op zaterdag 3 september 2016 vindt de presidentendag van district 58 plaats in Brasserie Tante Pos aan de Markt in Ommen. Christiane Uijlenbroek, president D58, verwelkomt
de aanwezige presidenten, de bestuursleden
van D58, Immy Moes (past past president
van D58) en Ria Heijens, kandidaat inkomend president voor het landelijk bestuur.
In haar welkomstwoord benoemt Christiane
nogmaals de 4 V’s: Verbinden, Verjongen,
Vernieuwen en Vriendschap. Met de nadruk
op vriendschap, een belangrijke pijler waar
de IW clubs op rusten. Vervolgens komen de
presidenten aan het woord aan de hand van

14

drie stellingen: Wat is jouw motto en hoe vul
je dat in? Wat is jouw visie van Inner Wheel
in het komende jaar? Wat is jouw leukste Inner Wheel ervaring? De onderlinge contacten in de clubs worden verstevigd door de
subclubjes en door de leden in commissies te
laten plaatsnemen. Verbinden van ‘oude’ en
‘jonge’ garde binnen de clubs, hoe vijzelen
we het imago van IW op zodat er een betere
aansluiting is tussen bijv. de Ladies Circle
en de IW clubs? Wat willen we in gang zetten het komende jaar? IW Lelystad heeft
een aantal mannen in hun gelederen en zij
zouden graag nog meer mannen in hun club

willen. Met veel enthousiasme presenteren
de presidenten zichzelf en hun ideeën voor
het komende jaar. Na een goed verzorgde
lunch wordt de dag afgesloten met een zonnige boottocht over de Overijsselse Vecht.
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DISTRICT 60

District 60

Agenda

Inspiratiedag
i. pl. v. tweede DLV
22 maart in Etten-Leur
Nieuwe leden
IW Nieuwerkerk aan den IJssel		
Ineke van der Horst-van Ruitenberg

Het bestuur van IW District 60
wenst jullie
plezierige feestdagen
en een mooi
Inner Wheel jaar 2017!

 DOOR MARRY CODEE, REDACTEUR D60

Impressie DLV D60 in Gilze
de dag is met lezingen en workshops.
Vervolgens worden de drie goede doelen
toegelicht. Het eerste doel is de Stichting
Ambulance Wens. De stichting vervult een
laatste levenswens van mensen die lijden aan
een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer te
leven hebben. Het tweede doel is de Female

Cancer Foundation, opgericht door Lex Peters,
gynaecoloog. Met eenvoudige en goedkope
middelen is baarmoederhalskanker vast te
stellen en te behandelen. Azijn is het middel
waarmee kankercellen goed zijn te zien en met
bevriezingstherapie kunnen ze worden vernietigd. Het Vergeten Kind is het derde doel, waar
geen persoonlijke toelichting op is gegeven.
Voor informatie zie: www.femalecancerfoundation.org; www.ambulancewens.nl;
www.hetvergetenkind.nl.
Joke Emmelkamp, PR-commissie, doet een oproep om de website van je club te updaten; zet
er leuke dingen op en het motto van je president. Nieke Aalders bedankt nogmaals voor de
giften die zij heeft overhandigd aan de clubs
Paramaribo en Curaçao. Als laatste wordt het
presentatiefilmpje, ‘Zeeuwse Kracht’, getoond
van de vier Zeeuwse clubs die volgend jaar de
Vriendschapsdag organiseren op 20 mei 2017
in Goes. Na een drankje is er een lunch met
allerlei heerlijkheden en wordt er nagepraat.

Als nieuwe redacteur D60 mag ik een impressie
geven van deze DLV. Na binnenkomst is er een
kopje koffie met cake en een weerzien met
IW vriendinnen. Onderwijl zien we een power
point presentatie, gemaakt door Nieke Aalders,
past-president D60. In die presentatie geeft
ze een goed beeld van hoe actief de clubs zijn
voor het goede doel of voor elkaar. Na de opening door Birgitta Ruysch, president D60, worden de leden herdacht die het afgelopen jaar
zijn overleden, met mooie klassieke klanken,
een gedicht en kaarsen. Marian Tellegen, penningmeester van D60, kondigt als experiment
een inspiratie-dag aan, in plaats van een tweede DLV. Deze dag zal 22 maart 2017 worden
georganiseerd in Etten-Leur. De invulling van
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 DOOR HENNY DE VRIES, IW WALCHEREN

Leesclub IW Walcheren bestaat
twintig jaar
IW Walcheren heeft op dit moment drie
leesclubs. De oudste bestaat nu twintig jaar.
We zijn met negen dames en vormen een
erg gezellige groep. We komen gedurende de
wintermaanden iedere vierde woensdag van de
maand bij elkaar en bespreken dan een door de
leden zelf gekozen boek. Op die manier komen
we vaak tot interessante gesprekken, en niet

 DOOR MINGA JONGEN,
IW DE BETUWE/CULEMBORG

IW De Betuwe/
Culemborg viert
vijfde Lustrum

alleen over de inhoud van het boek. Om dit
heugelijke feit te vieren gingen we op 20 juli
een dagje uit. Eerst brachten we een bezoek
aan het Panorama Walcheren in Vlissingen. Dit
Panorama bestaat uit een aantal onderdelen
die elk een bepaald deel van het eiland
Walcheren in beeld brengen. De schilderijen
zijn meer dan manshoog en tientallen meters

breed. Een waar kunstwerk. Hierna gingen we
lunchen aan de boulevard van Vlissingen ,met
zicht op de voorbijvarende schepen. Al met al
een fijne, feestelijke dag.

‘Theetuin De Wensput’. Op een zeldzaam
mooie septemberdag startte onze workshop
waarbij we met groene appeltjesschorten
om (verrassing van de Lustrumcommissie)
een taart maakten van hortensia’s. Een hele
klus om de laatste mooie hortensia’s van dit
seizoen te verzamelen. In korte tijd werden
feestelijke, gekleurde taarten gemaakt. Na
een drankje/hapje kregen we zangles van
een docente. Met alten en sopranen werden
twee liederen ingestudeerd. Rond zes uur
arriveerden onze heren en werden verwelkomd
door de zingende leden, die inmiddels een
heus koor hadden gevormd. Een Prosecco,
aangeboden door een van onze leden vanwege

haar verjaardag, gaf het feest extra luister.
Aansluitend sprak onze voorzitter en haalde
de oprichting van de Charterclub naar voren.
De 6 Charterleden lieten horen hoe zij zich
destijds voorstelden aan de hand van limericks.
Ook sprak de voorzitter hartelijke dank uit aan
de Lustrumcommissie. Wij werden gefêteerd
op een buffet, uitstekend klaargemaakt door
een cateraar uit Leerdam. De prima binnen- en
buiten ambiance, de fantastische verzorging,
alsook het leuke middagprogramma, waar we
een taart en schort aan over hielden, en de
komst van onze mannen deden onze IW club
met recht 25 jaar eer aan. Een gedenkwaardige
middag en avond!

Op 27 september 2016 bestond onze IW club
25 jaar. Om dit te vieren ontvingen de leden
een uitnodiging in de vorm van een appel, ons
logo. Het feest was aanvankelijk gepland in
het Toverbaltheater in Beneden Leeuwen, waar
verstandelijk gehandicapten voorstellingen
geven. Door omstandigheden moesten wij
echter uitwijken naar Beesd om daar te worden
verwelkomd door de Lustrumcommissie bij

DOOR MINGA JONGEN, IW DE BETUWE/CULEMBORG

Presentatie herinneringskoffer
Het was een waar ‘Feest van Herkenning’
in Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh in
Veere. De stichting heeft als doel beginnend
dementerende ouderen met de herinneringskoffer te stimuleren om te vertellen
over vroeger. Deze unieke herinneringskoffers zijn samengesteld door twaalf Zeeuwse
musea rond verschillende thema’s, zoals
landbouw, school, klederdracht, visserij en
‘Oranje’. Deze middag stond in het teken
van ‘De Winkel van Sinkel’, waar alles te
koop was. Het rijmpje wisten de meesten
zich nog te herinneren. Met het gerinkel
van de winkelbel uit vroeger tijden kon de

16

middag beginnen en werden de voorwerpen één voor één getoond. Onze club staat
garant voor de presentatie van een koffer
per maand gedurende tien maanden. Een
bescheiden bedrag van € 400,- waarmee

activiteitenbegeleidster Carolien de Koeijer
erg blij was. De bewoners hadden een
plezierige middag en dat was de bedoeling
van ons project.
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DISTRICT 60

 DOOR HENRIETTE SCHWENCKE, HOOFDREDACTEUR

Presidentendag D60

Op zaterdag 17 september 2016 worden de
clubpresidenten, hun plaatsvervangers, het
bijna voltallige districtsbestuur en de redacteur
van de Kroniek hartelijk welkom geheten in
het riante huis van districtspresident Birgitta
Ruysch-Gremmé en haar gezin. Na een kopje
koffie en een heerlijk gebakje gaan we over
tot de orde van de dag om met elkaar van
gedachten te wisselen over allerlei IW zaken.
Birgitta opent de vergadering en geeft uitleg
over haar motto ‘Join uw, link with us’. Als
vrienden staan we sterk! Vervolgens stellen de
aanwezigen zich voor en geven in een paar
minuten een beeld van wat er speelt in hun
club. Het is al gauw duidelijk dat de meeste
clubs met vergelijkbare problemen kampen,

zoals het aantrekken van nieuwe, jongere
leden en het invullen van bestuursfuncties.
Dit geldt trouwens ook voor functies in het
districts- en landelijk bestuur. Diverse vormen
van fundraising komen ter tafel, zoals een
bridgedrive, een boekenmarkt, gast aan tafel,
een rommelmarkt, filmvoorstellingen, etc.
Het is duidelijk dat we voor ons voortbestaan
meer leden buiten Rotary-partners moeten
aantrekken. Uiteindelijk is IW inmiddels een
volledig zelfstandige serviceclub, die zich
duidelijk moet gaan profileren. Na deze
interessante besprekingen genieten we in de
tuin van een heerlijke lunch, verzorgd door de
familie en twee clubgenoten. Daarna krijgen
we een rondleiding bij de ‘buren’, het Museum
Bescherming Bevolking, door gerestaureerde
bunkers uit WO2 en langs een oefenruïne van
de BB. Al met al een leuke, interessante dag,
waarmee de IW banden weer zijn aangehaald.
En wat voor mij de dag helemaal afmaakte:
Eindelijk geeft iemand gehoor aan mijn oproep
voor een nieuwe redacteur D60: Marry Codéede Weerd. Applaus!

 DOOR IKE VAN DEN BERGH, IW VOORSCHOTEN

Bezoek aan het museum Louwman
Dinsdag 11 oktober om 11.00 uur ontmoetten
14 IW leden elkaar in de hal van Museum
Louwman in Den Haag. GROOT, GROTER,
GROOTST. Dit is de eerste gedachte die bij je
opkomt, als je de wereld van de automobielen
in Museum Louwman binnenstapt, een privé
collectie auto’s, koetsen en rijwielen, bijeen
gebracht door twee generaties van de familie
Louwman. Het museum is speciaal ontworpen
voor deze collectie van ongeveer 250 antieke
en klassieke exemplaren. De collectie toont
zowel de auto’s als de geschiedenis ervan
en illustreert de diversiteit in ontwerp,
technologie en cultuur uit vroegere jaren. In
1934 begon de opbouw van de collectie met

de aankoop van een 20 jaar oude Dodge. Onze
gids, de heer Rob Frese, wist gepassioneerd te
vertellen over de automobielen (‘auto’ is in
dit geval een niet toepasselijk woord) en de
verhalen erachter, wat er voor zorgde, dat er
voor ieder wat wils was: de koetsen uit de 19e
eeuw, de alom bekende T-Ford, de luxe auto’s
uit de dertiger jaren, de Grand Prix en Formule
1 racewagens, auto’s gebaseerd op de Haute
Couture, de film auto’s, de politie Porsches. En
zo verder...
Na de rondleiding was er tijd voor de lunch
en het ’napraten ‘met elkaar in de sfeervolle
ruimte van het Museumplein: HOUSE OF
LORDS. Huizen en gevels van oorspronkelijke

Haagse gebouwen brachten hier de jaren 20
tot leven.
Dank, programmacommissie, voor een zeer
gezellige IW-bijeenkomst, waar iedereen, naar
mijn idee, volop van genoten heeft.

Wij Gedenken
D56

D58

Apeldoorn

Mies de Vos - Philips

Drachten

Jip de Bruin - Beenen

Arnhem

Ria Donders – van den Aardweg

Groningen-Oost

Cathrien Vroom – Buiter

Doorn

Yvonne van der Ree – Schouten

Epe

Aleid Dogger – Boon

D60

Oldebroek

Coby Hofland - Hultink

De Kempen

Mara de Jaeger - Schetters			

Oldenzaal

Joop Hoogstraten – van der Laan

Rotterdam-

Henny Vreeswijk - Kooistra

Veenendaal

Boukje Bodzinga – Wytzes

Delfshaven
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In memoriam
Op 29 juni 2016 is Hennie Vreeswijk-Kooistra op 89-jarige
leeftijd overleden. Hennie behoorde tot de eerste leden van IW
Delfshaven. Ze was vrijwel altijd aanwezig en verbluffend op de
hoogte van de gang van zaken. Zij trad niet op de voorgrond,
maar als je wilde weten wat er wanneer en met wie gebeurd
was, kon Hennie je dat feilloos vertellen. Toen ze wat minder
mobiel werd, bezochten wij haar regelmatig thuis. De laatste tijd
ging haar gezondheid sterk achteruit, waardoor zij niet langer
zelfstandig kon blijven wonen. Na een kort ziekbed is zij rustig
heengegaan. Wij zullen haar missen.
DOOR MELANIE JANSSEN DAALEN, IW ROTTERDAM
DELFSHAVEN
Margaretha Maria Francisca de Jaeger-Schetters (Mara)
overleed 22 juni 2016 op 90-jarige leeftijd. Zij was bescheiden,
enthousiast en zeer sportief en deed vaak mee met de landelijke
IW golfdag. Mara was charterlid, en de eerste jaren heel actief
binnen onze club, zeer betrokken bij een project in Afrika. Ze was
geestig en kon met onverwachte opmerkingen uit de hoek komen. Zij gaf nog altijd gymlessen aan haar vertrouwde groepje.
Bij de prachtige afscheidsplechtigheid op 29 juni in Heeze was
een groot aantal leden aanwezig. Er zal nog vaak met een glimlach aan haar gedacht worden.
DOOR ANNEMIEKE VAN DEN BOOMEN, IW DE KEMPEN
Op 1 augustus is onze dierbare vriendin Aleid Dogger-Boon
overleden. Aleid was in 1964 met een groep enthousiaste vrouwen Charterlid van onze club IW Epe. Ook was zij jaren de spil
van onze Inner Wheel club. Ze was een geëmancipeerde, ondernemende en creatieve vrouw. Ze is tot het laatste toe een trouw
lid geweest en met haar 96 jaar ons oudste lid. Ondanks haar
hoge leeftijd bleef ze voor ons zeer waardevol, een voorbeeld.
Ze hield van de natuur en ze hield van mensen. Bij haar afscheid
waren vele IW vriendinnen aanwezig; wij hielden van haar.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW EPE
		
Op 7 augustus is volkomen onverwacht ons dierbare lid Jip de
Bruin-Beenen op 74 jarige leeftijd overleden. Een grote schok
voor iedereen. We denken met waardering terug aan haar belangrijke inbreng in de reis- en museumcommissie en haar jaren
als secretaris. Jip was gerespecteerd lid van onze club, betrokken
en vol goede ideeën. Voor zichzelf vroeg ze nooit aandacht maar
wel voor de dingen die er toe doen. Haar wijze kijk op actuele
onderwerpen en clubzaken maakte gesprekken altijd boeiend en
zinvol. We zullen moeten wennen Jip niet meer te zien, spreken
en horen. Wat blijft zijn onze warme herinneringen.
DOOR MARJA HORSMAN-KEDDEMAN, IW DRACHTEN
Op 12 augustus overleed Ria Donders-van den Aardweg 76 jaar
oud, sinds 2010 lid van IW Arnhem. Na de opzet van de bibliotheek in Wijnmuseum Arnhem kreeg ze tijd voor een service
club. De kans om zich actief in te zetten voor onze club lukte
niet omdat ze ziek werd. Ria was een gewaardeerd lid van Inner
Wheel: actief binnen de leesclub en de zondagmorgen koffieclub. Tijdens haar 3 jarige ziekteperiode was ze zo veel mogelijk
aanwezig bij onze bijeenkomsten. We zullen haar missen, het is
bijzonder spijtig dat Ria niet langer in ons midden is.
DOOR RIA TEN BROEKE-DAMINK, IW ARNHEM
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Op 14 augustus is ons geliefd lid Mies de Vos-Philips op
93-jarige leeftijd overleden. Mies is bijna 40 jaar enthousiast lid
geweest van onze club. Bij uitstapjes was ze steeds van de partij.
Twee jaar geleden is ze verhuisd naar Bilthoven om dichter bij
haar kinderen te zijn. Op vakantie in haar geliefde Domburg
deze zomer is ze gevallen en daarna ging het snel bergafwaarts
met haar. De laatste drie weken was ze thuis omringd door haar
kinderen. We zullen haar gulle lach en interesse in anderen niet
snel vergeten en zijn blij dat we haar hebben gekend.
DOOR MARGREET SMITS EN RIA VAN DER VEER,
IW APELDOORN
Op 15 augustus overleed op 86-jarige leeftijd Yvonne van der
Ree-Schouten. Yvonne werd een jaar na onze charter lid en is
gedurende al die jaren daarna een trouw en actief lid gebleven.
Gastvrij, door haar huis, samen met Aad, open te stellen voor
onze club, de Rotary en de buitenlandse contactclubs. Ze kon
heerlijk koken en bij die gelegenheden stonden hun tafels vol
met heerlijke gerechten en mooie wijnen. Yvonne was tweemaal
president en ook dat deed ze met verve. Boven de rouwkaart
stond: ‘La mort n’est pas un adieu mais un au revoir’. Wie weet
zien we elkaar terug.
DOOR MARIJKE VRIEZENBERG, IW DOORN
Op 15 augustus overleed Cathrien Vroom-Buiter, charterlid van
onze 31-jarige club. Ze werd 86 jaar. Een rasechte Groningse,
het geboortehuis en het sterfhuis niet ver van elkaar verwijderd.
Cathrien werd jong weduwe, dat viel haar zwaar, maar met haar
nieuwe partner werd haar een tweede leven gegund waarin ze al
of niet per caravan heel Europa doortrok. Cathrien was vrolijk,
zorgzaam, gastvrij, positief ingesteld maar vooral nuchter en
beslist. ‘Nait soezen’ en ‘de kop d’r veur’ waren haar uitgangspunten. De laatste jaren ging ze geestelijk achteruit, maar ze
bleef komen en erbij horen. We zullen haar missen.
DOOR FRANSJE MARTENS, IW GRONINGEN-OOST
Op 18 augustus is ons lid Joop Hoogstraten-van der Laan
overleden. Sinds 1983 was Jo charterlid van IW Oldenzaal. Jo
was een bescheiden vrouw, altijd aanwezig bij de bijeenkomsten, betrokken, en president in 1987. De laatste jaren liet haar
gezondheid het helaas niet meer toe dat ze onze bijeenkomsten
kon bijwonen. Toch bleef Jo tot het laatst geïnteresseerd in alle
activiteiten. Vorig jaar hebben enkele IW-leden met Jo haar
90ste verjaardag gevierd. Jo was een wijze vrouw, met veel kennis en lang sportief actief in tennissen en zwemmen. We zullen
haar missen.
DOOR INEKE VAN SCHUPPEN, IW VEENENDAAL
Op 24 september is onze lieve IW vriendin, Coby HoflandHultink, na een maandenlang ziekbed overleden. Coby was een
geweldig sociale vrouw, aandacht voor iedereen, altijd bereid de
groep te helpen. Ze heeft diverse functie in het bestuur van onze
Inner Wheel groep vervuld, waarbij meerdere malen als presidente. Wij verliezen door haar overlijden een dierbare vriendin.
DOOR JESSIE VAN EGERSCHOT, IW OLDEBROEK
Op 30 september werden we onverwachts geconfronteerd met
het droevige bericht dat ons clublid Boukje Bodzinga-Wytzes
was overleden. Zij overleed aan een hartstilstand tijdens haar
verblijf in het door haar en haar man Anne zo geliefde Frankrijk.
Boukje was een markant lid van onze club, altijd in voor een
praatje en zeer meelevend met het wel en wee van de club. Zij
vervulde met verve de functie van secretaris en had de leiding
van onze IW leesclub, een functie die zij zeer consciëntieus inhoud gaf. Boukje is 66 jaar geworden. Wij zullen haar opgewekte
aanwezigheid missen.
DOOR INEKE VAN SCHUPPEN, IW VEENENDAAL
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ALGEMEEN

Artikelen uit de IW Giftshop
Artikelen uit de shop sturen wij u graag toe. Porto wordt berekend. Prijswijzigingen voorbehouden

Artikelnaam

Prijs in €

Artikelnaam

Balpen met Innerwheel logo

€ 9,00

Paraplu, geel, IW-logo

Boekenlegger,verguld

€ 5,00

Prullariabakje

Brillendoekje met IW logo

€ 5,00

Schort, Barbecue

Prijs in €
€ 15,00
€ 5,00
€ 24,00

Broche, Blauwe bloem, IW-logo

€ 15,00

Schort, Bistro-sloof

Broche, Edelstenen

€ 15,00

Servetring

€ 18,00
€ 5,00

Broche, model varen

€ 15,00

Servetten (pak 50 st.)

€ 5,00

City-bag

€ 20,00

Shawl cashmere

€ 20,00

Flagpin IW logo

€ 5,00

Shawl, design met een Hermes-look

€ 39,90

Gastendoekje

€ 7,00

Shawl, lang, rood met IW wieltjes

€ 26,00

Golfballen

€ 10,00

Shawl, lang, zijde, blauw of ecru met wieltjes

€ 13,00

Golfhanddoeken

€ 13,00

Shawl met een Burberry-look

€ 25,00

Handtashouder

€ 10,00

Shawl, Zijde 90 x 90 cm

€ 33,50

Horloge, zwart

€ 28,00

Shawl-clips

€ 8,00

Horloge, wit met IW-logo

€ 20,00

Silverwave Mousepad

€ 5,00

Kaarsen (2 st.)

€ 5,00

Sleutelhanger IW

€ 5,00

Kandelaar

€ 8,00

Snack-schaaltjes

€ 5,00

Koelkastmagneet IW-logo

€ 2,00

Speelkaarten

€ 9,00

Koeltasje Coolfresh 0,5 liter (blauw-grijs)

€ 5,00

Sticker voor Auto

€ 2,00

Koeltas, grote fles, geel met IW-logo

€ 8,00

Sticker, IW logo (klein, 100st.)

€ 7,00

€ 7,00

Stola, Wol

Koffer-riem, blauw met geel IW-logo
Leeslampje, Design

€ 11,00

€ 35,00

Tas

€ 7,00

Markeerstiften

€ 5,00

Theedoeken set 3 st. grijs/beige

Memobloc

€ 3,00

Theelepel

€ 5,00

€ 3,00

Visitekaartje Roos

€ 3,00

Visitekaartje Rose of Friendship

€ 8,00

Mousepad IW-logo
Nicky halsdoekjes

€ 12,00

Paraplu, blauw

€ 15,00

€ 10,00

Het team van Inner Wheel Giftshop wenst u Goede en Warme Kerstdagen,
een Gezellige Jaarwisseling en een Voorspoedig en Gezond 2017.
Wij zien u komend jaar graag terug in onze shop op de vergaderingen en
op onze webshop voor uw bestellingen, alles voor onze Goede Doelen.

De IW Giftshop is ook aanwezig op het internet: www.iwgiftshop.nl
E-mailadres IW Giftshop voor bestellingen: giftshop@iwgiftshop.nl
Laura Smit E-mail: laura.smit@telenet.be
Inge van Es T. 0529-484706 E-mail: vanes@kpnmail.nl

Betalingen per bank:
NL73 ABNA 0475 9749 48
t.n.v. L.M. Smit-Koopman inz. Inner Wheel Giftshop
BIC-code: ABNANL2A
Onder vermelding van het bonnummer of het/de bestelde artikel(en)
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DOOR HANNEKE MULDER, REDACTEUR D56

Bijzondere beroepen binnen IW,
drie beroepen ineen
Ingrid Groeneveld voelt zich thuis
in alles wat zij met haar handen
doet: Mondhygiëne, voetreflexologie en kunstschilderen.

in weerstand. Die wordt ook verhoogd door
genoeg ruimte te nemen voor je zelf, ‘alles in
balans’. Als kunstschilder heb ik al heel mijn
leven geschetst, maar pas in 1987 ben ik aan
de kunstacademie in Lausanne begonnen
en afgestudeerd. Ik schilder om tot rust te
komen. Als ik schilder voel ik me happy en zo
kom ik dichter bij mezelf. Schilderen doe ik
voor mezelf i.t.t. mijn andere beroepen, daar
werk ik voor de ander. Bij het schilderen wil
ik iets laten ontstaan dat helemaal uit mezelf
komt. Ook al vindt een ander mijn schilderijen
niet mooi, ik vind dat niet erg want het komt
uit mezelf.

Wat merkt je man van jouw activiteiten?
Ha, ha, dat ik zijn voeten masseer en dat ik
mijn schilderijen mee naar huis neem. Hij
keurt ze en als hij ze niet goed vindt, luister
ik daar maar een klein beetje naar. Hij is
mijn coach, ook voor het schrijven van mijn
teksten.

Op welke manier kwam je hiermee in
aanraking?
Mijn biologieleraar, de heer Roep, destijds
werkzaam aan het Christelijk Lyceum Almelo,
tegenwoordig het Noordik, vertelde mij dat
ik iets moest gaan doen met kunst, en met
mensen. Twee beroepen gaf hij aan, mondhygiënist of oefentherapeut Mensendieck.

Interview met Ingrid Groeneveld (1956),
clublid van IW Vriezenveen. Ze woont met
haar echtgenoot in Ommen.
Wat houden deze beroepen in?
Ingrid vertelt: Als mondhygiënist heb ik het
altijd heel belangrijk gevonden om met de basis van het gebit (d.i. het paradontium) bezig
te zijn. D.w.z. de wortels, het kaakbot en het
tandvlees. Die drie onderdelen moeten gezond
blijven. De tandarts doet de kiezen en tanden.
Als voetreflexoloog vind ik het belangrijk de
harmonie in het lichaam terug te winnen of
te behouden. Voetreflexologie verbetert de
waterhuishouding, zenuwgeleiding en bloedsomloop in het lichaam. Kortom, bij zowel
tanden als voeten wordt er aan de weerstand
van de mens gewerkt. De weerstand van een
mens is alles bepalend. Ik geloof heel sterk
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Wat maakt het combineren van jouw beroepen voor jou aantrekkelijk?
Door zorg voor het gebit en zorg voor de
balans in het lichaam geef je mensen een stuk
zekerheid.
Dat stemt mij tevreden en dat is voor mijn
functioneren als mens heel belangrijk.
Is werk je hobby?
Mondhygiënist zijn was mijn werk, nu kan ik
mij permitteren dat al mijn beroepen voelen
als hobby. Maandag therapie, dinsdag wisselende werkzaamheden en woensdag tot en
met vrijdag werken in de galerie. Mijn galerie,
‘ Groot’n Jans’, heeft een samenwerkingsverband met de historische kring ‘Wederden’ in
Wierden. Ik schilder en geef daar les gedurende die dagen.

Wat is het mooiste resultaat tot nu toe?
Als ik mensen geholpen of blij gemaakt heb
met mijn activiteiten. Ik geef energie weg en de
ander ontvangt die en dat maakt mij gelukkig.
Verder ben ik nuchter en to the point. Draai
nergens omheen. Tenslotte, ik heb de tijd
gehad om veel te werken omdat ik tot mijn
verdriet geen kinderen heb en daardoor alle
energie in mijn werk heb kunnen steken.
Waar kunnen we je vinden?
Galerie ‘Groot’n Jans’, Wierden, en
ingridgroeneveld@ziggo.nl.
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