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  DOOR ANNIE BOS, HOOFDREDACTEUR

Van de hoofdredacteur

Onze Kroniek. Een blad vol belevenissen. 
Clubs laten zien waarmee ze, met elkaar, 
bezig zijn voor anderen. En dat resultaat 
willen ze graag delen met ons. Dat kan via de 
Kroniek, het clubblad van ons allemaal. Maar, 
als je blijft doen wat je deed, dan houd je 
wat je hebt…… Ja we hebben nog veel clubs, 
maar IW Nederland vergrijst en verkleint. We 
willen IW graag aantrekkelijker maken voor 
jongeren. Hoe bereik je dat? Het motto van 
Marian Tellegen, LB president: ‘Met elkaar, 
voor elkaar en voor anderen’ verwoordt de 
servicegedachte van onze club. Aan ons de 
taak om die gedachte breed uit te dragen. Op 
de ALV was er het inspirerende verhaal van 
Ferenc van Damme. Met zijn directe humor  
schetste hij de achtergrond van denkpa-
tronen. De verzuiling is passé maar andere 
hokjes zijn er voor in de plaats gekomen. 
Dat inzicht hebben we nodig om als club 
de verbinding te houden met onszelf, met 
toekomstige leden en met de samenleving. 
IW Nederland bestaat bijna 70 jaar, we gaan 
voor een nog lang bloeiende toekomst. Dat 
gaat niet vanzelf. Ferenc gaf vier vragen die 
je moet gebruiken bij de route ‘Vooruit naar 
het goede van vroeger’. Vragen die je moet 
invullen om je gewenst resultaat te bereiken: 

Waarom (doel)/ Wat (verwachtingsmanage-
ment)/ Wie (doelgroep benoemen) / Hoe 
(methode). Werken vanuit kansen, het lande-
lijk bestuur is bewust bezig om dat vorm te 
geven, via de DENKTANK. Via een nieuwe be-
sturencursus, inspiratietraining, storytelling, 
communicatiemogelijkheden. We commu-
niceren nu via de Kroniek, maar we hebben 
ook onze (vernieuwde) website en facebook. 
Hoe kunnen we die media optimaal gebrui-
ken? De Kroniek verschijnt 4x per jaar, dus 
geschikter voor achtergronden en informatie 
over bijzondere activiteiten van een club. De 
website is dagelijks 'open', dus daar past de 
verslaggeving over actualiteiten en opbrengst 
en de ‘chequefoto’. Het LB gaat samen met de 
redactie van de Kroniek en de PRcie aan de 
slag om de Kroniek, facebook en de website, 
alle drie, in samenhang te gebruiken voor de 
informatievoorziening van onze club. In de 
volgende Kroniek is dus ruimte voor verhalen 
uit de clubs over een leuke lezing, een bij-
zonder mens of een leerzame activiteit. Want 
kijk maar eens op de districtspagina’s, daar is 
straks volop ruimte, want de cheque-verhalen 
en foto’s staan dan op onze website. Een 
forse verandering die kansen biedt voor een 
vernieuwde Kroniek! Spannend.

Agenda Algemeen (info op onze website)

• Nieuwjaarslunch 13 januari 2018 in De Schiphorst (Dr.)
• Vriendschapsdag 26 mei 2018 in Hoorn

De redactie wenst iedereen fijne
feestdagen en een goed en gezond 2018!
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Column
    DOOR MARRY CODÉE, REDACTEUR D60

Respect
 Zaterdag 28 oktober 2017 was in 
Middelburg ’De Nacht van De Nacht’. Alle 
lichten zijn dan uit in het centrum, het 
is echt heel donker, wat licht geeft zijn 
de brandende vuurkorven die op diverse 
plekken in het centrum zijn neergezet. 
De mensen en kinderen lopen versierd 
met allerlei lichtgevende dingen, zoals 
veters, brillen, kettingen. Toch moet 
je goed oppassen niet tegen iemand 
op te botsen. Juist hadden we de dag 
daarvoor van onze kleinzoon een klein 
lesje weerbaarheidstraining gehad, dat 
die middag op school behandeld was. Het 
ging erom dat, als je om wat voor reden 
dan ook tegen iemand botst, je je altijd 
moet verontschuldigen, dus sorry zeggen. 
Daar moest ik aan denken in de ’Nacht 
van de Nacht’. Beleefdheid, rekening 
houden met elkaar, respect tonen spreekt 
daaruit. Hoe belangrijk is het in het leven 
om elkaar te respecteren. Als je de krant 
open doet word je soms moedeloos van 
oorlogen, steekpartijen en afscheidingen. 
Waar is het respect, waar is het rekening 
houden met. Toch positief blijven, kijk 
maar in deze kroniek, daar word je blij 
van, uit heel veel artikelen spreekt het 
motto: Voor elkaar, met elkaar, maar 
vooral met elkaar voor de ander. Het 
nieuwe jaar staat voor de deur met weer 
heel veel nieuwe kansen en we gaan 
door……….. Ik wens iedereen een heel 
mooi, positief Inner Wheel jaar.

  DOOR DIANNE ANDEWEG-HAMER, IW EPE

Gesprek met dr. Kapila Gupta, 
president van International
Inner Wheel
Kapila Gupta is afkomstig uit India, waar 
ze werd geboren in Ambala, een stad in het 
noorden van het land, ongeveer 100 km 
van Delhi. Zij heeft als kind op veel ver-
schillende plaatsen gewoond omdat haar 
vader iedere drie jaar voor zijn werk moest 
verhuizen. Kapila leerde hierdoor al jong 
om zich aan te passen aan verschillende 
woonplaatsen, huizen en scholen. Als jong 
meisje wilde ze graag arts worden, naar het 
voorbeeld van haar oma, die altijd de men-
sen in hun buurt met raad en daad bijstond. 
Dat wilde Kapila ook, mensen helpen, maar 
dan vanuit een beroepsmatige achtergrond. 
Haar moeder was hier niet blij mee omdat 
het in India voor een meisje bijzonder be-
langrijk is om een goed huwelijk te sluiten 
en als zij zo lang zou gaan studeren, zou 
zij minder kansen hebben om te trouwen. 
Gelukkig steunden haar vader en grootva-
der haar wel in haar voornemen en zij ging 
geneeskunde studeren in de stad Rohtak. 

Zij kwam in contact met Rotary en Inner 
Wheel toen zij na haar afstuderen trouwde, 
haar schoonouders waren allebei charter-
leden. Door hen raakte zij betrokken bij de 
‘health camps’ die door hun clubs werden 
georganiseerd. Deze waren meestal op 
zondagen en waren bedoeld voor arme 
mensen. Zo hoefden zij niks van hun werk 
te missen. Kapila kwam daar als arts en 
hield er spreekuur. Haar moeder werd ern-
stig ziek en raakte in coma, tot haar grote 
verdriet kon Kapila haar niet redden. Zij 
heeft toen besloten om voor niks te gaan 
werken en zij vroeg haar man om lid te 
worden van de Rotary. Zij wilde dat werken 
namelijk via Inner Wheel doen en zij kon 
alleen lid worden als haar man Rotarian 
was. In 1991 werd zij Inner Wheellid. Bij dit 
besluit werd zij gesteund door haar man en 
schoonvader. Zij werkt iedere ochtend in 
haar eigen kliniek.

Binnen haar eigen club verrichtte zij diverse 
bestuursfuncties, in 2007 werd ze president 
van haar district en daarna penningmeester 
van Inner Wheel India. In 2009-2010 was ze 
nationaal president. In 2013-2014 werd ze 
de eerste Indiase penningmeester van In-
ternational Inner Wheel. Ze moest daarvoor 
het financiële reilen en zeilen bestuderen 
en kwam daar gelukkig goed uit, ook al had 
ze daar niet veel ervaring mee. Door haar 
ervaring in het International Board reali-
seerde zij zich dat ze graag zelf initiatieven 

wilde nemen en zaken wilde regelen en 
daarom stelde zij zich verkiesbaar.
Zij werd in 2016 gekozen tot inkomend 
president en is nu president. Zij is de eerste 
Indiase vrouw die al deze functies heeft 
vervuld! Haar motto ‘Leaving a lasting 
legacy’ (Laat een blijvende afdruk na) 
houdt in dat je niet alleen op een project 
gericht moet zijn maar in ieder opzicht 
moet proberen een goede indruk te maken. 
De wereld moet weten wat Inner Wheel 
doet!!!
Inner Wheel in India heeft heel concrete 
doelen, want er is veel armoede in het land. 
Zo worden in meisjesscholen goede toilet-
ten geïnstalleerd anders komen de meisjes 
als ze ouder worden niet meer naar school. 
Ook helpen ze weeshuizen en bejaarden-
huizen, die worden een tijdlang begeleid 
totdat zij zelfvoorzienend zijn.

Kapila vertelt over Inner Wheel binnen de 
Verenigde Naties, zij heeft als inkomend 
president een presentatie gehouden over 
de situatie van gezinnen in India. Op 28 
november gaat zij opnieuw naar de VN 
om een paper te presenteren en plaats te 
nemen in een panel over kinderhuwelijken.  
Volgend jaar gaat zij naar de conventie in 
Melbourne, waar zij natuurlijk proposals 
en amendments moet bespreken, maar zij 
verheugt zich vooral op de interactieve ses-
sies waarin zij over de toekomst van Inner 
Wheel gaan praten. Tenslotte is zij ervan 
overtuigd dat culturele verschillen tussen 
de diverse Inner Wheel landen worden 
overbrugd door onze gemeenschappelijke 
doelen: vriendschap en service!

173126 Inner Wheel Kroniek.indd   3 05-12-17   11:26

creo




4 kroniek DECEMBER 2017

  HET VERHAAL VAN MARIAN TELLEGEN, LB PRESIDENT, GEHOUDEN OP DLV’S EN ALV

De geschiedenis van Inner Wheel

Begin 1900, voor de Eerste Wereldoorlog
Begin 1900 heeft de industriële revolutie de 
wereld compleet veranderd. Van een dominant 
agrarische bevolking, levend in kleine overzich-
telijke dorpen of stadjes naar een maatschappij 
waarbij steeds meer mensen trekken naar het 
werk in fabrieken en mijnen in en rond grote 
steden. Er hebben zich twee duidelijke nieuwe 
klassen ontwikkeld, die van de arbeiders aan de 
onderkant en die van de gegoede burgerij aan 
de bovenkant. De leefomstandigheden voor de 
arbeiders zijn beroerd, al is sinds enkele jaren 
de kinderarbeid officieel verboden. De man 
wordt gezien als gezinshoofd en kostwinner 
en als hij het goed doet hoeft zijn vrouw niet 
meer te werken. Maar de welvaartstaat is nog 
heel ver weg. Werkomstandigheden zijn slecht, 
ongelukken schering en inslag. Geen werk, is 
geen geld en dus honger. De kerk en liefdadig-
heidsinstellingen vullen zo goed mogelijk dit 
gat in. Service-clubs als de Rotary komen op, 
uitsluitend open voor mannelijke leden uit de 
betere kringen. 

De Eerste Wereldoorlog 
Dan komt de Eerste Wereldoorlog. De mannen, 
die alle touwtjes in handen hebben, worden 
massaal gemobiliseerd. Even wat cijfers: In 
Groot-Brittannië wonen op dat moment 45 
miljoen mensen, waarvan ongeveer 11 miljoen 
man zijn, tussen de 20 en 60 jaar oud. Hiervan 
gingen 9 miljoen het leger in. Dat is bijna de 
hele werkende bevolking. De cijfers in Duits-
land, Frankrijk en België geven hetzelfde beeld.
Dus namen de vrouwen massaal de werkzaam-
heden over, ze bewerkten het land, werkten in 

de fabrieken, als verpleegster en namen ook 
de liefdadigheidsactiviteiten van hun mannen 
over. Dit alles gaf een enorme boost aan de 
vrouwenemancipatie. 

Oprichting Inner Wheel in 1924
Na de oorlog lieten deze vrouwen zich niet 
meer monddood maken en ze eisten hun eigen 
plek in de maatschappij op. Dat gold zeker ook 
voor Margarette Golding, de oprichtster van 
Inner Wheel. Hoewel opgeleid tot verpleeg-
kundige gaat Margarette tijdens de oorlog aan 
het werk in een bedrijf dat uniformen voor ver-
pleegkundigen maakt. Dit bedrijf neemt ze vlak 
na de oorlog in 1919 over en ze bouwt het uit 
tot een belangrijke leverancier van allerhand 
uniformen. Ze blijft tot haar dood in 1939 als 
directeur aan het bedrijf verbonden. Maar niet 
alleen dat, geïnspireerd door de Rotary waar 
haar man lid van is, richt ze op 10 januari 1924 
de eerste Inner Wheel club in Manchester op. 
Met deze club naait ze eindeloos veel kleding 
voor gehandicapten, weeskinderen en anderen 
die kleding nodig hebben. Haar bedrijf stelt het 
materiaal beschikbaar, de leden van de club 
naaien de kleren en zo gaat Inner Wheel van 
start. Niet zoals ik altijd dacht als een soort 
klein onzichtbaar tandwieltje, bescheiden in 
dienst van hun mannen, maar als een club die 
de ervaringen, kennis en kunde van vrouwen in 
wilde zetten voor de maatschappij. Bundeling 
van kracht om met elkaar iets voor anderen te 
doen en tegelijkertijd de onderlinge vriend-
schapsbanden te versterken. 
In de jaren daarop volgen meerdere clubs. Tien 
jaar na oprichting, zijn er 79 clubs in GB en 
nog ook enkele clubs daar buiten met name 
in de Gemenebest landen. In 1934 vormen de 

eerste 79 clubs een officiële landelijke associ-
atie: The association of Inner Wheel Clubs in 
Great Britain and Ireland (GB&I). 

Inner Wheel in Nederland
In continentaal Europa wordt de eerste club in 
1935 in Noorwegen opgericht. De tweede club 
op het continent volgt in 1946 in Apeldoorn! 
Het eerste district buiten Groot-Brittannië 
volgt ook in Nederland, waar in 1948 zes 
Nederlandse clubs district 56 vormen. Uitein-
delijk wordt in 1967 International Inner Wheel 
opgericht waarvan nu alle clubs lid zijn. In 
1970 vindt de eerste Internationale Conventie 
plaats in Den Haag. Dit verenigingsjaar bestaat 
International Inner Wheel 50 jaar, dit wordt 
gevierd tijdens de 17e Internationale Conventie 
In Melbourne in april 2018. 

Al die tijd is IW alleen maar open voor relaties 
van Rotaryleden. Dat verandert pas in 2012, 
wanneer tijdens de Internationale Conventie 
in Istanbul wordt besloten dat ook niet aan 
Rotary gerelateerde vrouwen als lid kunnen 
toetreden. Dat is 23 jaar nadat de Rotary in 
1989 ook vrouwen als lid is gaan toelaten. Een 
verandering van beleid, waar Inner Wheel in 
Europa geen duidelijk antwoord heeft, met 
als gevolg dat vanaf 1990 het leden aantal 
daar afneemt. Zo ook in Nederland, waar we 
sinds dat jaar jaarlijks in ledental dalen. En de 
grote uitdaging is 
om deze negatieve 
trend om te buigen.
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LANDELIJK

ALV in Nijkerk 4 november 2017
Een vlotte vergadering in nieuwe stijl, goed voorbereid door het bestuur. Vragen over de agen-
dapunten konden tevoren aangeleverd. Beantwoording van vragen en besluitvorming over de 
punten was snel en doeltreffend. Bijzonder bezoek op deze ALV. Marian Tellegen, LB president 
begon de vergadering in vloeiend engels, als warm welkom aan mrs. Kapila Gupta, President 
International Inner Wheel. Kapila sprak ons toe, op pg. 6 haar (verkorte) speech. IW Nederland 
was vereerd met haar bezoek. Op pg. 4 staat een interview met Kapila. De themasessie werd  
ingevuld door Ferenc van Damme. www.stimuland.nl. Hij is projectleider communicatie bij de 
provincie Overijssel, maar vooral empathisch verbinder. Hij schetste de kaders om als IW kansen 
te zien in de mogelijkheden om ons te positioneren en herkenbaar te zijn als club.
Noord-Holland-Noord presenteerde de unieke Noord-Hollands-Glorie postzegel. Kapila mocht 
het eerste vel zegels in ontvangst nemen. Deze postzegels, unica bij de Vriendschapsdag op  
26 mei in Hoorn, zijn te koop. Email: IW2018VSD@gmail.com Voor info zie pg D58.

Fotografie: Marlies Bosch
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Verkorte weergave van de speech door Dr. Kapila 

Gupta, president of International Inner Wheel, 

tijdens de ALV op 4 november 2017
 ‘Someone asked Mother Teresa -- Does 
the service you do, make any difference? 
She replied -- yes it does -- it may be 
just a drop in the ocean but without it 
the ocean would be poorer.’ 

Today I am proud to be part of this wonderful 
organization, that affirms the truth of those 
words. Which makes the world not poorer but 
richer, which replaces despair with hope, is a 
gift of good life to many, and allowing each 
one of us to leave a lasting Legacy. Start by 
doing what is necessary, then what is possible 
& suddenly you realize that you're doing the 
impossible.
This year the international Theme is --Leave 
a Lasting Legacy--. The Theme itself says 
that all throughout the year we should work 
towards publicizing & strengthening our 
organizations existence. Let the world around 
you - your friends, family -  know of the 
service IW is doing to needy and that it is one 
of the largest women's service organizations 
in the world. Start making a difference in 
the lives of the needy as well as to your IW 
organization by:

1.  Strengthen and expand IW -- Make new 
members. New members bring in new 
zeal, new ideas. They enhance the wisdom 
and experience of old members, and their 
enthusiasm will strengthen the clubs and 
our actions.

2.  Focus and increase humanitarian services 
-- People are not beautiful for the way 
they walk, look or talk, but for the way  
they care & share. By focusing on huma-
nitarian services you will write names on 
hearts and not on tombstones.

3.  Enhance IW public recognition --  
We need you to get the word out through 
your clubs and in your communities about  
what IW is and what we do. So that when 
people who want to do good see that IW is 
a place where they can change the world 
and that every IW club is ready to give 
them that opportunity .

None of us ever knows the full impact of our 
actions. None of us knows the effects that 
will ripple out from the things we do and say, 
the decisions we make, the opportunities we 
seize, and those we let pass. But I think we all 
know that when we choose to do good, good 
will follow; and that when we choose Service 
Above Self as our life’s path, the direction it 
will take us will be a good one. Remember 
friends, each day, each moment of our life is 
a gift to us. 

We are the blessed souls, who have a privi-
leged life to live --choice is ours --- as King 
Martin Luther put it -- weather to walk in a 
light of creative altruism, or in the darkness 
of destructive selfishness --- to live for 
ourselves or to live for others. Every day that 
you serve in IW, you have the opportunity 
to change lives. Everything you do matters; 
every good work makes the world better for 
us all. Use your voice for kindness, ears for 
compassion, your hands for charity, your 
mind for honesty & your heart for love.
Be remembered for the right reasons. 
Be a rainbow in someone's life. 
Leave a Legacy and a smile in your heart 
beyond life. 
Enjoy IW - be proud to be IW members!
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  DOOR MARIAN TELLEGEN, LB PRESIDENT

Met elkaar, voor elkaar én voor anderen!
Het motto voor dit jaar, waarmee we duidelijk 
willen maken dat we met elkaar Inner Wheel 
vormen en dat we met elkaar Inner Wheel 
inhoud geven. En dat betekent ook dat we 
met elkaar het gesprek moeten aangaan over 
wat er binnen Inner Wheel moet veranderen 
om aantrekkelijk te zijn als service club. Want 
er moet iets gaan veranderen!
Het ledenaantal loopt terug, clubs vallen om. 
Het blijkt lastig om nieuwe leden te vinden en 
bestaande leden te blijven boeien en binden. 
Waarom is dat? Wie zijn wij? Wat bieden 
we? Waar staan we voor? Sinds de Rotary 
in 1989 vrouwen is gaan toelaten, blijkt dat 
Inner Wheel het in Europa moeilijk heeft. 
Inner Wheelleden kunnen niet goed duidelijk 
maken waar ze voor staan en komen meestal 
niet veel verder dan: “Ken je Rotary? Wij zijn 
net zoiets”. 
In heel Europa en ook in Nederland neemt het 
aantal clubs en leden af. Sinds 2010 hebben 
wij in Nederland 1200 leden verloren en zijn 
er 800 nieuwe leden bijgekomen. Een netto-
verlies van 400 leden. Momenteel hebben we 
rond de 2300 leden. Van de 1200 verloren le-
den zijn er 300 (25%) vertrokken omdat clubs 
ophielden te bestaan. 55% van de overige 
900 beëindigden hun lidmaatschap vanwege 
overlijden, ziekte, ouderdom of verhuizing, 
dus volgens een natuurlijk verloop. Dat 
betekent dat we nog steeds 45% aan leden 
verliezen omdat men geen tijd voor IW heeft, 
zich er niet thuis voelt, andere prioriteiten 
heeft …. Misschien betekent dat, dat 45 % IW 
verlaat omdat het te weinig toevoegt en/of 
geen voldoening geeft. In de zoektocht naar 
het vinden van een antwoord hierop, kan 
het goed zijn om terug te gaan naar de bron, 
naar de oprichting van Inner Wheel. 
Margaretta Golding bleek in 1924 IW opge-
richt te hebben om de kracht van vrouwen 
te bundelen. (meer hierover verderop in deze 
uitgave) Niet met het doel om vanuit de club 
hun mannen te ondersteunen, maar vanuit de 
specifieke vrouwelijke kracht! Wat is de kracht 
waaraan onze maatschappij vandaag de dag 
behoefte heeft? In deze tijd van een redelijk 
goede verzorgingsstaat, waar medische zorg 
en onderwijs voor iedereen toegankelijk is en 
waar professionele Goede Doelen organisaties 
jaarlijks miljarden euro’s ophalen? 

Wat kan Inner Wheel in deze tijd toevoegen? 
Hoe kunnen we Inner Wheel aantrekkelijker 
maken voor onze huidige en voor nieuwe le-
den? Om antwoord op deze vragen te vinden 
hebben we een DenkTank opgericht, waarin 
alle leden van Inner Wheel kunnen participe-
ren, dus niet alleen bestuursleden. Dus meld 
je aan bij mij of via je club.
De Denktank beslaat 5 aandachtsgebieden:
-  Interne & externe communicatie (Website, 

presentaties, folders, social media, de Kro-
niek, nieuwsbrieven) 

-  Inspiratie en training (vergaderingen / ont-
moetingen leuker en boeiender en nieuwe 
vorm voor de Besturencursus) 

-  Extension: (nieuwe clubs en ledenwerving)
-  Organisatiestructuur (hoe kan het makkelij-

ker, leuker, efficiënter en effectiever)
-  Nationale service projecten / Sociaal Fonds 

(wellicht in samenwerking met de JHS)

Moeder Theresa zei ooit ‘We denken vaak dat 
armoede gaat over honger, een dak boven 
je hoofd, kleding en gezondheid. Maar de 
armoede van eenzaamheid, liefdeloosheid, 
niet welkom, ongewenst of overbodig zijn is 
de allergrootste armoede die er is.’ En in die 
zin is er ook in onze maatschappij nog veel te 
doen en te verbeteren.
Oprechte aandacht, een luisterend oor,
zorgzaamheid, empathie, verbinden …..  sterke 
vrouwelijke krachten waar onze maatschap-
pij naar hunkert. Mogelijkheden genoeg voor 
Inner Wheel! 

Heb je ideeën, specifieke kennis en/ of 
ervaring of voel je je gewoon nauw bij Inner 
Wheel betrokken, denk en werk dan mee en 
meld je dan aan bij Marian Tellegen:  
e-mail: marian.tellegen@outlook.com  
of bel 06 54 25 84 61.

Verzenden van foto’s bij kopij
Oh ja! Nog even over de foto’s….. Ook voor de website is het van belang om met goed scherpe foto’s te komen die het verhaal 
ondersteunen. Mooie plaatjes maken het verhaal mooier. Soms is een foto van een detail mooier, spreekt meer tot de verbeelding, 
dan een foto waarop allemaal mensen staan. Less is more…. Foto’s aanleveren in JPEG-bestand en versturen via We Transfer. Als je 
je foto’s verstuurt via We Transfer gaan er geen pixels verloren onderweg, en blijft het oorspronkelijk resultaat behouden. Ga naar 
www.wetransfer.nl druk op de button/knop ‘ik ga akkoord’. Voeg dan de gewenste foto’s toe vanaf je eigen map Afbeeldingen.  
Vul het ‘berichtje’ in, dan je eigen mailadres invoeren plus het mailadres van de redacteur van de Kroniek. Vervolgens ‘Verzenden’!

Inner Wheel:Met elkaar, voor elkaar én voor Anderen!
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  DOOR MARRY CODÉE, REDACTEUR D60

B.O.B dag bij de ideeën fabriek in Niftrik
Op woensdag 27 september ontvangt Marian 
Tellegen ons, bestuurders, oud bestuurders en 
kroniek redacteuren, op de mooie locatie van 
de ideeën fabriek, een pand langs de Maas. 
Onder het genot van een kopje koffie met zelf-
gebakken koek is het weer een goed weerzien 
met elkaar en bij te praten. Daarna heet Marian 
ons welkom en na een korte inleiding waarin 
zij nog eens benadrukt dat we het doen: ‘met 
elkaar, voor elkaar, maar vooral voor een ander’ 
en er in IW veel pareltjes zijn die veel positi-
viteit geven, geeft ze het woord aan beeldend 

kunstenares Marianne van Heeswijk. Zij vertelt 
met passie over haar werk als kunstenaar. In 
haar werk gebruikt zij veel tweedehands spul-
len. “Ik vind dat mooi, alles is een verhaal, alles 
heeft al iets meegemaakt. En het zorgt voor 
verbinding: alles is al een keer aangeraakt.” Zij 
wordt geraakt door een gesprek met een dame 
uit Amsterdam die in een straat woont met 30 
nationaliteiten en het hartstikke goed gaat, 
maaltijden organiseert met elkaar en geniet 
van de veelzijdigheid. Dit geeft Marianne 
inspiratie om de straat op te gaan en zo start 
haar project van ‘een tapijt voor vrede’. Met 
een groep bevlogen mensen uit alle windstre-
ken legt zij regelmatig een ‘tapijt voor vrede’. 
Iedereen heeft wel iets met vrede, vrijwel alle 
mensen doen mee en voelen verbondenheid. 

Met een powerpoint presentatie laat ze ons 
kennis maken met veel prachtige tapijten, 
gemaakt van oude deksels, doppen, langspeel-
platen en CD’s die ze op straat legt. Het gaat 
allemaal over de kunst van het samenleven, sa-
men bouwen schept een band voor even en in-
spiratie voor het leven. We zijn allemaal onder 
de indruk van haar werk. Daarna genieten we 
buiten van een heerlijke lunch, om vervolgens 
zelf aan de slag te gaan. De kunstenares waar 
we te gast zijn, werkt met oud en gebruikt glas 
en maakt daar mooie kunstwerken van, nu 
mogen wij ook iets maken. We gaan allemaal 
aan de slag en er ontstaan fraaie kunstwerken. 
Na nog een kopje koffie gaan we naar huis na 
een zeer inspirerende dag.

Inner Wheel  
Inspiratie &  
Organisatie
Hoe zit Inner Wheel in elkaar en hoe laten 
we het soepel draaien. Een dag met achter-
grondinformatie, tips, inspiratie en uitwis-
seling van ervaringen. Een dag met plenaire 
sessies voor alle deelnemers en workshops 
in kleine groepen over specifieke onderwer-
pen. Voor nieuwe leden die meer over Inner 
Wheel willen weten en voor ervaren leden 
die hun blik willen verruimen. Reserveer 
vast een dag in jullie agenda: Zaterdag 24 
februari of vrijdag 9 maart in De Schakel 
in Nijkerk. Het volledige programma wordt 
binnenkort toegezonden. (meer informatie: 
e-mail: willeke.overink@upcmail.nl)

  DOOR MARIAN TELLEGEN, LB PRESIDENT

De zilveren broodmand voor de 
beste ‘Handen uit de Mouwen” 
activiteit 
Er zijn veel manieren waarop Inner Wheel 
leden en clubs gedurende het jaar invul-
ling geven aan de belangrijke kernwaarden 
vriendschap en betrokkenheid. Het is goed 
om aan al deze vormen van betrokkenheid 
aandacht te geven. Daarom is besloten vanaf 
2017 de mand uit te reiken aan de club die 
gedurende het jaar iets bijzonders heeft 
gedaan of doet. Iets dat de aandacht van heel 
IW verdient. De zilveren broodmand wordt 
daarmee symbool voor alles wat we als Inner 
Wheelleden doen “met elkaar, voor elkaar en 
voor anderen”. En dat is, precies waar het  
binnen Inner Wheel om draait. 

Dit jaar kunnen projecten worden 
aangedragen die te maken hebben met 
‘Handen uit de mouwen’ activiteiten. 
Activiteiten waarbij leden zelf iets  
concreets doen voor anderen. 

De Zilveren broodmand wordt uitgereikt op 
de Algemene Leden Vergadering in 2018. In 
aanmerking komen activiteiten die georgani-
seerd werden in de laatste 3 verenigingsjaren, 
voorafgaand aan de ALV. De projecten moe-
ten vóór 31 mei 2018 worden ingediend. De 
drie beste voorstellen worden tijdens de ALV 
gepresenteerd en daar zal de winnaar bekend 
gemaakt worden. Het landelijk bestuur zal als 
jury optreden, de coördinatie ligt bij de Past-
President. Beoordeling zal plaats vinden op 
basis van de criteria: originaliteit, effectiviteit, 
uitvoering en communicatie.

Save the Date: 24 februari en 9 maart 2018
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DISTRICT 56

District 56
Agenda

Nieuwe leden D56
Almelo   Diny Weijschedé-Buitenga
   José Oltmans-van den Bos
   Rubie Kroon-Kuijk
Ambt Almelo  Elma van Gilst-Neven
   Maryke Tieleman-Fokker
   Stefanie Lie-de Goeij
Amersfoort  José van Renswoude

Apeldoorn           Fenny Kloosterziel (komt van IW Oldebroek)

Arnhem Geldria               Natasja van Noordenne    
Schoonhoven           Aleid van Wijngaarden 
Veenendaal           Tina Henken-Richardson
            Liesbeth Bos-van den Brandhof 
Vriezenveen           Catharine Nieborg

  DOOR RINIE STOLWIJK EN JOSÉ VAN DAALEN, IW BODEGRAVEN

Nieuwe leden verwelkomd
De ledencommissie van Inner Wheel Bodegraven 
heeft met een bijzondere actie heel wat aspirant 
leden kunnen bereiken. Deze actie was nodig op-
dat we in de toekomst kunnen blijven bestaan. 
Ieder lid heeft namen van vrouwen aangedragen 
waarvan zij denkt dat deze het gedachtengoed 
van IW kunnen onderschrijven èn kunnen 
uitdragen. Tijdens een informatieve bijeenkomst 
heeft kennismaking plaatsgevonden tussen het 
Inner Wheel lid en de nieuwelingen, 30 in totaal. 
Voor sommigen bleef het bij deze avond. 

De anderen zijn uitgenodigd voor een eerste 
echte IW vergadering. Twaalf dames gaven 
gehoor aan deze uitnodiging. Na twee keer 
sfeerproeven gaven zeven dames aan, heel 
graag tot de serviceclub toe te treden. Op onze 
IW avond van 8 november 2017 zijn zes ervan 
geïnstalleerd. Het zevende nieuwe lid wordt in 
januari geïnstalleerd. Onze voorzitter Nelie de 
Haan memoreerde in haar speech het gedach-
tegoed van Inner Wheel en wenste de nieuw-
komers veel plezier op onze club. Het was een 
bijzondere avond.

  DOOR JANNEKE VAN DEN BERG, IW VEENENDAAL

IWVeenendaal nodigt je uit voor 10e bridgedrive 
Op zaterdag 20 januari 2018 houdt IW 
Veenendaal voor de tiende keer haar jaarlijks 
terugkerende bridgedrive. Alle voorgaande 
jaren heeft de club mogen terugkijken op een 
gezellige dag, waarbij we gemiddeld mogen 
rekenen op 64 à 68 paren. Naast de gezel-
ligheid brengt deze dag ook een positieve 
financiële opbrengst. Dat deze dag mogelijk is 
hebben we te danken aan de gulle gaven van 
onze sponsoren uit Veenendaal en omgeving. 
Hiermee kunnen we de winnaars verblijden 
met mooie cadeaus en aan het eind van de 
middag een loterij organiseren. Wat er financi-
eel overblijft komt ten goede aan een elk jaar 

opnieuw gekozen goed doel. Met de komende 
bridgedrive zal de donatie gaan naar Stichting 
Hulphond en dan specifiek voor honden die 
mensen met een PTSS-syndroom begeleiden. 
De PTSS-hulphond is een signaleringshond 
met een extra zintuig voor stress die wordt 
veroorzaakt door traumatische ervaringen. 
Voor meer informatie zie www.hulphond.nl
In ons jubileumjaar zullen wij onze deelnemers 
extra verwennen en hoe leuk zou het zijn als 
we ook IW vriendinnen mogen ontmoeten 
op deze dag. Opgeven kan via:  
innerwheel.bridgedrive@gmail.com   
De inschrijfkosten bedragen € 40,- per paar.

Save the Date: 24 februari en 9 maart 2018

Het bestuuuur 
van D56 
wenst jullie 
een fijne kerst 
en voor 

2018 
een prachtig
Inner Wheeljaaaar!

173126 Inner Wheel Kroniek.indd   9 05-12-17   11:26

creo




10 kroniek DECEMBER 2017

  DOOR HANNEKE MULDER, REDACTEUR D56 

Impressie van de DLV 56 op 9 oktober in  
‘De Schakel’ te Nijkerk
Omdat ik niet aanwezig kon zijn, was Henriëtte 
Horsselenberg, secretaris van IW Vriezenveen 
zo vriendelijk mij de aantekeningen van deze 
vergadering toe te sturen.
Er is een voornemen om de DLV en ALV in 
maart samen te voegen.
-  de president van het landelijk bestuur, Marian 

Tellegen hield een presentatie met als motto: 
Met elkaar, voor elkaar, voor anderen. Zij 
vertelt over de historie van Inner wheel vanaf 
net voor de 1e wereldoor log tot nu. Het 
aandeel van West Europa neemt af, Azië en 
dan met name India groeit. Blijf dus stemmen 
als Europa!

-  Willeke Overink, president D56 meldt dat wij 3 
april 2018 45 jaar bestaan.

-  Mary Alers, penningmeester D56 meldt dat er 

geen vragen zijn over het financieel verslag.
-  Als redacteur had ik een brief gestuurd welke 

is voorgelezen. Hierin stond vermeld dat foto’s 
voor de Kroniek minstens 1MB moeten zijn en 
dat de titel van de kopij uitnodigend moet zijn 
om het hele stuk te lezen, niet alleen de kop.

-   Willeke Overink geeft ons mee. In het jaar 
2025, wie willen we dan zijn en bestaan we 
nog? Misschien is de vergrijzing wel positief 
(zie IW65+ in Zweden). Heel belangrijk is: de 
website van IW Nederland wordt vernieuwd. 
Stuur foto’s en vertel wat je als club doet.

-  Kascommissie verleende décharge. Wie vormen 
de nieuwe commissie?

 
Na de vergadering volgde nog een  
geanimeerde lunch.

  DOOR JANNY VAN GASSELT, IW DOORN 

2017 is het jaar van de botanische tuinen 

En dat is reden genoeg voor onze club  
om ons lustrumproject te wijden aan het  
Gimborn Arboretum in Doorn. 

Het Gimborn Arboretum is een schitte-
rend bomenmuseum, dat in 1872 door de 
Duitse inktfabrikant Max von Gimborn werd 
opgericht. In 2009 is het arboretum, dat na 

het overlijden van de oprichter sinds 1966 
in handen was van de Universiteit Utrecht, 
overgedragen aan de Stichting Von Gimborn 
Arboretum.

Het park wordt de komende jaren ontwikkeld 
tot een nationaal kenniscentrum over het 
plantenrijk. Hieraan wordt gewerkt door een 

groot aantal enthousiaste vrijwilligers.
IW Doorn heeft het Gimborn Arboretum 
tijdens haar buitendag in mei dit jaar, drie 
nieuwe bankjes aangeboden. Bezoekers
kunnen er op gaan zitten en in alle rust om 
zich heen kijken en genieten van de mooie 
bomen, heesters, heide en nog veel meer.
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  DOOR WILMA TER STEEG, IW HARDERWIJK

Schaapje, schaapje, heb je witte wol…
Na een jaar lang allerlei activiteiten te heb-
ben georganiseerd om geld voor ons project in 
te zamelen, was het dan zo ver... op maandag 
9 oktober gingen we naar De Schuilhut van 
de schaapskooi in Elspeet. We werden gastvrij 
ontvangen met koffie, thee en een heerlijk stuk 
gevulde speculaas. De weergoden waren ons 
goed gezind, zodat we de cheque van € 2.000,- 
konden overhandigen. Volgens de nieuwe, jonge 
schaapherder(in) Daphne van Zoomeren was het 

een ‘droombedrag’. Ze was er erg blij mee en het 
bedrag wordt gebruikt voor de exploitatie en het 
onderhoud van de kudde. Enthousiast vertelde 
ze ons over haar 156 Veluwse heideschapen 
en liet ze zien hoe haar border collie Jan-Dirk 
perfect op haar fluitsignalen reageerde. Het was 
een leuke en leerzame middag, die werd afge-
sloten met heerlijke pannenkoeken “Chez Ada” 
bij Kasteel Staverden! Zie www.schaapskudde-
nunspeet.nl voor méér foto’s. 

DOOR JULEKE TEURLINCKX,  

IW ENSCHEDE 

IW Enschede 
in actie voor 
Hospice 
Enschede, 
opbrengst: 

€ 2000,-  
De dames van IW Enschede hebben 
zich in 2016-2017 ingezet voor het 
Hospice te Enschede. Er zijn verschillende 
activiteiten, zoals een running dinner, 
georganiseerd om geld in te zamelen 
voor ons clubproject. Elise Meenderink, 
coördinator van het Hospice nam op 
12 september jl. tijdens de Inner Wheel 
bijeenkomst, een cheque ter waarde van 

€ 2000,- in ontvangst. Ze bedankte ons, 
mede namens de leiding, vrijwilligers 
en bewoners voor het mooie bedrag. 
Het wordt besteed aan een koel-
vriescombinatie en het verfraaien van 
de tuin waar de bewoners bij mooi weer 
graag even vertoeven.

  CILIA SMIT EN ADA HINK, IW EPE

Ontmoeting in Xanten 

Xanten, een oude Romeinse stad in
Duitsland. Een deel van deze stad is opge-
graven maar nog steeds wordt er dagelijks 
gewerkt om meer van de oude stad bloot 
te leggen. 

Dit archeologische park is een prachtige, 
historische plek waar onze partnerclub, 
Mülheim-Ruhr/Oberhausen, ons heeft 
uitgenodigd voor onze jaarlijkse ontmoeting. 
We kregen een uitstekende rondleiding langs 

het amfitheater met mooie gewelven, het 
badhuis, de herberg en huizen van am-
bachtslieden. Tijdens de ‘Kaffee mit Kuchen’ 
in de Romeinse herberg was er ruimschoots 
gelegenheid om eigen en clubervaringen 
uit te wisselen, meer van elkaars cultuur en 
gewoonten te weten te komen (Duitsland en 
Nederland zijn echt verschillend!!) en vooral 
ook te genieten van elkaars gezelschap. Er is 
echter ook een ‘nieuw’ Xanten. Nieuw tussen 
aanhalingstekens want ook daar staan inte-
ressante, middeleeuwse gebouwen. Het hoog-
tepunt van de rondleiding door de nieuwe 
stad was wel de Dom van Xanten die, zoals 
onze gids zei, de grootste was tussen Keulen 
en de zee. De Dom heeft een prachtig interieur, 
en we hebben daar ook geleerd waarom de 
afbeeldingen van vrouwen in kerken altijd 
aan de linkerkant werden geplaatst. 
Aan het einde van de stadsrondleiding 
konden enkele dames de verleiding niet 
weerstaan om een mooie hoedenwinkel te 
bezoeken. Het bleef echter bij kijken, kijken... 
maar niet kopen. Na een traditionele Duitse 
maaltijd reden we vol van indrukken en 
denkend aan goede gesprekken en leuke 
ontmoetingen weer richting Epe.  
Volgend jaar is de ontmoeting in Epe.
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District 58
Agenda

Clubjubilea
Haarlem   12 februari 2018 - 60 jaar
Aalsmeer   8 maart 2018 - 30 jaar
Zwolle     20 maart 2018 – 65 jaar

Nieuwe leden

Almere-’t Gooi 
Myrian van Koolbergen

Groningen-Oost 
Sabrina van den Berg-Dreckmeier
Otto Bolhuis

Kampen 
Liselotte Schutte-Aalbers

Lelystad 
Anneke Janssen
Munda Tromp 

Purmerend
Aafke Oud-Kroon

Zuid-Oost Drenthe
Nour Saadi
Gerlinde Huizing-Bult

Overleden leden

Bergum
Matty Glas-Doornbos

Het bestuuuur van D58 
wenst jullie 
een fijne kerst en voor
2018 een prachtig Inner 
Wheeljaaaar!

DOOR JANNY VELDKAMP, IW KAMPEN 

Het afgelopen jaar heeft IW Kampen 
allerlei activiteiten georganiseerd ten 
behoeve van het gekozen ‘goede doel’: 
het Theehuis Zalkerveer. Van het geld 
dat was opgebracht, konden een nieuwe 
oven en een stevige overkapping worden 
aangeschaft. De werknemers van het 
Theehuis, een project van ‘Dagverblijven 
voor gehandicapten’, onthaalden de 
leden na de uitreiking van de cheque op 
koffie/thee en hun heerlijke eigenge-
maakte gebak! Een gezellige middag met 
blijde gezichten aan beide kanten.

   DOOR ANNA RIEMKE VAN NETTEN,   

IW ALMERE- ‘T GOOI 

Open Friese 
Golfdag 
Maandag 2 oktober 2017 vond de Open Friese 
Golfdag District 58 plaats. In 2016 won Ans 
Schaap en zij had op zich genomen de dag in 
2017 te organiseren. Met 10 deelnemers wa-
ren we aanwezig op golfclub De Purmer. He-
laas kon Ans zelf niet meespelen in verband 
met een blessure. Tegen alle verwachtingen in 
hielden we het de hele dag droog en hebben 
we in 4 flights een heel gezellige dag beleefd. 
Na afloop bleek, dat de prijzenregen vooral 
was neergedaald in Almere-’t Gooi.  
1e en 2e prijs: Inez Walraven en Fien Reimert. 

Hidden holes: Inez Walraven. Longest:  
Anna Riemke van Netten. Neary: Els Burbach 
van IW Drachten. 
Wij vonden het erg jammer, dat maar zo 
weinig leden zich voor deze dag hadden 
aangemeld en hopen op een grotere opkomst 
in Almere op maandag 1 oktober 2018.

  DOOR ALMA WINKEL, DISTRICTSSECRETARIS

Presidentendag D58 in IJhorst
Maar liefst 17 clubpresidenten geven gehoor 
aan de uitnodiging van Margien Wessels Boer, 
president D58, om elkaar te ontmoeten op 
de presidentendag in IJhorst. Samen met het 
voltallige districtsbestuur, alsmede twee oud-
bestuursleden en landelijk president Marian 
Tellegen, vormen we een heel gezelschap. 
Margien vertelt in haar openingswoord dat 
zij als inkomend president bij alle clubs die 
zij vorig jaar bezocht heeft, heel hartelijk en 
gastvrij is ontvangen. Voor haar was het dan 
ook vanzelfsprekend dat deze dag bij haar 
thuis zou plaatsvinden. Met hulp van het 
bestuur en Margien’s echtgenoot Jan verloopt 
alles op rolletjes. 
Wat is jouw motto en hoe laat je dat gedu-
rende het jaar terugkomen? Wat is jouw visie 
als president, wat ga je veranderen en wat 
hou je vast? Waarom is lid zijn van IW en 
nu als president voor jou belangrijk? Aan de 
hand van deze stellingen stellen de presiden-
ten zich voor en vertellen over hun club en 
hun plannen voor het komende clubjaar. Als 
een rode draad loopt de vriendschap tussen 

de clubleden onderling door de verhalen. 
Verjonging en modernisering van de club 
staan hoog op de agenda van de presidenten. 
Het districtsbestuur én het landelijk bestuur 
zullen hen hier graag in bijstaan. Tijdens de 
geanimeerde en lekkere lunch worden er heel 
wat ideeën en plannen uitgewisseld. Wat nog 
een vervolg krijgt tijdens de rondleiding op de 
expositie van Eric Claus in de Beeldentuin van 
De Havixhorst.
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DISTRICT 58

Het bestuuuur van D58 
wenst jullie 
een fijne kerst en voor
2018 een prachtig Inner 
Wheeljaaaar!

   DOOR ALMA WINKEL, 

SECRETARIS DISTRICT 58

Impressie 
DLV D58
Voor een goedgevulde zaal opent Margien 
Wessels Boer-Pol de vergadering en heet alle 
aanwezigen van harte welkom. Een speciaal 
welkom voor Marian Tellegen, president LB, 
Eleonora de Kort en Inge van Es, IW giftshop, 
Judith van Essen en Ellianne Meijer, resp. uit-
tredend past president en secretaris. Anders 
dan voorgaande jaren zitten de bestuursleden 
niet achter de bestuurstafel maar in de zaal. 
Het zakelijke gedeelte wordt vlot afgehandeld. 
Marian Tellegen vertelt waar we staan met 
IW Nederland en waar we naar toe hopen te 
gaan in de toekomst. Susanne Metelerkamp 
Cappenberg (IW Purmerend) stelt zich voor als 
inkomend president D58. In het verleden was 

zij actief bij de Ladies Circle, nu is zij lid van IW 
Purmerend. Zij is werkzaam in het notariaat en 
daarnaast coördinator voor de Stichting Leer-
geld in haar regio. Iedere serviceclub zou zich af 
en toe flink moeten opschudden en aanpassen 
aan de veranderingen in de samenleving, aldus 
Susanne. Zij kijkt ernaar uit haar steentje te 
kunnen bijdragen aan de invulling hiervan bin-
nen het bestuur van D58 en in het district. Nina 
Kalt (IW Kampen) is door ons district voorgedra-
gen als board director in het bestuur van IIW. 
Het is haar taak contacten te leggen met de 
non-districted landen in Europa. 

Na een korte pauze gaan de aanwezigen met 
elkaar in gesprek aan de hand van een aantal 
stellingen:

-  Bij fundraise projecten betrekken we ook bui-
tenstaanders; zo zetten we IW op de kaart. 

-  Mededeling doen van alle ingekomen post van 
LB en DB aan de leden is niet nodig. 

-   Een bestuur vormen kan ook op een andere 
flexibeler manier. 

-  Ballotage is overbodig; we bepalen samen wie 
we vragen.

De zakelijke vergadering van DB en LB kan 
samen zodat er in de districten een interessante 
dag kan worden georganiseerd. 
Nederlanders met een andere culturele achter-
grond en hoogopgeleide statushouders kunnen 
onze clubs versterken. 
Afgaand op de enthousiaste reacties van de aan-
wezigen is de invulling van deze DLV een schot 
in de roos.

NIEUWJAARSLUNCH

Op 13 januari 2018 organiseert Innerwheel Staphorst Reestland voor de 3e keer een Nieuwjaarslunch voor de leden 
van Innerwheel uit heel Nederland.

U wordt om 11.30 uur ontvangenen en het verwachte einde van deze feestelijke middag is om 15.00 uur. 

De definitieve uitnodiging volgt!

NIEUWJAARSLUNCH

save the date!
13 JANUARI 2018

Châteauhotel en -restaurant De Havixhorst (www.dehavixhorst.nl) • Schiphorsterweg 34-36 • 7966 AC De Schiphorst (Dr)INNER WHEEL
          VRIENDSCHAPSDAG
          26  MEI  2018
Inner Wheel Nederland

SECRETARIAAT VSD ELLIANNE MEIJER
T. 0299 651331 M. 06 1554 8655

VRIENDSCHAPSDAG E-MAIL.  IW2018VSD@GMAIL.COM 

ENTREE  € 45,-   

GOEDE DOEL: ‘HELP EEN KIND OP DE BEEN’ 
VAN STICHTING ORTHOPEDISCHE HULPPROJECTEN

INNER WHEEL 
VRIENDSCHAPSDAG 2018 

LOCATIE VAN DER VALK HOTEL HOORN  
WESTFRIESE PARKWEG 1 HOORN
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   DOOR: INEKE VAN DER REST, IW DEDEMSVAART

IW Dedemsvaart  
met kaarten op ‘Fair’
Ten behoeve van ons project Hospice Dalfsen 
hebben onder de bezielende leiding van onze 
IW dames Bernadette Groot Koerkamp en 
Eefke Eggens, diverse mede-IW leden regen 
en wind getrotseerd om in augustus jl. op de 
Alerdinck Fair te Heino en in oktober jl. op de 
Herfstfair op het Landgoed Schuilenburg te 
Hellendoorn de door Eefke en Bernadette zelf 
gemaakte ansichtkaarten te verkopen. Deze 

actie was mogelijk dankzij de steun van onze 
Rotaryclub. IW Dedemsvaart heeft voor de 
verkoop van de kaarten een gedeelte van de 
Rotarykraam mogen gebruiken. Respectieve-
lijk is een bedrag opgehaald van € 150,- en 
€ 155,-. Een grote pluim voor de dames. 
IW Dedemsvaart is alweer in touw voor de 
volgende actie voor haar project. We blijven 
in beweging!

   DOOR HAMMY TOGTEMA, IW DRACHTEN

Hortensia-
kransen
Meer dan 50 hortensia-kransen zijn er 
gemaakt  door Immy, Hammy, Marja, Aukje, 
Anneke, Lies en Rietje voor Humanitas afd. 
Drachten. De opbrengst van € 750,- wordt 
besteed aan hun kindervakantieweken. Een 
gezellige dag om dit samen bij Immy te doen. 
Humanitas Kindervakantieweken gunt alle 
kinderen een vakantie. Maar soms zit dat er 
gewoon niet in. Misschien is de gezondheid 
een spelbreker, of is er het geld niet voor. 
Het maakt niet uit waarom. Met dit project 
krijgen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een 
fijne vakantieweek op een mooie plek in Ne-
derland waar veel te zien en te doen is. Goed 
geschoolde vrijwilligers doen de voorberei-
ding en begeleiding van de groepsweek, zodat 
er volop positieve momenten en spannende 

activiteiten zijn. Leuke spellen in het bos, 
hutten bouwen, zwemmen, een bezoekje aan 
de brandweer; om maar wat voorbeelden te 

noemen. De kinderen zijn er lekker even uit 
en doen nieuwe indrukken en vriendschap-
pen op.

   DOOR JACQUELINE DALEN,  

IW ZUID-OOST DRENTHE 

Ieder kind  
verdient een
verjaardag!

Het afgelopen clubjaar 
is Stichting Jarige Job 
verkozen tot één van de 
goede doelen van IW 
Zuid-Oost Drenthe en 
heeft Jacqueline Dale 
(ambassadeur van Jarige 
Job) uit handen van pre-
sidente Hannie Alting 
een mooie cheque van  

€ 1.000,- in ontvangst mogen nemen 
Voor veel kinderen is een verjaardag met 

cadeaus, visite en trakteren op school van-
zelfsprekend. Maar voor ruim 60.000 kinderen 
in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen 
hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te 
weinig of geen geld voor is. 
Op hun mooiste dag van het jaar krijgen 
zij geen cadeau, hangen er geen vrolijke 
ballonnen en kunnen zij niet trakteren op 
school. Uit schaamte melden ze zich soms 
zelfs ziek. Jarige Job helpt! Jarige Job geeft 
geen geld maar een complete verjaardags-
box t.w.v. € 35,-. Met versiering, traktaties, 
wat lekkers voor thuis en cadeautjes!  Zodat 
deze kinderen én daarmee het hele gezin de 
belangrijkste dag van het jaar kunnen vieren. 
Ruim voor de verjaardag van het kind krijgen 
de ouders de Jarige Job verjaardagsbox. Zij 
zorgen ervoor dat het huis versierd is, dat de 
taart gemaakt is, cadeautjes zijn ingepakt en 
de traktatie voor op school klaar staat. De 
kinderen hebben geen idee van het bestaan 
van Jarige Job. Hierdoor wordt een verjaardag 

een echt gezinsfeest! Jarige Job werkt samen 
met de Voedselbanken Nederland en met 
andere maatschappelijke organisaties die zich 
richten op deze kwetsbare kinderen in Neder-
land, zoals het Jeugdsport en -cultuurfonds, 
Stichting Leergeld en het Nationaal Fonds 
Kinderhulp.
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DISTRICT 60

District 60
Agenda

Clubjubileum 
IW Breda 4 maart 2018
IW Rotterdam-Delfshaven 18 maart 2018

Nieuwe leden

Delft
Marijke de Kroon

Goes-Reimerswaal
Jeanine Sinke -Weemaes

Nijmegen
Ingrid Wetzels
Heidi Rothfuchs
Anna Simon

Roermond
Mariëtte Degreef – Verhoeven
Marjos Smeets – van den Goor

Walcheren
Maggy Wolf

Zeeuwsch-Vlaanderen
Lous Ysebaert – Lichter
Véronique Leeuwenburg

   DOOR JES HELMER, IW DE KEMPEN

Op de kerstmarkten verkoopt  
IW De Kempen...
IW De Kempen is druk bezig met de 
voorbereidingen voor de verschillende 
kerstmarkten. Bij de kerstmarkt van de 
Internationale Woman’s Club Eindhoven 
en de markt van de Internationale School 
Eindhoven zullen we vogelzaadtaarten, 
kerstdecoratie, lebkuchen en ook chutney’s 
verkopen voor ons goede doel van dit jaar: 
de Stichting Hulphond Nederland. Hulphond 
Nederland is een organisatie die zich ten 

doel stelt hulphonden op te leiden voor 
mensen met een lichamelijke beperking, 
epilepsie, Post Traumatisch Stress Syndroom 
(PTSS) of jongeren met een beperking of 
gedragsstoornissen. Hulphond Nederland 
wil de zelfstandigheid van deze mensen 
vergroten en deelname aan de samenleving 
bevorderen. Zie www.hulphond.nl voor 
verdere info.

   DOOR MARRY CODÉE, REDACTEUR 

Diversiteit D60
Zaterdag 16 september verwelkomde district 
president Liesbeth van Eeden ons, presiden-
ten, past presidenten, de landelijk president 
en district secretaris, in haar huis in Etten-
Leur voor de presidentendag. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee konden 
we al kennis met elkaar maken, daarna heette 
Liesbeth ons van harte welkom en opende zij 
deze dag. Haar motto:
`Elkaar ontmoeten, er zijn voor elkaar en het 
onderlinge contact verstevigen`.
Dit sluit helemaal aan bij het landelijk motto: 
`Samen er zijn voor elkaar `dat is de service-
gedachte, maar Liesbeth benadrukte nog 
eens dat ook het netwerken heel belangrijk is. 
Vervolgens vertelt ieder iets over zijn club.
Wat een diversiteit. Er zijn clubs met jonge 
actieve leden, maar ook clubs met veel oudere 
leden die minder de handen uit de mouwen 
steken. Bij de clubs met oudere leden is het 
de vraag hoe nieuwe leden te werven.
Het idee wordt geopperd om je dan te richten 
op nieuwe leden van rond de 60 jaar in plaats 
van 40 of 50 jarigen. Maar alle clubs zetten 

zich met veel verve in voor goede doelen. 
Leny Poppe-de Looff, burgemeester van 
Zundert, vertelde na de lunch over haar werk 
als burgemeester, onder de titel `Powervrouw 
in de Politiek`. Ze vertelde enthousiast over 
hoe burgemeester te worden en burgemees-
ter te zijn.

De president van IW Goes-De Bevelanden, Elly 
Bolhuis, sloot af met een mooi gedicht. Met  
een drankje werd er nog nagepraat en ging 
een ieder weer naar huis. Velen met de auto, 
maar één, heel stoer op de motor.

Plezierige feestdagen 
gewenst en een mooi 
Inner Wheeljaaaar 2018!
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  DOOR PETRA VAN DER GEEST, IW CURACAO

Xmas markt
Eind oktober organiseert IW Curaçao ieder 
jaar een kerstmarkt. Er is van alles te koop, 
kleding, hebbedingetjes, boeken en planten 
en natuurlijk veel leuke kerstdecoraties! De 
inwendige mens wordt niet vergeten met 

lekkere lokale hapjes en overheerlijk gebak. 
Bezoekers worden verwelkomd met vrolijk 
swingende Curaçaose muziek van ‘Flor di 
Kibrahacha’, een groep gepensioneerde 
ambtenaren. En het mooie landhuis ’Klein 
Kwartier’ is geheel in kerstsfeer versierd. 
Kortom een gezellige ‘ambiente’ (sfeer) zoals 
men dat hier noemt. 
De kerstmarkt is al jaren ons grootste fund-
raising evenement, waar veel leden zich al 
maanden van te voren voor inzetten.

Het huis van Jelleke, onze president, is 
wekenlang een soort opslagmagazijn van alle 
verkoopspulletjes, die gesorteerd en geprijsd 
moeten worden. De opbrengst van de markt 
is voor ons ‘Kidsz Movie afternoon’ project. 
Al vijf jaar nodigen we in april tussen de 500 
en 600 kinderen uit. Die worden getrakteerd 
op een leuke film, popcorn, limonade en na 
afloop een hamburger + een leuk T-shirt.
De doelgroep voor de gezellige middag zijn 
kinderen van scholen uit achterstandswijken, 
kindertehuizen en naschoolse opvang voor 
minder bedeelde kinderen.
De kinderen worden met bussen opgehaald 
en weer thuis gebracht. Het is een van onze 
leukste projecten, want de kinderen zijn altijd 
dolenthousiast! Dit jaar was de Kerstmarkt 
weer een groot succes en één ding is zeker, 
we kunnen volgend jaar zeker weer een hele-
boel kinderen blij maken.

  DOOR ANNELIES THIELEMANS, IW VEGHEL

Harten voor de 
Mamapoli van 
het Bernhove-
ziekenhuis 
 
Het motto van onze voorzitter Gaby - Inspire & 
be Inspired - hebben wij met een aantal leden 
gestalte gegeven. Op een mooie avond hebben 
we met elkaar de handen uit de mouwen ge-
stoken om voor de Mamapoli van het plaatselijk 
ziekenhuis harten te maken. Met veel enthousi-
asme zijn we met dit project van start gegaan. 
Voor deze gelegenheid werd het huis van clublid 
Annelies volledig omgetoverd tot naaiatelier. 
Onder het genot van lekkernijen, die onder 
andere door de gastvrouw waren verzorgd, werd 

er hard gewerkt. Van de talloze kleurrijke stofjes 
zijn kussentjes gemaakt in de vorm van een 
hart. Het hartvormig kussen geeft verlichting 
aan vrouwen die helaas een borstamputatie 
hebben moeten ondergaan. Door de speciale 
vorm blijft het kussen goed onder de oksel 
zitten en biedt het steun tijdens autorijden, 
slapen en (langdurig) zitten. De harten zijn als 

een mooi cadeautje ingepakt en voorzien van 
een voile zakje met lavendel en een lief kaartje. 
Tijdens de clubbijeenkomst in oktober, waarbij 
een verpleegkundig specialist van de mamapoli 
kwam praten, werden de harten aangeboden. 
We hebben vooral genoten van het samen bezig 
zijn en uiteraard van het prachtige resultaat 
voor de Mamapoli.
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DISTRICT 60

   DOOR FRANCES FRISCHE-KERSTEN,  

IW ROERMOND 

Erelid Wil Withaar
 
Op 14 september 2017 hebben wij, het 
bestuur van IW Roermond, de eer en het 
genoegen gehad, de verraste Wil Withaar te 
benoemen tot erelid van IW Roermond. Dit op 
grond van haar jarenlange verdiensten, jegens 
de club, District 60 en het Landelijk Bestuur. 
Ze was o.a. clubpresident, 2x secretaris, Vaste 
Afgevaardigde en contactpersoon van de 

Johanna Hamburger Stichting, maar ver-
volgens was ze ook nog secretaris bij D60 
en al meer dan 10 jaar ledenadministrateur 
bij het Landelijk Bestuur. Dat betekent in 
de praktijk dat zij al meer dan 25 jaar, heel 
rustig, vriendelijk en uiterst consciëntieus, be-
stuursfuncties heeft bekleed. Frances Frische, 
clubpresident, leest haar de oorkonde voor, 
waarna Marian Tellegen, president LB, haar 
de versierselen opspelt. Lia Willemsen, past 
president biedt haar namens de hele club een 
bos bloemen aan.

 

Dank aan Wil en van harte gefeliciteerd. 

   DOOR MARLÈNE VAN ROOIJEN, IW GORICHEM

Rolstoel hockeyers blij!
Club Gorinchem steunt met € 6.500,- rolstoel 
hockeyers de Rapid Rollers! Op de eerste nati-
onale competitiedag 7 oktober j.l., heeft onze 
past presidente Liesbeth Coers de opbrengst 
van het afgelopen jaar overhandigd. Het geld 
zal vooral besteed worden aan vervoer bij de 
uitwedstrijden die landelijk gespeeld worden. 

De geldkraan is enkele jaren geleden dicht 
gedraaid door de Nederlandse Hockeybond 
voor de handbewogen rolstoelhockey, vandaar 
dat dit een zeer welkom bedrag is! Het geld is 
bijeengebracht met de jaarlijkse twee rommel-
markten in Gorinchem en een dansfeest!

 DOOR PATRICIA RAYMAKERS, IW NIJMEGEN 

Nieuwe leden 
dankzij Open 
Avond

Zoals alle 
IW clubs 
zijn ook 
wij op 
zoek naar 
nieuwe 
leden en 

daarom had het bestuur vorig jaar besloten 
om juist jongere mensen te werven via een 
open avond. In februari/ maart hadden we 
flink wat uitnodigingen gestuurd aan eventu-
ele kandidaten die door de zesjes waren voor-
gesteld en op onze clubavond in april waren 
er vijf belangstellenden. De borrel verliep al 
heel geanimeerd, het diner bracht gezellig-
heid en informatie. De lezing werd gehouden 
door een van onze leden en had als titel: ‘De 
vrouwen in het leven van ‘Rembrandt’. Na 
deze avond kwamen drie leden nog een keer 
op onze bijeenkomst en zij werden op onze 
bijeenkomst in oktober geïnstalleerd als lid, 
een verrijking voor onze club! Om ervoor te 
zorgen dat wij blijven werven hebben we 
besloten om ieder jaar een ‘open avond’ te 
organiseren. Misschien ook een idee voor 
andere clubs??

    DOOR ANNEKE NIJSTEN,  

IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN 

Wow!!!
 
Wát een avond! Onze modeshow in Sas 
van Gent op donderdag 12 oktober, voor 
Europa Kinderhulp.130 gasten, compleet 
uitverkocht (serieuze wachtlijst!), prachtige 
kleding van kledingzaak Bankgeheim,

make-up en haren door Kapsalon Knipsels, 
brillen van Optiek Henno Cysouw en heerlijk 
eten in restaurant Dockside, waar we de kle-
ding showden. We liepen de modeshow met 
negen IW leden, allemaal amateurmodellen, 
maar door de inzet en het enthousiasme 
was daar niets van te merken!
Onze eigen Zeeuws-Vlaamse musicalster 
Maike Boerdam had ook aangeboden voor 
ons op de catwalk te lopen, maar helaas kon 
zij niet meedoen. 
Als ambassadrice van Europa Kinderhulp 
had zij op onze september bijeenkomst ons 
verteld over deze organisatie die zich inzet 
voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen 
uit Europa. Het was een geweldige avond. 
Opzwepende muziek door een discjockey en 
lopen maar.De één kon niet wachten om de 
catwalk op te gaan, een ander was iets min-
der zelfverzekerd, maar met die prachtige 
kleding voelde je je sowieso een prinses!
Topmerken als Marc Cain, Missoni, Joseph 
Ripkoff om er maar een paar te noemen. 
Hebberig word je er van. Het was veel werk 
deze modeshow, de commissieleden hebben 
hier wekenlang aan gewerkt, maar wát een 
resultaat.
Een verloting met prachtige gesponsorde 
prijzen, leverde flink wat op. Totaal € 2.600,- 
voor Europa Kinderhulp. Lovende reacties 
van alle 130 aanwezige dames, waaronder 
een aantal van onze Belgische zusterclub 
Boom-Willebroek en ‘die van de overkant’ 
uit Walcheren, de Bevelanden. Kortom, wow, 
wát een topavond.
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In memoriam
Op 7 juli 2017 is op 81-jarige leeftijd van ons heen gegaan onze 
dierbare vriendin Wendy Smit-Vervuurt. Wendy was al enige tijd 
ziek en kon de vergaderingen helaas niet meer bezoeken. Maar in 
gedachten was ze altijd bij “haar Inner Wheel” Zij was 36 jaar lid: zeer 
betrokken en heel gastvrij. Het Internationale Inner Wheel gebeuren 
was haar passie. Jaren was zij lid van de commissie international 
affairs, in welke hoedanigheid zij ons kundig begeleidde bij het stem-
men voor een nieuw International bestuur en het stemmen over de 
proposals. Wij zijn dankbaar dat we haar als vriendin in ons midden 
hadden.
DOOR MONICA BRANDON, IW PARAMARIBO

Op 23 juli is onze lieve vriendin Elly van Rijckevorsel-Gijsbers op 
73-jarige leeftijd overleden. Zij was sinds 1987 lid van IW Nijmegen 
en heeft in de afgelopen jaren bijna alle bestuursfuncties een keer 
vervuld. Elly was een schat van een vrouw: hartelijk, vrolijk, bruisend 
en met iedereen begaan. Hoewel haar gezondheid al jaren niet goed 
was, bleef ze optimistisch en ze geloofde iedere keer in een spoedig 
herstel. Zij was soms zo ernstig ziek dat zijzelf een van de weinigen 
was die daar echt in geloofde. Ze verscheen dan weer op de club-
bijeenkomst, indrukwekkend positief. Een grote groep IW leden heeft 
de begrafenisceremonie in de grote tuin van haar huis bijgewoond. 
Op haar rouwbrief stond: ‘Het is goed zo, de cirkel is rond. Elly’.
DOOR MYRIAM VAN DIJCK, IW NIJMEGEN

Op 15 augustus 2017 overleed Jenneke van der Linde-Uijl op 
72-jarige leeftijd na een dappere strijd van 2½ jaar. Zij is tot twee 
weken voor haar overlijden nog bij ons in de club geweest. Maar 
toen zagen wij al dat het niet goed meer ging. Jenneke was sinds 
2001 lid van onze club en direct al een actief lid. Zij werd president, 
welke functie zij met veel enthousiasme en verve vervulde. Daarna 
was zij actief in verschillende commissies. Altijd gezellig, en wij zul-
len haar dan ook herinneren als een betrokken, opgewekt en goed 
IW lid. Wij zullen haar erg missen.
DOOR HANNEKE AALBERS, IW HAARLEM

Ons bereikte het droevige nieuws dat op 21 augustus 2017, na een 
kort ziekbed, ons charterlid Martje Glas-Doornbos (voor ons Matty) 
op 77-jarige leeftijd is overleden. Matty bekleedde een aantal IW 
functies, die ze op geheel eigen wijze invulde. Ook in al haar vele an-
dere maatschappelijke functies gaf Matty blijk van een grote betrok-
kenheid met het wel en wee van de mensen en organisaties waarmee 
ze zich verbonden voelde. Nadat ze van de artsen te horen had gekre-
gen dat ze haar niet konden genezen, heeft ze bewust en dapper naar 
het einde toegeleefd, daarbij gesteund door haar echtgenoot, zonen 
en verdere familie en vrienden. Moge ze rusten in vrede.
DOOR AKKELIES VAN KAMMEN, IW BERGUM

Wij Gedenken
IW Bergum 
Matty Glas - Doornbos 

IW Paramaribo 
Wendy Smit - Vervuurt 
Hamidan Hanenberg - Mecidi 
 
IW Nijmegen 
Elly van Rijckevorsel - Gijsbers
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Enkele artikelen uit onze IW Giftshop

BBQ schort € 24,- 
code: 1081

Méér keuze is te vinden op onze website www.innerwheel.nl/giftshop  
Nu bestellen = vóór kerst nog in huis!  
De winst van de giftshop is bestemd voor het landelijk IW project.

Betaling per bank
NL73 ABNA 0475 9749 48
t.n.v. L.M.Smit-Koopman inz. Inner Wheel Giftshop
BICcode bank: ABNANL2A
o.v.v. code artikelen of bonnummer

Maura Smit e-mail: laura.smit@telenet.be
Inge van Es e-mail: vanes@kpnmail.nl tel. 0529-484706
Eleonora de Kort   
e-mail: eleonora@overlangbroek.nl

Bistro Sloof € 22,50
code: 1047

Kerstbal € 11,-  
code: 3001

Paraplu € 15,- 
code: 1088

Leeslampje € 7,- 
code: 1053

Prullariabakje € 5,-  
code: 1017

Servetring € 5,- 
code: 1052

Memobloc € 3,- 
code: 1012

Servetten 50 st. € 5,-  
code: 1020

Kofferriem € 7,- 
code: 1087
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     DOOR HANNEKE MULDER, REDACTEUR D56 

Bijzondere beroepen binnen IW
In gesprek met Marinel Vieleers, 
beeldend kunstenaar in Wierden

Het was stralend weer toen ik naar Marinel 
Vieleers in Wierden fietste om over haar vak te 
praten wat zij met zoveel passie uitoefent. Ik 
werd ontvangen in haar gezellig huis waar zij 
samen met haar man woont en waar ook haar 
atelier gehuisvest is. Omdat wij in dezelfde club 
zitten kennen wij elkaar. Marinel vertelde dat zij 
van oorsprong kleuterleidster was en uitblonk in 
creatieve vakken. Ze is vanaf haar 40ste lessen 
gaan nemen in allerlei vakken rond de beeldende 
kunsten, van kleien naar brons gieten, maar ook 
in kunstgeschiedenis en anatomie. Deze lessen 
hebben ongeveer vijf jaar in beslag genomen. Zo 
kwam ze er zo langzamerhand achter wat haar 
het beste lag en voelde ze zich sterk genoeg om 
te gaan exposeren. Ze vertelde: natuurlijk had ik 
ook contact met andere beeldende kunstenaars 
en een leraar van een van mijn zonen raadde mij 
af om nog naar de kunstacademie te gaan omdat 
ik al zo’n eigen stijl ontwikkeld had, en dat dit, 
door me bezig te gaan houden met allerlei 
andere kunstvormen die tijdens die opleiding 
vereist zijn, mijn stijl niet ten goede zou komen.

Hoe kwam je in aanraking met beeldende 
kunsten?
Niet zo moeilijk zei Marinel, het zit in mijn genen, 
heb ik meegekregen van moederszijde.

Als je jouw kunst bekijkt valt op dat je veelal 
werkt met smalle hoge mensen, hoe komt 
dat toch?
Dunne hoge mensen maken mensen naar mijn 
inzicht kwetsbaar, dat is mijn zienswijze, en daar 
ben ik gevoelig voor. Via een hoge beschouwende 
plaats de dingen bekijken. Het is al werkend 
gewoon zo ontstaan.

Is het je werk of je hobby?
Allebei, ik voel meestal geen werkdruk omdat ik 
bijna nooit voor opdrachten werk maar mijn
eigen onderwerp kies dat me op dat moment 
boeit. 

Waar haal je je inspiratie vandaan?
Gewoon uit het leven zelf, het ontstaat vaak 
door een gebeurtenis. Ik werk lange tijd aan een 
en hetzelfde onderwerp (thema’s), en diep dat op 
verschillende manieren uit. De eerste keer dat ik 
dat deed was toen Pim Fortuyn vermoord is. Ik 
heb toen de serie ‘Boven het maaiveld’ gemaakt. 
Toen mijn vader overleed en mijn moeder alleen 
achter bleef heb ik wel tien jaar aan ‘Op zoek 
naar het thuisgevoel’ gewerkt. In die periode 

heb ik veel huizen, hutjes en andere gebouwen 
gemaakt. Nog een thema was ‘Struggle for life’. 
In die tijd heb ik een van mijn beste beelden
‘Mountains high and rivers deep’ gemaakt, dit 
beeld is wel drie meter hoog. Tegenwoordig werk 
ik met het thema ‘That’s life’ aan hoe mensen 
hun leven beleven en hoe ze in het leven staan. 
Ik werk nu niet alleen met brons maar vaker met 
gemengde materialen. Mijn fascinatie is de
vergankelijkheid van alles en dat wordt door het 
materiaal versterkt. De lichamen zijn soms niet af 
om het imperfecte van de mens te onderstrepen.

Word je ook door andere mensen
geïnspireerd?
Mijn man helpt mij, bijvoorbeeld met sjouwen 
van grote werkstukken naar tentoonstellingen 
en mijn zoon inspireert mij als ik eens vast zit in 
een proces.

Waar kunnen mensen jou vinden?
Ik exposeer geregeld in galerieën door het land: 
zo’n 3 à 4 keer per jaar. En natuurlijk op het 
internet zoals de website www.marinel.nl en 
Facebook.

Een selectie van aangekocht werk:
Akzo-Nobel (Amsterdam)
Saxion Hoge Scholen (Enschede)
BAM Nelissen van Egteren (Zwolle)

Marinel in haar atelier

‘Mountain high and rivers deep’  
Beeld staat op zichzelf niet in een thema,  
onderaan de foto komt nog twee meter.

Marinel ‘that’s life’
a. Naast je schoenen lopen maar waar laat je dan 
    je schoenen.’vreemde vogel’
b. Denk je alles te hebben... ‘De koning te rijk zijn’.
c. ‘Uitzichtloos gevecht’. Je wilt je wel verdedigen 
    maar kan niet.

‘Levensaderen’
Mensen worden met huizen vergeleken. Mensen 
hebben levensaderen. Huizen hebben leidingen, 
elektrische draden, gas- en waterleiding. Die heb 
je nodig om je er ‘thuis’ te voelen. 

173126 Inner Wheel Kroniek.indd   20 05-12-17   11:27


