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DOOR MARGJE MARKERINK

Van de hoofdredacteur
Voor de laatste keer geef ik alle artikelen een plekje in de Kroniek. Jeroen, de vormgever, zal
er weer iets moois van maken. Op de achterpagina een gesprek met de twee Jeroenen van
ARSprintmedia, die altijd de Kroniek verzorgen. Drie keer heb ik geprobeerd werk van Mirriam
Bouwmeester op de cover te krijgen, maar elke keer moest er een andere keuze gemaakt worden,
dus nu was mijn laatste kans! Dit schilderij speekt mij aan vanwege de veelkleurigheid en de
manier waarop het is gemaakt. Heel veel ‘spetters’ vormen een prachtig geheel in de vorm van
een vrouw. Zo zie ik ook IW Nederland. Vele kleurrijke ‘IW spetters/vrouwen en een paar mannen’
vormen een prachtig geheel in een wereldwijde service organisatie. Haar uitleg vindt u hieronder.
Met plezier heb ik het (hoofd)redacteurschap van de Kroniek gedaan. Ik geef nu het ‘stokje’
over aan Henriëtte Schwencke en wens haar en de andere leden van de redactie veel succes
met hun werk voor de Kroniek. Op dit moment is er helaas nog geen opvolger voor Henriëtte
in district D60, maar ongetwijfeld stromen de aanmeldingen binnen na het lezen van haar
column. Deze Kroniek staat bomvol met artikelen en foto’s van de VSD, Meet & Greet, NLdoet
en leuke gebeurtenissen bij de vele clubs. Met ingang van het nieuwe seizoen verschuiven de
verschijningsdata van de Kroniek met twee weken. De redactieleden broeden op nieuwe plannen
voor de Kroniek. Ook wil de redactie naar meer foto’s en minder tekst in de Kroniek, dus het
aantal woorden voor de artikelen is aangepast. Lees het colofon goed door! Blijf leuke artikelen en
foto’s sturen, zodat het elke keer weer een plezier is om de Kroniek te lezen!! Voor nu, gegroet en
wellicht tot ergens in het land!
 UITLEG SCHILDERIJ OP DE VOORPAGINA DOOR MIRRIAM BOUWMEESTER-DORSCHMAN

The colors in your soul
nourish your heart
We ervaren allemaal gebeurtenissen op onze eigen manier.
De verwerking daarvan kleurt je ziel. Het leermoment voedt je
hart. De schijnbaar passieve houding zegt helemaal niets over
de gedachtegang van deze vrouw. De gedachtegang die vaak
ondoorgrondelijk is. Wat is er mooier om dat te vertalen in actieve
kleuren (rood, paars, oranje, geel) dmv verfspatten en vegen.
De vrouw staat altijd centraal in mijn werken (schilderen en
beeldhouwen). Een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Mirriam’s achtergrond is Hoge School voor de Kunsten, Constantijn Huygens te Kampen 19821987. Met echtgenoot Henri heeft zij in 1992 een Mediabedrijf opgericht. Na de verkoop van
hun zaak in 2009 is zij eerst twee jaar lang de schilder- en beeldhouwtechnieken weer gaan
oppakken. De laatste vijf jaar is zij beeldend kunstenaar, daar waar haar hart ligt. Daarnaast
werkt zij in hun zaak Bouwmeester Media (Social Media Marketing) en is zij lid van de
IW PR-cie en lid van IW Kampen.

Agenda Algemeen
• Bestuursoverdracht LB
• Rallye Charlemagne Gent
• BOB dag
• ALV

2 juli 2016 in Gorssel
9-10-11 september 2016
22 september 2016 in Schoonhoven
5 november 2016 in Nijkerk
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DOOR NINA KALT, LANDELIJK PRESIDENT

Dank aan alle clubs en
districten van IW Nederland,
die hun stem hebben
uitgebracht…
Beste leden van IW Nederland. De uitslagen
van de verkiezingen voor het Executive
Committee en voor de Board of Directors van
IIW voor 2016-2017 zijn inmiddels bekend
gemaakt. Wij zijn verheugd, dat Marijke van
der Meijden is gekozen voor de functie van
Board Director, waardoor zij IW Nederland
vertegenwoordigt in het Internationale
bestuur.
Op deze manier blijven wij direct betrokken
bij IIW en kunnen wij werken aan de vooruitgang van onze wereldwijde organisatie.
Inmiddels zijn de Vriendschapsdag in Wezep
en Meet & Greet in Zwolle achter de rug.
Vanaf het begin ben ik als Landelijk President
bij de Vriendschapsdagcommissie betrokken geweest en weet als geen ander, met
hoeveel energie de leden van IW Epe en
PR-commissie zich hebben ingezet om deze

dagen tot een succes te maken. Heel veel
dank daarvoor!!
Met een vriendschappelijke IW groet, Nina

 DOOR MARIJKE VAN DER MEIJDEN,
IIW BOARD DIRECTOR

Column
 DOOR HENRIETTE SCHWENCKE,
REDACTEUR D60

Dit had een vrolijk stukje moeten worden
over een actueel onderwerp, maar helaas
zit dat er niet in; er zijn nijpender zaken
aan de orde die, jammer genoeg, ook
actueel zijn. Waarom is het toch zo
moeilijk om opvolgers te vinden? Of het
nu gaat om bestuursfuncties in de diverse
clubs en districten, of de redactie van de
Kroniek, het is tegenwoordig altijd een
probleem. Laat ik me in dit geval tot de
Kroniek beperken. Ondanks herhaalde
oproepen en verzoeken, zowel door het
districtsbestuur als mijzelf, heb ik nog
niemand bereid gevonden mij op te
volgen als redacteur D60. En dat terwijl
het echt een leuke ‘baan’ is. Iedereen
heeft het tegenwoordig druk, druk, druk.
En dat klopt ook wel. Velen van ons
behoren tot wat de sandwichgeneratie
wordt genoemd. Maar hebben we
niet net op de Vriendschapsdag een
presentatie gehad over VROUWKRACHT,
met een dia die duidelijk illustreerde dat
het vrouwenbrein, in tegenstelling tot het
mannenbrein (sorry, mannen), een ster
is in het organiseren en coördineren van
het huishouden, een baan, de kinderen,
etc. etc.? En dat alles ook nog eens
tegelijk! Te oordelen naar de reacties uit
de zaal leek iedereen het ermee eens te
zijn. Dan moet er toch ergens in District
60 wel een vrouwenbrein zijn te vinden
dat ook nog het redacteurschap van de
Kroniek in haar raderwerk kan opnemen.
Het blad komt uiteindelijk maar 4x per
jaar uit. Ik blijf optimistisch en hoop dat
iemand kontakt met mij opneemt!

Het International
Inner Wheel
moet in beweging blijven

Wat was ik blij verrast, toen de uitslag bekend werd gemaakt van de IIW bestuursverkiezingen. District 60 had mij genomineerd voor de functie van
Board Director. Hiermee volg ik Janinka de Beer op en Nederland blijft zo vertegenwoordigd in IIW.
Spannend, samenwerken met bestuursleden uit verschillende landen en culturen, maar met respect voor elkaar werken aan de vooruitgang van
een wereldwijde organisatie. En ‘Het Inner Wheel moet in beweging blijven’. Een bijdrage leveren aan de toekomst van IIW is een grote uitdaging.
Onderstaande tekst heb ik geschreven voor mijn kandidaatstelling:
Motivation:
I am proud to be a member for 36 years of
IW, being a founding member of IW GoesReimerswaal. I was president of this club
and of District 60 and National President of
The Netherlands. In 2014 I had the honour
to be participant at the European Meetings
in Luxembourg and Malmö and in 2015 I
was proxy vote holder in Copenhagen. It has
always been important for me to participate
in organizations. I was a board member of

a tourist office, was active in the women’s
association for rural areas ‘Women of Today’,
locally, regionally and nationwide and I was
a member of the City Council. Nowadays I
am a council member of a Public Broadcast
Corporation and I am ‘ambassador’ for the
corporation ‘Hulphond’, which trains dogs to
assist for example children with disabilities.
To be a member of the world-wide organization IW gives us the options to help and
support women and children to happier and

better lives and I hope I can contribute with
my experience to the important work of IW.
For IW it is not the question whether service
clubs are required. In many countries we see
a withdrawing government. There are a lot of
cuts in many areas, social and cultural, it is our
duty to respond to this. In The Netherlands, IW
campaigned for a contribution to the Princess
Máxima Centre for Children’s Oncology in
Utrecht and we also organized a quick action
for the victims of the earthquake in Nepal.
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DOOR FRANCINE BEIJ, LANDELIJK PRESIDENT IW NEDERLAND 2016-2017

Vooraankondiging BOB-dag in Schoonhoven!
Ook dit jaar wil het Landelijk Bestuur de gezellige traditie voortzetten om oud-bestuursleden van districten, landelijk bestuur, Johanna
Hamburger Stichting en de Kroniek de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. Deze
BOB-dag zal plaats vinden in de Zilverstad
Schoonhoven op d onderdag 22 september
2016. We ontmoeten elkaar in Het Nederlands
Zilvermuseum waar op dat moment nog net
de tentoonstelling van Georg Jensen te zien

is. Ter gelegenheid van de 150e geboortedag
van Georg Jensen organiseerde het Koldinghus
(Denemarken’s gerenomeerde zilvermuseum),
een heel bijzondere tentoonstelling met gebruikszilver en sieraden ontworpen door Georg
Jensen en talrijke topontwerpers die voor de
firma Jensen werkten en nog steeds werken.
Het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
heeft een keus mogen maken uit deze unieke
collectie voor een tentoonstelling. Niet alleen
werk van Georg Jensen zelf is te bewonderen maar ook de ontwerpers Rohde, Nielsen,
Bernadotte en Sharff, Panton en Rabun zijn
vertegenwoordigd met iconisch werk.
Tevens ontwerpen en maken we op deze dag
ook zelf een zilveren sieraad dat we als herinnering mee naar huis nemen. Natuurlijk wordt
ook wandelend dit kleine historische stadje
aan de Lek verkend onder begeleiding van een

stadsgids. In de Kroniek van september volgt
een reisadvies en het uitgebreide programma
voor deze dag, maar aanmeldenkan nu al bij
de penningmeester Fenny Kloosterziel
(iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com).
De kosten zijn € 39,50 euro (€ 36,00 voor
museumkaarthouders) . Deze graag overmaken
op rekeningnummer NL63ABNA0507689763
t.n.v. IW Nederland te Eerbeek,
o.v.v. BOB-dag 2016.

DOOR EEN CURSISTE

Impressie Cursus Besturen 2016
Als inkomend bestuurslid van mijn club ga ik
naar Nijkerk voor de cursus Besturen. De opkomst is groot. Er zijn dinsdag 44 deelnemers
en zaterdag 54. Christien Gazendam vult de
morgen met onderwerpen als: de bestuurlijke
opbouw van IW International, tips voor een
goed bestuursjaar, de taken van bestuursleden, hoe vergader je zinvol en hoe ga je om
met conflictsituaties. Ik steek meer op van
haar verhaal dan ik vooraf had gedacht. De
flinke dosis humor van de spreekster doet de
zaal regelmatig in lachen uitbarsten. Uit de
zaal volgen tips voor fundraising activiteiten, het begeleiden van nieuwe leden,
contract formulieren voor sprekers etc. Om
12.30 uur smaken de lunch en het drankje
vooraf, voortreffelijk. De mogelijkheid om
met de andere deelnemers van gedachten
te wisselen is heel plezierig en er wordt dan
ook gretig gebruik van gemaakt. Na de lunch
volgt Annette Roosendaal met een oproep

om IW uit het moeras te trekken waar het
in dreigt te verzinken door het slinkende
ledenbestand. Ondersteund door grafieken
krijgen we een beeld van de problematiek en
tips om de neerwaartse curve om te buigen.
Het blijkt helaas geen eenvoudige zaak. Er
ontstaat een levendige discussie over het
aannamebeleid van nieuwe leden en we
horen dat dit beleid per club verschilt. Clubs
met werkende leden kijken met andere ogen
naar het reilen en zeilen van IW. Dat er werk
aan de winkel is, blijft echter buiten kijf.
Fenny Kloosterziel belicht daarna de taken
van de penningmeester. Ze doet dit aan de
hand van haar eigen ervaringen door het
tonen van rekeningen, afdrachten, excel
sheets en andere zaken die bij het penningmeesterschap horen. Ook hier waren er veel
vragen. Rond 15.45 uur wordt er afgesloten
en kijken we met veel plezier terug op een
interessante, goed georganiseerde dag waar

we in de uitoefening van onze functie zeker
profijt van zullen hebben. De uiteenlopende
discussies en interactie tussen de deelnemers gedurende de hele cursus, maakten het
geheel levendig en boeiend. Dit is een must
naar mijn mening.De cursus zou ik ieder
beginnend bestuurslid aanraden.

DOOR KARIN DE BOER-BRENNINKMEIJER, VOORZITTER JHS

De zorgen van Johanna...
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die
onlangs naar de clubs is gestuurd, heeft het
bestuur van de Johanna Hamburger Stichting de uitzonderlijke beslissing genomen om
de reeds door de overgrote meerderheid van
de clubs betaalde bijdrage voor de Stichting,
aan u terug te geven. Het Bestuur hoopt dat
u begrijpt dat dit een onbedoelde wending
is, naar aanleiding van het verzoek om een
bijdrage aan de leden, voor dit Solidariteitsfonds van IW Nederland. De oorzaak ligt in
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een verschil van inzicht omtrent het handhaven van de statuten, door het Bestuur van
de JHS enerzijds en een Districtsbestuur anderzijds. Dit resulteerde in statutair onjuiste
voorwaarden voor het betalen, van het District aan de Johanna Hamburger Stichting,
van de reeds door de clubs betaalde bijdrage.
In dit District zijn enige clubs wel solidair
gebleven, maar uit reacties blijkt steeds dat
de clubs niet door hun DB op de hoogte
zijn gebracht van ontwikkelingen na de

DLV in oktober, waardoor zij hun inzichten
mogelijk konden herzien. Dat wij deze gang
van zaken uitermate betreuren is evident.
Hoe dan ook, het bestuur van de Johanna
Hamburger Stichting zal altijd meelevend
en zorgvuldig met de mogelijke aanvragen
en de persoonlijke situatie van de betrokkenen, ook bij calamiteiten in het buitenland,
blijven omgaan. Handelen binnen de grenzen
van de statuten is de uiteindelijke taak.
U kunt op ons blijven rekenen.
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DOOR MARGJE MARKERINK, HOOFDREDACTEUR EN PR-COMMIISIE LID

Meet & Greet in Zwolle

Vrijdagmiddag 22 april staan de leden van de
PR-cie te wachten op de deelnemers voor de
stadswandeling. Als iedereen er is, inclusief
twee IW leden uit België!, gaan we op pad
o.l.v. Bernadet van der Veen. Zij vertelt ons
van alles over rode beuken, het symbool van
rijkdom in vroeger tijden! Over de 55.000
gesigneerde tegeltjes van de ‘wolk’ van de
Fundatie, het stinsplantje, de Sassenpoort
met Mezenkouw en ga maar door. Al lopend
zijn we bij het Vrouwenhuis aanbeland. Aleida Greve staat ons al op te wachten in haar
schildersjak. Zij vindt het een eer om zoveel
dames te mogen ontvangen in haar mooie
kamer. Sinds 300 jaar al in originele staat.
Daar krijgen we een kopje thee met koekje.
Op de vraag aan Aleida of we foto’s mogen
maken kijkt zij ons met grote ogen aan. Geen
idee waar we het over hebben. ‘Aleida’ zit al

goed in haar rol als 17e/18e eeuwse dame.
Oudbewoonster Sientje Jansen (begin 20e
eeuw) spreekt ons toe in onvervalst Kampens.
Aleida vertelt over haar geschiedenis.. Hoe zij
in haar testament bepaalt dat haar huis een
Vrouwenhuis moet worden. Inmiddels is het
beneden ingericht als museum en de bovenverdieping en het naastgelegen pand worden
nu bewoond door negen studentes van het
conservatorium. Ook Sientje vertelt haar verhaal, hoe zij na het overlijden van haar Jan,
in het Vrouwenhuis terechtkomt. Zij heeft 9
jaar in het Vrouwenhuis gewoond. Na Aleida
en Sientje te hebben gefotografeerd en na
een hartelijk afscheid gaat een groepje naar
het Gemeentelijk museum en een ander deel
naar de ijssalon. Niet alleen voor een ijsje,
want een van de oudere leden bestelt, tot
grote verbazing van het meisje van de bediening, een tapbiertje. Onderweg weer terug
naar hotel Wientjes zien we dat Zwolle klaar
is voor Koningsdag. Eerst gaan we gezellig
aan de borrel en daarna het diner. Het is een
geklets en gelach van jewelste aan tafel.
Moe, maar voldaan gaan de leden van de PRcie om 00:30 uur naar hun kamer in hotel
Wientjes. De Meet & Greet is geslaagd.

DOOR ANNEKE TEPPER, IW LEEUWARDEN-ZUID

Landelijk IW golftoernooi 2016
Naar aanleiding van de reacties die zijn
gevraagd in het novembernummer van de
Kroniek op de voortzetting van het landelijk toernooi, kan ik het volgende melden:
de interesse voor een landelijk toernooi
wordt nauwelijks gedeeld, er zijn slechts vijf
reacties binnengekomen. Een aanbod om

dit toernooi in het midden van het land te
organiseren om meer deelnemers te trekken,
is niet binnen gekomen. De conclusie is
duidelijk: het toernooi heeft in deze opzet
helaas geen overlevingskans meer. Mijn
aanbod als winnaar 2015, in overleg met de
organisatie van de Friese golfdag, is als volgt:

Voel je welkom op de Friese IW golfdag op 3
oktober a.s. op de Groene Ster in Leeuwarden. Als dat een succesvolle dag wordt, zou
ieder district een eigen districtsdag kunnen organiseren met een open inschrijving,
wellicht geeft dit een districts-overstijgende
binding!
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DOOR HANNEKE MULDER, REDACTEUR KRONIEK D56

‘EPE NATUURLIJK’
Vriendschapsdag 23 april 2016
Een flauw zonnetje scheen soms tijdens
deze stralende Vriendschapsdag op zaterdag
23 april 2016 in Wezep. Chapeau voor de
organisatie in handen van IW Epe voor deze
67e Vriendschapsdag. Nu eens geen fair waar
de commercie vanaf druipt maar een dag van
echte vriendschap! Zoiets organiseren met een
dikke portemonnee en een hoge entreeprijs is
geen kunst, maar een stijlvol feest organiseren
waarbij gewoekerd moet worden met de fi-

nanciën is een topprestatie. Fantastisch dat we
bij elkaar konden komen in het onlangs koninklijk onderscheiden partycentrum ‘Coelenhage’ in Wezep. Het welkom was hartelijk met
een knipoog naar ‘een veiligheidsdienst’ van
onze ‘vermakelaar’. Na de koffie met iets lekkers namen alle 410 IW leden en genodigden
plaats in de feestelijke zaal waar de dagvoorzitter, Els Faber, ons hartelijk welkom heette.
Ook Belgische en Engelse IW leden waren

onder de genodigden. De Belgische IW club uit
Gent promootte de 13e Rallye Charlemagne
en spoorde ons allemaal aan om daar naar
toe te gaan. ‘Een unieke kans, zo dichtbij’. Het
jaarthema van Epe ‘Doen waar je goed in bent’
kwam tijdens deze Vriendschapsdag volledig
uit de verf. IW Epe wilde het duidelijk eens anders doen. Niet zoals in andere jaren maidenspeeches met mooie woorden van inkomende
presidenten, maar echte entertainment. Er

Motto’s nieuwe bestuursleden:
Francine Beij:
“Gewoon doen”
Mieke van den Dobbelsteen:
“Samen vooruit”
Christiane Uijlenbroek:
“In goede en in slechte tijden”
Birgitta Ruysch:
“Join us, link with us” /
“Als vrienden staan we sterk”

VRIENDSCHAPSDAG EPE: ONT-MOETEN
Leuk dat er zoveel ondersteuning uit
Schoonhoven is mee gekomen naar de
Vriendschapsdag. Goede herinneringen heb
ik aan Epe. Ik was hier als districtpresident

6

op bezoek in november 2011 in de gezellige
serre van ‘t Soerel. Een club waar de kikkers
uit de kruiwagen springen werd toen gezegd
en zie hier waar dat toe heeft geleid. Ik sta
hier voor een zaal met 400 die-hards van
onze Vereniging. Voor het merendeel van de
leden is IW een club voor het sociale leven
dicht bij huis, maar je zou toch iedereen willen laten ervaren hoe leuk het hier is. Twee
weken geleden ben ik met uitwisseling mee
op bezoek geweest in Hannover en het voelt
inderdaad als IW vriendinnen waar je meteen
heel gemakkelijk een gesprek hebt, met precies

dezelfde ervaringen. Fijn om te constateren
dat veel clubs na de conventie in Istanbul
daadwerkelijk hun club hebben opgefrist met
jonge leden zonder gelieerd te zijn aan Rotary.
Dat blijven we natuurlijk als LB stimuleren.
Maar het volgend bestuursjaar met extra
aandacht voor de andere kant: Hoe gaan we
om met de ouderen binnen onze clubs en hoe
gaan de ouderen met IW om? Inner Wheel
is opgericht 10 maart 1949, dus 66 jaar oud;
dat betekent veel leden met door de jaren
heen hechte vriendschapsbanden. Zij zijn het
fundament van onze vereniging, zij hebben
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werd alleen een uitzondering gemaakt voor
de inkomend landelijk president, Francine Beij.
Verder geen verkoop van loten maar aanbod
van boekjes waarvan de opbrengst voor een
groot deel ten goede kwam aan het goede
doel ‘Epe voor Epe’. De boekjes waren van
Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint. Deze woordkunstenaars zorgden voor de pauze voor een
bijzonder programma met inspirerende woorden en virtuoos pianospel. De hele dag werd
verder verzorgd door de ‘parels’ uit Epe. Deze
talenten, muzikanten en goochelaars traden
op met overbekende nummers die wij allemaal
kennen van het theater, radio en televisie. Het
werd op zo’n overtuigende manier vertolkt dat

de rillingen je regelmatig over de rug liepen.
Ook was er een presentatie van vakvrouwen
die ons op een ludieke wijze kennis lieten maken met het onderwerp ‘verandermanagement
op het gebied van kracht’. Vele mooie motto’s
zijn genoemd op deze dag en die horen jullie
zeker nog vaak terug. Namen noemen is altijd
moeilijk, je wilt namelijk niemand vergeten. De
namen die ik wel wil noemen zijn de nieuwe
presidenten van 2016-2017 : Francine Beij,
landelijk president, Mieke van den Dobbelsteen, president D56, Christiane Uijlenbroek,
president D58, Birgitta Ruysch, president D60.
En de mensen op het podium bij Coelenhage :
Maxwel Aideyan, Lisa Brouwer, Annemarie de

Bruin, Pieter Idema, Martijn Joostema, Vincent
van Leth, Laura van der Linde, Pieter Nieuwint,
Jan Bertil Pool, Kasper Rietkerk Trio, Floor
Timmerman, Romée Vlasveld, Anne Wielink
en Ivo de Wijs. Tenslotte was er nog een heel
belangrijke vraag: waar wordt de Vriendschapsdag 2017 gehouden? Een schitterende
videopresentatie volgde met de verlossende
mededeling: 20 mei 2017 zijn wij welkom in
Goes, ‘Zeeuwse kracht’ van Zeeuws Vlaanderen, Walcheren, Goes- Reimerswaal, en Goes
de Bevelanden.

Het is – vindt Ivo net als ik
The Inner Wheel that makes us tick
Graag handgeklap voor iedereen
Voor Mieke van den Dobbelsteen
Het is een dagelijkse kick:
The Inner Wheel that makes us tick
Applaus is waar ik om verzoek
Voor Christiane Uijlenbroek
Het is - van eeuw tot ogenblik
The Inner Wheel that makes us tick
Zij is van alle markten thuis
Klapt allen voor Birgitta Ruysch
Het schept contact, het maakt een klik
The Inner Wheel that makes us tick
Tot slot een Nationaal Joechei
Ovaties voor Francine Beij

binnen onze vereniging een belangrijke rol, wij
willen ze niet kwijt. De pensioengerechtigde
leeftijd wordt ook steeds verder opgeschoven,
wij gaan dus niet stilzitten. Kortgeleden op
een bijeenkomst hoorde ik een aantal jongere
leden zeggen ALS JE DOET ZOALS JE ALTIJD
DEED DAN HOUD JE WAT JE HEBT. Vorig jaar
werd over Golden Lady’s gesproken, maar de
ouderen willen niet als aparte groep worden
weggezet. Ik kom uit de zilverstad Schoonhoven en ik ben daarnaast nog eens het grootste
gedeelte van mijn werkzame leven aan de opleiding voor goud en zilversmeden verbonden
geweest en daarom wil ik dat ombuigen naar
Zilver. De overheid heeft de zilverlijn in het
leven is geroepen als middel tegen vereenzaming in de samenleving en ik denk dat wij

als IW daar een rol in kunnen hebben. Wij
gunnen leden met een lang IW verleden om
te ONT-MOETEN. Het liefst blijft iedereen met
alle activiteiten van de eigen club meedoen en
als deze dan toch over gaat van middag- naar
avondclub dan kan er bv een lunch worden
georganiseerd en krijgen zij een uitnodiging
voor de kerstbijeenkomst en blijven de Kroniek
ontvangen: ‘Rustende leden’, ‘Vriendinnen van

Inner Wheel’ of ‘Zilveren Members’. Dit vereist
het updaten van de structuur en de Statuten van IW. Daar zijn we met het LB bestuur
2016-2017 al zachtjes mee begonnen. Ik wil
hen graag aan jullie voorstellen:
Vice president: Marian Tellegen
Past president: Nina Kalt
District 56: Mieke van den Dobbelsteen
District 58: Christiane Uijlenbroek
District 60: Birgitta Ruysch
Secretaris: Maria Schulp
Penningmeester: Fenny Kloosterziel
Speech uitgesproken door Francine Beij,
landelijk president IW Nederland 2016-2017,
op de VSD in Wezep/Epe op 23 april 2016
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Impressie NLdoet 11 en 12 maart 2016

IW Barneveld heeft de handen uit de mouwen
gestoken bij ‘Stichting Hulp aan elkaar’. Naast
het vullen van de voedselpakketten werd er ook
kleding uitgezocht en schoongemaakt.
Samen met bewoners van het AZC en leden van
de serviceclub Lions, zorgden de leden van IW
Dronten voor het ‘lichtere’ snoeiwerk in ‘Het
Torenbosje’en zorgden ze dat de paden weer
bevrijd werden van opslag van vlier en dergelijke.

‘Tuinvrouwen’ van IW Zuid-Oost Drenthe
hebben de tuin van Woonzorgcentrum en
Revalidatiecentrum de Horst in Emmen weer
piekfijn in orde gemaakt.

In de voormalige Egbertuskerk, waar ook de
voedselbank is gevestigd werd een rommelmarkt
gehouden waarvan de gehele opbrengst ten
goede kwam aan de voedselbank. Bijzonder
was dat de dames van IW AmbtAlmelo
samenwerkten met de heren van de Rotary.
IW Nieuwerkerk a.d. IJssel heeft zich ingezet
voor Stichting Jarige Job. De leden hebben de
hele middag de handen uit mouwen gestoken
door verjaardagspakketten voor kinderen uit
armlastige gezinnen klaar te maken, zodat ook
zij een fijne verjaardag hebben.

Lekker relaxed genieten bij NLdoet met
IW Vriezenveen.

IW Groningen–Oost verzorgt High Tea in de
Brink, een woonzorgcentrum in Groningen. Voor
de muzikale omlijsting was de ‘zingende broeder’
uitgenodigd en al snel zongen de aanwezige
IW leden met hem mee. Ook hier werd van het
glaasje advocaat met slagroom genoten.
De leden van IW Zeeuws-Vlaanderen gingen
bepakt en bezakt met pannenkoekenmeel,
koekenpannen, maatbekers, mengkommen,
pollepels, gardes, bakspatels, schorten en goede
zin op pad om een lunch te verzorgen voor de
bewoners van ’t Huus te Vogelwaarde.

IW Arnhem Rijn-IJssel werd door 15 dames een
high tea verzorgd bij het Lorentzhuis (tehuis
voor vnl. dementerende ouderen) te Velp. Er
werd muziek gemaakt door een accordeonist.
IW Arnhem Geldria in de weer voor NLdoet.

Bewoners van ‘De Pol’ hebben gewandeld en
gezongen (onder het genot van zelfgemaakte
advocaat) met IW Nijkerk.

8

Leden van IW Staphorst-Reestland
verwennen vrouwelijke vluchtelingen in
het Dienstencentrum van Staphorst. Na alle
verwennerij volgde een heerlijke high tea. De
vrouwen genoten volop en gingen met een door
regionale sponsoren goed gevulde goodiebag
naar huis.
Een beetje later dan normaal - maar dat kwam
beter uit in verband met de tuinkalender –
gingen de leden van IW Nijmegen gewapend
met schoffels, emmers en borstels, snoeischaren
enz. op pad en namen zij de graven van het
kerkje van Groesbeek onderhanden. Ook werden
de hekwerken en poorten weer zwart geverfden
viooltjes geplant.
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DISTRICT 56

District 56

DOOR YOLANDE GOEDHART, IW BARNEVELD

Agenda

Clubjubileum
IW Veenendaal
Nieuwe leden
IW Ambt Almelo
IW Amersfoort
IW Apeldoorn
IW Barneveld
IW Bodegraven
IW Veenendaal

Weer een wonder!
21 juni

30 jaar

Mirjam Klaassen
Betty Le Noble
Marjolein Veenemans
Hillie Oosting-Beuning
Riet van Norden-den Engelse
Judith van Heel
Gea Breeschoten-Bouman

In de vorige Kroniek meldden we de geboorte
van een baby bij IW Barneveld en daar zijn we
weer, de tweede baby binnen drie maanden.
Trots kondigen wij de geboorte aan van Lindelot - dochter van Janneke Broekhuizen en haar
man. IW Barneveld maakt het evenals moeder
en dochter, goed!

DOOR MARIANNE BEEKMAN, IW RIJSSEN

40 jarig jubileum IW Rijssen
Op de dag af 40 jaar geleden, werd op 7
april 1976 onze club opgericht. We startten
met 32 leden en nu 40 jaar later, zijn we
met 31 leden, waarvan 10 Charterleden. We
bezochten op 7 april 2016 een glasblazerij in
Laren en lunchten met elkaar. De oud-leden

werden in het zonnetje gezet en alle leden
ontvingen een IW pen, versierd met een
mooie gele roos en uiteraard met een blauw
hart! Al met al een dag met een gouden
randje.

DOOR HANNEKE MULDER, REDACTEUR D56

Impressie van de DLV D56
Op zaterdag 5 maart 2016 vond de vergadering van de DLV D56 plaats in ‘de Schakel’
te Nijkerk. Voor de aanvang van de vergadering was het weer een gezellig weerzien
van vrouwen die zich verbonden voelen,
maar toch elkaar niet dagelijks in de ogen
zien. Nadat de deelnemers binnengestroomd

waren in zaal 4 van het centrum en hun
plaats hadden ingenomen, opende Tatjana
Bieze, president van District 56, de vergadering. Deze verliep volgens het schema van de
agenda. Vice president, Mieke van den Dobbelsteen, herdacht de leden die overleden
zijn met twee prachtige gedichten; “En de
zee is eeuwig in beweging”. Vervolgens werd
er door de leden, die zich binnen IW met
verschillende taken bezig houden, verslag
uitgebracht over de stand van zaken binnen
hun werkgebied. Ook werden er aanbevelingen gedaan voor de clubs van D56. Hopelijk
vinden deze hun beslag. Gelukkig kreeg de
IW Kroniek zoals die er nu uitziet de loftrompet en werd, door het overgrote deel van de
vergadering, naast alle digitale presentaties
nog als zeer wenselijk ervaren. Een DLV vergadering zonder iets extra’s is ondenkbaar en
we genoten na het inhoudelijke deel van de
vergadering van een presentatie van een IW
vriendin uit IW Epe: Dianne Andeweg-Hamer
die kunsthistorica is. Zij heeft een tweede
historisch roman geschreven met als titel:
‘Kunstenares op de vlucht, de avontuurlijke
omzwervingen van Louise Elisabeth Vigée le
Brun. Wij hebben allen met interesse haar
verhaal gevolgd. Na de vergadering genoten
we weer van een heerlijke lunch en vertrok
ieder haar weegs.
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DOOR LINDA HUISMAN, IW BARNEVELD

Badge of Honneur voor
Yolande Goedhart
Ons zeer gewaardeerd IW lid, Yolande Goedhart, heeft namens het bestuur van onze
voorzitter Gerda Post de badge of Honneur
ontvangen.
Yolande heeft zich op vele fronten voor IW
ingezet. Ze was ook een periode hoofdre-

dacteur van de Kroniek! Momenteel is ze de
webmaster. Ze was bij IW Barneveld onze
penningmeester en is nu de contactpersoon
van de Johanna Hamburger Stichting.
Yolande is een duizendpoot waar we nooit
tevergeefs een beroep op doen. En wat

minstens zo belangrijk is, ze is een erg leuk
en prettig mens!

DOOR ANNIE WINKEL, IW WADDINXVEEN

Cheque voor One World Experience
van jubilerend Waddinxveen

IW Waddinxveen bestaat jaar 35 jaar en
schenkt vanwege dit lustrum €350,- aan
One World Experience. Dit is een stichting,

bestaande uit vrijwilligers, die al 10 jaar
actief is in Bangladesh. Het is een organisatie
met dynamische ontwikkelingsprojecten,
waarin kansarme mensen met talent leren
om te ondernemen en daarmee het heft in
eigen hand te nemen. Het doel is empowerment van de nieuwe generatie in onderontwikkelde gebieden. Robbert Hagen, CEO van
de stichting One World Experience heeft met
visuele ondersteuning en boeiende verhalen
de leden van IW Waddinsveen kennis laten

maken met een aantal activiteiten zoals het
riksja- en naaimachine project. Met een donatie, waarvan een deel een renteloze lening
is, kunnen mensen aan het werk. Zo krijgen
ze structureel inkomsten, profiteert de hele
familie mee en kunnen kinderen zo snel
mogelijk naar school. Mensen uit het midden
segment van de maatschappij ondersteunen
als buddy of projectleider de armen uit de
samenleving om deze projecten succesvol te
laten zijn. Aan het einde van de presentatie
overhandigt voorzitter Elja Franken aan Robbert Hagen symbolisch een cheque van
€350,-. Zij licht toe dat de werkzaamheden
van One World Experience aansluiten bij de
doelstelling van Inner Wheel. Zij besluit met
de oproep om vooral door te gaan!

DOOR RIA VAN DER VEER, IW APELDOORN

Een huiskamerconcert van wereldklasse!

Het is telkenmale een uitdaging om op een
leuke manier geld in te zamelen voor een lokale onderneming die een financiële injectie
goed kan gebruiken. IW Apeldoorn heeft dit

jaar zelfs twee goede doelen: de Voedselbank
Apeldoorn en het transport van in Apeldoorn ingezamelde hulpgoederen naar het
dorpje Curtuiseni in Roemenië. Tot ons groot
genoegen waren twee fantastische jonge
musici afgelopen januari genegen om op te
treden in de beslotenheid van de huiskamer
van een onzer leden. Hoewel Ivan Penkov
(piano) en Anastasia Feruleva (cello) al furore
hadden gemaakt met hun vertolking van de
3e sonate van Beethoven op Paleis Het Loo,
overtrof hun vertolkingen van Schubert en
Beethoven onze verwachtingen. Het was een
bijzondere middag, met na afloop een gezel-

lig samenzijn met de musici, onder het genot
van een hapje en een drankje. Een fundraiseactie waar IW Apeldoorn met veel plezier op
terugkijkt.

 
DOOR CARLA FILIPPINI, IW ARNHEM GELDRIA

Thermoondergoed
voor daklozen
in Arnhem
10

IW Arnhem Geldria heeft in januari 56 setjes
thermo-ondergoed geschonken aan Stichting
‘t Kruispunt in Arnhem. Deze stichting vangt
dagelijks dak- en thuislozen op in Arnhem en zal
ervoor zorgen dat de kleding goed terecht komt.
Om deze kleding te kunnen schenken heeft deze
IW-club de volledige opbrengst gebruikt van de
kerstmarkt in Schaarsbergen (€ 900,-).
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DISTRICT 56

DOOR KARIN VAN HELDEN, PAST DISTRICTS PRESIDENT D56

Freundschaftstreffen D56 met
D85 op 8,9 & 10 april in
Hannover
Op vrijdag 8 april vertrekken we met 36
leden van D56 naar Hannover waar het
Freundschaftstreffen plaatsvindt met D85.
Het is een lustrum want de banden bestaan
reeds 25 jaar en dat wordt dit weekend
gevierd. Beladen met cadeaus reizen we naar
Hannover.
‘s Avonds vindt het welkomstdiner plaats,
worden cadeaus overhandigd en vliegt de
vogel (symbool van vriendschap en verbondenheid), weer terug naar ons. Zaterdag is de
ochtend van de stadswandeling. Hannover
is in WO II voor 95% platgebombardeerd en

 
DOOR CARLA FILIPPINI, IW ARNHEM GELDRIA

Bezoek aan NS
Arnhem
Voor ons werkbezoek op 20 april bezochten
we het nieuwe station in Arnhem. Dit station
is officieel geopend op 19 november 2015
en behoort inmiddels tot de meest spraakmakende gebouwen ter wereld. En terecht!

na de oorlog in nieuwe stijl weer opgebouwd
en dat geldt ook voor de Altstad. Overal zijn
de oude restanten van de stad verwerkt in
nieuwe gebouwen. Tegenwoordig is de stad
vooral bekend door de Hannover Messe. ‘s
Middags gaat de tocht naar de tuinen van
Herrenhausen. Het kasteel met tuinen van
de keurvorstin Sophie, die, opgegroeid in
Holland, een Franse tuin met Nederlandse
accenten liet aanleggen. De tuinen bestaan
uit vier afzonderlijke tuinen incl. theatertuin
(een openluchttheater zouden wij nu zeggen) en de Grot, een met prachtige spiegel-

Met 27 uitgelaten meiden stonden we onder
‘de wolk’ te wachten op onze gids. En wat
bleek: die gids was onze eigen Karin van
Helden! Vol trots en enthousiasme vertelde
ze over de constructie van het gebouw die
gezien kan worden als een grote wokkel. Ben
van Berkel tekende voor het ontwerp, dat
overigens niet alleen het station maar ook de
parkeergarage, busstation, twee WTC-torens
en voorzieningen in de directe omgeving met
elkaar integreert. De bouw duurde circa 16
jaar. Na de ruim één uur durende tour had-

mozaïeken uitgevoerd bouwwerk door Niki
de Saint Phalle, echt een moderne verrassing in een 17e-eeuwse tuin! De dag wordt
besloten met een diner waarbij 95 IW leden
aanwezig zijn! Op zondag beëindigen we ons
Freundschaftstreffen met een bezoek aan het
Künstlerhuis waar we een rondleiding krijgen
over de mogelijkheden op de digitale zwarte
markt (dark web). Ongelooflijk fascinerend wat daar kan! Dan zit het er weer op.
Afscheidswoorden zijn gesproken en we zien
elkaar over drie jaar bij ons in D56!

DOOR ANS VERWEY, IW BODEGRAVEN

Verslag
Hannover 2016
Wir sind mit dem Zug nach Hannover
gefahren
Om daar de gastvrijheid te ervaren
Van de Duitse dames van Inner Wheel
En te zien wat er te beleven viel
Wij mochten in deze twee dagen
Over activiteiten niet klagen.
Om de stad en de Herrenhaüser tuinen te
zien
Liepen we zeker een kilometer of tien.
En dan ook niet te vergeten
’s Avonds samen gezellig uit eten.
Daarbij werd natuurlijk veel Duits gekletst.
Tenminste iedereen deed enorm zijn best.
Na het Künstlerpalast was het mooi geweest.
Na nog samen een drankje was het ‘Einde
feest’.
Met ons vieren weer de trein genomen
Er om kwart voor tien in Boreft gekomen.

den we ook een duidelijk beeld waarom dat
zo is. Een interessante rondleiding die door
de vrolijke Karin extra de moeite waard was.
We sloten de avond af met een drankje bij
Stan en co…

DOOR INEKE VAN SCHUPPEN, IW VEENENDAAL

Verwendagen voor bewoners
De Meent in Veenendaal
IW Veenendaal heeft tijdens de week van de
zorg meerdere dagen activiteiten verzorgd
voor bewoners van bejaardentehuis De
Meent in Veenendaal. De bewoners zijn

verwend met een pannenkoekenmiddag, een
high tea, bloemschikken, het lakken van de
nagels en een spelletjesmiddag. Ze waren erg
enthousiast, ze praten er nu nog over.
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District 58
Nieuwe leden
IW Almere – ’t Gooi

Lily Rootinck
Lisette Guerain
IW Drachten
Frieke Mulder
IW Groningen-Oost
Wilma Dorhout
IW Hoogezand-Sappemeer Vera ten Wolde – Ameerali
IW Kampen
Ineke Heukers – Blankenstijn
Marja Troost – Monsma
IW Zuid-Oost Drenthe
Marja Verwij

DOOR MIRELLE SEINSTRA, IW ALMERE ‘T GOOI

Bridgedrive IW Almere – ’t Gooi
voor nieuwe konijnenhokken
Op 18 maart 2016 is door de leden van IW
voor het vierde achtereenvolgende jaar
een bridgedrive met aansluitend een loterij
georganiseerd in Blaricum. De leden van de
IW Almere-‘t Gooi ontvingen de deelnemers
met koffie/thee en eigen gebakken cakes
in dorpshuis De Blaercom. IW lid Liesbeth
Muller verwelkomde de deelnemers en

gaf daarna het woord aan Wiep Brouwer
(Rotary) die de wedstrijdleiding had. Dankzij
de sponsoren en de leden van onze club
hadden wij prachtige prijzen. Er werd in 3
lijnen gespeeld en voor iedere lijn waren 3
prijzen beschikbaar. Voor het bridgepaar met
de beste score de wisseltrofee. Wij kunnen
terugzien op een zeer geslaagde bridgedrive.
De opbrengst van de bridgedrive en de loterij ad € 1412,- is bestemd voor de Stichting
Kinderboerderij De Warande in Huizen. De
Warande is een kinderboerderij met een
Natuur en Milieu Educatie Centrum en heeft
dringend nieuwe konijnenhokken nodig. Op
www.kibohuizen.nl kunt u alles lezen over
de dieren op de kinderboerderij en over de
mogelijkheden om er te werken. Over de
educatieve activiteiten die de kinderboerderij aanbiedt voor kinderen en volwassenen. U
kunt er zelfs uw huisdier laten logeren.

DOOR PAULA WITTEVEEN, IW KAMPEN

Vriendschap en er zijn voor elkaar.
Dat is onze Setske.
Setske Wieringa al 50 jaar lid van IW Kampen
Op 23 februari mocht president Zwaan Bos,
namens IW Kampen, Setske in het zonnetje
zetten. Setske was nog heel jong toen zij
gevraagd werd lid te worden van onze club.
Ze had een druk gezin en daarbij was er ook
nog de zaak. Veel tijd voor bestuursfuncties
had ze uiteraard niet, maar toen ze meer tijd
kreeg was ze penningmeester, vaste afgevaardigde en zat ze in vele commissies. De

12

laatste jaren onderhoudt ze het contact met
de oudere leden die niet meer op de club
aanwezig kunnen zijn. Setske is iemand op
wie je kunt bouwen. Een echte IW vriendin.
President Zwaan noemt Setske een vrouw
van goud en speldt haar een IW broche op
met een IW hart en 5 bloemblaadjes die de
50 jaar lidmaatschap symboliseren. De clubbloemen zijn ook voor deze feesteling.
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DISTRICT 58

DOOR MIRELLE SEINSTRA, IW ALMERE-’T GOOI

‘Rotary Club Almere en IW Almere-’t Gooi
ontmoeten Bacchus’ voor stichting de CLICK
tussen mens en hulphond.
Deze wijnproeverij georganiseerd door Rotary Club Almere en IW Almere-’t Gooi was
wederom een groot succes. In een gezellige
ambiance en begeleid door een walking
dinner werden kwaliteitswijnen uit Frankrijk
geproefd en gekocht. Dit jaar stond de avond
in het teken van Stichting de CLICK tussen
mens en hulphond. Deze stichting biedt ondersteuning aan mensen met een motorische
functiebeperking. Zij verzorgen trainingen
op maat voor hulphonden samen met hun
nieuwe baasje. Onlangs konden wij een mooi
bedrag overhandigen aan hulphond Victor,
die namens stichting de CLICK de cheque in
ontvangst mocht nemen. Met dit geld kan
er weer een hond samen met zijn baasje
getraind worden.

 DOOR MARLIES BOSCH, FOTOREDACTEUR
KRONIEK, IW GRONINGEN OOST

Jongste lid
IW Nederland
De president van IW Groningen-Oost had
het Dagblad benaderd met het nieuws dat
ook een hele jonge vrouw interesse had in
het lidmaatschap van deze serviceclub. Het
was de landelijk president van IW Nederland
die tegen Judith zei dat de serviceclub, die
zich inzet voor goede doelen, geschikt voor
haar zou zijn. Judith Knotter, relatiemanager
private banking bij Van Lanschot, nam haar

advies ter harte en meldde zich. De gemiddelde leeftijd van IW Groningen-Oost is
ongeveer 65 jaar, het oudste lid 88 jaar. De
komst van Judith, 26 jaar, is zeer verjongend. Door lid te zijn van IW ontdekt Judith
een andere invalshoek dan in het zakelijk
netwerk.‘ Deze vrouwen zijn lief voor elkaar,
ik ervaar vriendschap, respect, maak kennis
met een softe kant van mezelf. Ik heb een
drukke baan, maar merk dat dat niet in de
weg hoeft te staan voor een belangstellend
telefoontje of appje naar iemand die ziek is.
Gelukkig werk ik flexibel en kan dus plannen om naar de IW bijeenkomsten te gaan.
Natuurlijk zit ik als jongste lid in een andere
fase van mijn leven dan de andere leden,
maar leeftijd is een relatief begrip, bij IW
gaat het erom wie je bent. Mijn vriendinnen

 DOOR ANJE GEERTS, IW LEEUWARDEN

Bridgedrive IW Leeuwarden-Zuid
voor Stichting Leergeld
IW Leeuwarden-Zuid organiseerde op 25
februari een bridgedrive ten bate van hun
jaarlijks project. Dit gebeuren vond plaats in
de mooi gelegen woning van IW lid Menke
de Jong. Terwijl beurtelings de zon scheen
en de regen tegen de ramen kletterde, zetten 64 dames zich vol enthousiasme aan
de verspreid opgestelde bridgetafels. De
bridgemapjes werden rondgedeeld en de
deelneemsters voorzien van thee/koffie met
door de clubleden gemaakte lekkernijen.

maken er grapjes over, maar ik kan ze goed
uitleggen dat het goed is voor je netwerk.
Hopelijk maak ik ze enthousiast.’

kinderen die dreigen sociaal uitgesloten te
worden door financiële problemen van de
ouders, kansen om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het
is een springplank waardoor ze opbloeien,
kennis en vaardigheden ontwikkelen en
eigenwaarde.

In de pauze was er gelegenheid iets te kopen
van de mooi ingerichte cadeautafel met
(zelfgemaakte) bloemstukken, kaarten enz.
Na afloop werd de uitslag bekend gemaakt
en nagepraat onder het genot van een hapje
en een drankje. Iedereen ging hierna vrolijk
naar huis met een (gesponsorde) fles wijn.
Een zeer geslaagde middag. Opbrengst van
deze middag: €1157,92. Proficiat Leeuwarden Zuid! Het bedrag is bestemd voor
de Stichting Leergeld. Deze stichting biedt
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DOOR RIA TRIP, IW PEKELA

Inter City Meeting bij IW Pekela

Op 11 februari kwamen in de Borgerswoldhoeve te Veendam, herkenbaar aan de gele/
blauwe ballonnen, 73 IW leden van Pekela,
Groningen, Groningen-Zuid, GroningenOost, Hoogezand-Sappemeer en Zuid-Oost
Drenthe bij elkaar om elkaar te ontmoeten.
Corrie van Oeveren, president van IW Pekela,
verwelkomde allen, waaronder ook districtspresident Judith van Essen. Vervolgens
gaf ze uitleg over het programma van deze
middag, met voor de pauze het eerste deel
van de lezing en vervolgens een ruime pauze
waarin onder het genot van een drankje en

hapjes alle tijd werd gegeven om elkaar te
spreken. Met achtergrondmuziek, gespeeld
door Lars Derksen en Gert-Jan de Jong.
Rineke Dijkinga hield een lezing over ‘Alles
draait om je hormonen’. Rineke woont in
Sellingen midden in de natuur, waar ze een
praktijk heeft voor orthomoleculaire geneeskunde, natuurgeneeskunde en klassieke
homeopathie. Ze maakt mensen wegwijs in
de rol die voeding kan hebben als medicijn.
Haar kruiden- en moestuin inspireren haar
voor recepten. Ze houdt lezingen en heeft
een aantal boeken uitgegeven over goede
voeding inclusief recepten. ‘Weetjes over (h)
eerlijk eten’, ‘Weten van (h)eerlijk eten’ en
‘Alles draait om je hormonen’. Boeken om
mensen bewust te maken van hun eigen
voedingsmogelijkheden. In haar lezing
geeft ze ons inzicht in het hormoonsysteem
en hoe hormonen elkaar beïnvloeden. Ze
maakt ons duidelijk wat ons lichaam en onze
brein nodig hebben aan optimale bouw- en
brandstoffen. Hormonen hebben invloed op
nagenoeg alles in je leven: eetlust, energie,
stemming, stofwisseling, gewicht en je slaap.
Rineke vertelt ons hoe we met voeding en
leefstijl de belangrijke hormonen in ons
lichaam (geslachts-, alvleesklier-, schildklier-,
bijnier- en slaaphormonen) positief kunnen
beïnvloeden.

DOOR KITTY BARTELS, IW ZUID-OOST DRENTHE

IW Zuid-Oost Drenthe op bezoek
bij IW Zwolle in het Vrouwenhuis

Met 14 dames van IW Zuid-Oost Drenthe
gingen we op 4 februari naar Zwolle, waar
we werden ontvangen door IW Zwolle in
museum Het Vrouwenhuis. (www.vrouwenhuiszwolle.nl.) Na de koffie/thee met wat
lekkers kregen we van de directrice van
het museum een uitleg over het ontstaan
van het Vrouwenhuis. Aleida Greve (1670 –
1742), een welgestelde ongehuwde dame,
bepaalde bij testament dat haar woonhuis na
haar dood beschikbaar gesteld moest worden
voor alleenstaande bejaarde vrouwen. Er
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waren 18 kamers beschikbaar, de dames kregen een toelage en hoefden niet te betalen
voor hun onderdak. Een bovendeel van het
huis wordt nu verhuurd aan vrouwelijke
studenten van het conservatorium en het
benedendeel is (op afspraak) voor het publiek
opengesteld. Hier vindt men naast een soort
pronkpoppenhuis ook de regentenkamer vol
met schilderijen. Een aantal daarvan zijn
door de vroegere eigenares en o.a. haar nicht
gemaakt en horen tot de oudste vrouwenschilderijen van Nederland. De 4 dames hadden een schildersclubje en werden ook wel
de ‘penseelprincessen’ genoemd. Na de uitleg
en de rondgang door het museum hebben
we een wandeltocht gemaakt door een oud
deel van Zwolle met een stop in de Broerenkerk. Hierin is een prachtige boekenwinkel
gevestigd, zeer de moeite waard. Na de lunch
mochten we deelnemen aan de maandelijkse
clubvergadering. Er was een grote opkomst
en de sfeer was heel gezellig. We kregen
door twee hele enthousiaste broers een presentatie. De Stichting van het Kind,

www.stichtingvanhetkind.nl, bestaat uit jonge bevlogen ondernemers die zich inzetten
voor kinderen die in tehuizen wonen. 35.000
Kinderen wonen in tehuizen in Nederland.
Dit zijn kinderen die mishandeld, verwaarloosd of verlaten zijn door hun ouders. Deze
kinderen wonen vaak in grote instellingen,
maar soms ook op een geheime locatie bij
u in de straat zonder dat u dat weet. Na de
presentatie werd een verloting gehouden
voor dit goede doel.

kroniek JUNI 2016

160725-IW Kroniek FEB 04.indd 14

24-05-16 12:03

DISTRICT 60

District 60

 
DOOR HENRIETTE SCHWENCKE, IW KINDERDIJK

DLV 		 woensdag 5 oktober 2016

Nieuwe leden

IW Etten-Leur e.o.		 Marianne Zegveld
IW Gorinchem		 Marlene Kämper-van der Hoff
IW Nieuwerkerk a/d IJssel		 Stella Bos
IW Schiedam		 Marijke van der Leeuw
IW Tilburg-Triborch		 Heike Bienert
		 Jessica Schellekens-van de Veer
IW Veghel		 Kathy van de Sluis-Kim
		 Kelly Bijl-van der Burgt
IW Zeeuwsch-Vlaanderen		 Ilse Donze-de Jonge
		 Liliane Weemaes-Vanswieten

 DOOR MARIJKE VAN DOOREN-JANSSENS,
IW VEGHEL-UDEN E.O.

Leden IW
Veghel-Uden
bezoeken Dublin

we als oude bekenden afscheid met de verzekering dat dit contact niet het laatste zou zijn.
In de stad werden we rondgeleid door Bridget,
die daar zelf vijf jaar heeft gestudeerd. ’s
Avonds genoten we van een Ierse avond met
zang en dans. De volgende dag met een Hop
on Hop off bus de highlights bezichtigd, en
na nog een avond vol muziek tot in de late

Koninklijke Onderscheiding
“Mw. Reedijk is gedreven, toegewijd, betrokken,
sociaal, motiverend en vriendelijk. Zij zet zich
geheel belangeloos in voor haar medemens…”
Op 26 april ontving Jo Reedijk uit handen van
de burgemeester van Zwijndrecht de Koninklijke
Onderscheiding ‘lid in de Order van Oranje Nassau’. Genoemd werden onder meer haar verdiensten voor en bestuursfuncties bij de Hervormde
Vrouwen Dienst, de Kerkenraad, VvE’s en diverse
andere verenigingen, waaronder IW Dordrecht,
IW Kinderdijk en IW D60. Wij (IW Kinderdijk)
zijn trots op haar!

uurtjes, naar bed om de volgende dag weer
huiswaarts te keren. We hebben enorm genoten en waren het er allemaal over eens dat het
een geslaagd bezoek en een zeer waardevolle
ervaring was om met een buitenlandse club
op die manier contact te maken en het gevoel
van vriendschap en verbondenheid te ervaren.
Een aanrader voor elke club!

Woensdag 20 april vertrokken wij, 13 leden
van IW Veghel-Uden e.o. vanaf Eindhoven
Airport naar Dublin, om kennis te maken met
het homeland van onze voorzitter Bridget. Het
idee voor dit reisje was geopperd door onze
commissaris buitenlandse betrekkingen, Annelies, en met grote voortvarendheid door haar
uitgewerkt samen met penningmeester Miriam
en natuurlijk Bridget. In Dublin werden we
hartelijk ontvangen door leden van IW Dublin
in het restaurant van een Ierse designwinkel.
Het was een groot succes en een gezellige
middag, en er werd veel informatie uitgewisseld over de clubs. Na de tea en de wijn namen

DOOR CARLA PERIZONIUS, IW VOORBURG

IW Voorburg ontvangt Gerda Havertong op
kunsttentoonstelling
De leden van IW Voorburg keken hun ogen
uit op de kunsttentoonstelling van Wonny
Stuger in Zoetermeer. Wonny Stuger is
een Surinaamse kunstenares die kleurrijke
portretten schildert van zwarte mensen en
Surinaamse taferelen. Zij heeft onder andere
Obama geschilderd, Mohamed Ali, Gerda
Havertong en nog vele anderen. Voor de ontvangst had Wonny de rode loper uitgelegd,
en de leden werden verwelkomd met een
frisse gembercocktail. Na een rondleiding
door haar atelier genoten de leden van overheerlijke Surinaamse schotels, zoals Gado
Gado, Pom, geitenvlees, Amsoi en andere
heerlijke gerechten, die dankzij het mooie

weer in de grote tuin van Wonny genuttigd konden worden. Als speciale gast was
aanwezig Gerda Havertong. Als ambassadeur
van een grote campagne van Alzheimer
Nederland hield zij een warm pleidooi voor
de verbetering van de leefsituatie van mensen met dementie in Suriname. Het doel is
kennisoverdracht, dagopvang en het bouwen
en beheren van een wooncentrum met
24-uurszorg. Gerda Havertong zette zich hier
voor in nadat haar moeder te kampen kreeg
met dementie, terwijl de voorzieningen voor
mensen met dementie in Suriname ontoereikend waren. De hiertoe speciaal opgerichte
stichting Wiesje, waarvan Gerda Havertong

bestuursvoorzitter is, is vernoemd naar haar
overleden moeder. Om haar werk te ondersteunen bood de club haar een cheque aan
van € 500,-.
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 DOOR NELLEKE TOP, IW NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Benefits for kids rijden mee

Niet altijd bestaat er de mogelijkheid voor een
organisatie om het uiteindelijke doel waarvoor
is gesponsord letterlijk in ‘beeld’ te brengen,
en moet men volstaan met een omschrijving
van het bestede bedrag. Des te leuker is het
(wat een lid van onze club overkwam) als je in
Rotterdam in de tram zit en plotsklaps op een
voorbijgaande tram de reclame voorbij ziet
komen van iets waarvoor jouw club geld heeft
ingezameld om dit mogelijk te maken. Dat
het wel een kwestie is van ‘de juiste tijd en de
juiste plaats’ bleek toen ik postvatte om hiervan de ultieme foto te maken, maar twee uur
later nog geen spoor van de bewuste tram had
gezien. Achteraf bleek juist die dag de tram in
onderhoud te zijn. Gelukkig bood Benefits for
Kids uitkomst en stuurde mij bijgaande foto.
Benefits for Kids – onderdeel van Stichting
BforYou – heeft een mentorprogramma. Dit is
gericht op het bevorderen van talentontwikkeling van het kansarme kind. Het doel is dat
de mentor regelmatig verschillende activiteiten onderneemt met het kind om samen zijn
of haar interesses en talenten te ontdekken en
die te stimuleren.

DOOR ANNEKE NIJSTEN, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Uitstap IW Zeeuwsch-Vlaanderen
Op dinsdag 5 april vertrokken ’s morgens
vroeg 29 dames uit Zeeuwsch-Vlaanderen met
auto en trein (zo’n 26 stuks die bewust niet
in de stiltecoupé gingen zitten!) met goede
zin om elkaar rond 10.30 uur in Dordrecht te
treffen. Iedereen had maar één grote wens:
laat het droog blijven. We werden gastvrij
ontvangen in café Het Bevertje met prima
koffie en taart. Rond half 12 stonden er twee
stadsgidsen klaar die ons langs allerlei mooie
locaties leidden, plekjes waar je als nietDordtenaar niet snel komt. Daarna lunch in
restaurant Het Bolwerck aan het Groothoofd.

Zeer vriendelijke bediening, heerlijke
verzorgde lunch, en dat in minder dan twee
uur tijd aan 29 kwekkende dames die eigenlijk
soms vergaten te eten. Aansluitend nog een
uurtje met onze eigen fluisterboot door
alweer heel mooie watertjes, grachten en
haventjes - een absolute aanrader. Om half
vijf gingen we weer terug, nu een heel stuk
stiller in de trein, moe en voldaan na een hele
leuke uitstap. En het bleef droog - gelukkig!

DOOR CARLA VAN AMERONGEN, IW NIJMEGEN

vluchtelingen werd geopend. Veel leden
hebben voor winterkleren gezorgd, die via de
zogenaamde ‘welkomswinkel’ aan de mensen
werden uitgedeeld. Dekens, fietsen, scheerapparaten en wandelwagentjes werden ook
dankbaar aanvaard. Een lid van ons begon
een gezin uit Syrië Nederlandse les te geven,
een ander speelde taxi bij allerlei uitjes, bijvoorbeeld door groepjes naar Nederlandse les
te rijden, naar een avond met moderne dans,
of naar een avond voor jongelui om indoor
te gaan beachvolleyballen, georganiseerd
door de studentenroeivereniging. Ook de
gitaarles was een groot succes. In Nijmegen
steeg de omzet van Turkse winkels enorm,
omdat veel vluchtelingen bij mensen thuis
werden uitgenodigd en daar uitgebreide
Syrische maaltijden gingen koken. Tijdens
het tennistoernooi van club Nijmegen waren

Stichting
Wereldvrouwenhuis Mariam
Naast zo’n ‘hands-on’ project als dat voor
NLdoet, zamelt IW Nijmegen ook geld in
voor het goede doel van dit jaar: Stichting
Wereldvrouwenhuis Mariam. Deze stichting
zorgt voor opvang van uitgeprocedeerde
vluchtelingvrouwen die niet meer terug kunnen naar hun eigen land. Dat vluchtelingen
ons na aan het hart liggen, bleek ook wel
toen er dit najaar in Heumensoord, een bos
bij Nijmegen, een noodopvang voor 3000
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er ook Syrische hapjes. Half april begon Heumensoord leeg te lopen door transfers naar
andere AZC’s in Nederland. Hierbij hadden de
mensen dan weer koffers nodig. Inner Wheel
verzamelde weer ijverig mee. Van prachtige
antieke leren koffers tot supermoderne rolexemplaren kwamen tevoorschijn. Nijmegen
heeft zich als warme, gastvrije stad opgesteld voor de ontheemden die sinds oktober
in groten getale naar Nederland vluchten.
IW Nijmegen heeft daaraan haar steentje
bijgedragen.
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DISTRICT 60

 DOOR NIEKE AALDERS-WARFFEMIUS, PRESIDENT D60

Naar de West namens district 60
Namens D60 mag ik naar IW Paramaribo en IW
Curaçao! Op 30 januari jl. vliegen mijn man en ik
naar Suriname. De volgende dag is er bestuursvergadering tijdens een gezellige brunch bij
voorzitter Karina Radha’kishun. Van het LB mag
ik wat IW shawls overhandigen en te midden van
dit bestuur voelt het al snel als ‘thuis’. Dinsdagochtend is de clubbijeenkomst. IW Paramaribo
bestaat deze dag 60 jaar, maar viert dat echt op
11 december, de dag van de officiële inauguratie.
Ik bied de cheque aan van D60, aangevuld door
Nieuwerkerk aan den IJssel. Dezelfde avond is
er een feestelijk ‘get-together’ bij Sandra Issa
thuis. Er is een Libanees buffet en clubleden
treden weer op als de ‘united nations’, zoals zij
dit ook op de Vriendschapsdag in 2011 deden.
De volgende ochtend bezoeken we de projecten
de Mytylschool en het Blinden-instituut. En op
donderdag ben ik bij het clubuitje naar Pikin Sranan, een biologische boerderij. Wat heb ik deze
week veel vriendinnen gemaakt en wat was het
‘letterlijk en figuurlijk’ hartverwarmend. Hierna
gaan wij samen Suriname verder ontdekken, om
tenslotte naar Curaçao te vliegen.
Op 17 februari bezoek ik daar met Mirella
Canword en Louise Laman het districtsproject:
Fundashon Amigunan di Cristo, een particulier initiatief van Emma Eman, die samen met
haar man 5 dagen per week na schooltijd 120
kansarme kinderen van 4 – 16 jaar opvangt in
haar huis. Zij wil hen graag zo’n 2 keer per week
een warme maaltijd aanbieden, waarmee IW
Curaçao haar gaat helpen, en daarbij is onze gift
heel welkom. De volgende avond is het feest
bij IW Curaçao: ze bestaan 45 jaar. Er waait een
‘straffe wind’, maar op de porch in het mooie
huis van Sandra Owers wordt een feestelijk maal
voorgeschoteld. Ook hier mag ik de cheque
aanbieden en ook nu heb ik namens het LB een
aantal IW shawls. De feesttaart wordt aangesneden, en dankzij vrolijke muziek wordt er gedanst

en meegezongen. Met bewondering kijk ik naar
80-plussers, die met een soepelheid dansen, die
ik zeker nooit zal bezitten. En na dit gezellige
onthaal, moet ik ook hier weer afscheid nemen.
Gelukkig mogen we nog even nagenieten op dit
warme eiland, alvorens de Nederlandse winter
weer op te zoeken.
Grantangi IW Paramaribo en masha danki IW
Curaçao!
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In memoriam
Op 21 januari is Evertien van Leeuwen-Breukink overleden. We hebben op 27 januari, op haar eigen landgoed, afscheid genomen met een
indrukwekkende gedenkdienst. Evertien werd 25 jaar geleden lid van
IW Enschede waar zij met gedreven inzet ook voorzitter is geweest.
Daarnaast was ze president van D56. Evertien hield van het buitenleven,
in het bijzonder van haar prachtige tuin. Het laatste jaar werd Evertien
erg kwetsbaar, maar we blijven haar herinneren als een actieve, gedreven
en sterke vrouw.
DOOR KITTY HOOGWATER, IW BERGUM

Het plotseling overlijden van Jet Glas-Hes op 24 maart heeft ons zeer
aangegrepen. Ondanks haar hoge leeftijd van 90 jaar bezocht zij nog
steeds de clubbijeenkomsten en daar legde zij zelfs met de auto nog een
aardige afstand voor af. Wat opviel aan Jet was dat zij altijd zo opgewekt overkwam. Haar belangstelling voor de samenleving en IW bleef
onverminderd door de jaren heen. Jet heeft een rijk leven gehad, doordat
zij zich voor veel zaken op allerlei gebied heeft ingezet. Zou zij daarom
zo blijmoedig door het leven zijn gegaan? Wij zullen haar gaan missen,
maar geweldig dat wij haar hebben leren kennen.
DOOR JOKE WEBER, IW GOES-REIMERSWAAL

Op 12 februari is Mies van der Scheer-Heitmann op 85 jarige leeftijd
plotseling overleden. Mies was lid van IW Leeuwarden-Zuid vanaf het begin. Ze was charterlid. Hoewel haar man vorig jaar overleed, bleef Mies,
ondanks haar zwakkere gezondheid, onze avonden regelmatig bezoeken
en bleef ze actief betrokken bij de club en belde ze op over zaken die
haar opvielen in onze club. Op 17 februari waren veel van onze leden
aanwezig bij haar afscheid. We verliezen in Mies een trouw lid en zijn
dankbaar voor alles wat ze voor onze club gedaan heeft.
BESTUUR EN LEDEN IW LEEUWARDEN-ZUID

Bep Dubbeling-Boot, zeer gewaardeerd lid van onze club HoogezandSappemeer is op 73 jarige leeftijd op 26 maart overleden. Wij verliezen
in haar niet alleen een vriendin, maar ook een toegewijd clublid, dat
altijd aanwezig probeerde te zijn, ook al werd ze vaak belemmerd door
haar ziekte. Ze nam de drie uitgangspunten van Inner Wheel zeer serieus,
deed overal aan mee en stak graag haar handen uit de mouwen. Bep
was een opgewekte, positieve vrouw die door haar prettige karakter een
aanwinst was voor onze club, waar ze sinds 2010 deel van uitmaakte. We
zullen haar heel erg missen.

Op 24 februari is Nelleke van der Sluijs-Dikker op 85-jarige leeftijd
rustig ingeslapen. Zij was tot enkele jaren geleden, toen haar gezondheid helaas achteruitging, een enthousiast IW lid. Nelleke was tweemaal
clubpresident en vervulde tal van andere functies: was jaren vaste
afgevaardigde en zat in verschillende commissies. Bridgen was één van
haar grote hobby’s. Nelleke hield ook van reizen. Zij bezocht verschillende IW conventies, genoot van de internationale contacten en ook van
de uitwisselingen met IW club Iserlohn. Wij gedenken haar als een lieve,
warme en gezellige vriendin.

Op 24 april is ons oudste lid Ans Moltzer-Heemskerk op 94-jarige leeftijd overleden. Ans was lid sinds 1990 en kwam zo lang dat kon trouw
naar de bijeenkomsten. Helaas ging haar gezondheid de laatste jaren snel
achteruit. Zo af en toe konden we haar ophalen zodat ze dan weer eens
in ons midden kon zijn. Jammer genoeg ging dat het laatste jaar niet
meer. Bij de tekst uit haar rouwadvertentie, sluiten wij ons volledig aan
(is tekst op deze bladzijde).

DOOR FRIEDA HELLEMANS-TOBBACK, IW VOORSCHOTEN-LEIDSCHENDAM

DOOR BESTUUR EN LEDEN IW HENGELO

Op 6 maart 2016 overleed ons dierbaar lid Toos Straus-van Pol, op
dezelfde dag als haar man, met een klein tijdsverschil van 4 uurtjes. Toos
werd in 1968 lid van onze club, waar ze van 1970 tot 1974 secretaris
was. Toos was een nuchtere vrouw, eenvoudig en ‘to the point’. Ze was
een trouw lid in alle opzichten, begripvol, gastvrij en met een warm hart.
Ze was sportief en ook een belezen vrouw, helder en intelligent, en wij
als club zijn trots haar in ons midden te hebben gehad.
DOOR RENATE KERSTEN, IW ROERMOND

Op Palmzondag 20 maart 2016 is op een leeftijd van 84 jaar, na een
kortstondig ziekbed Wilma Houben-Gerards rustig ingeslapen. Zij was
jarenlang een trouw lid van onze club en genoot er zichtbaar van, zo
heeft zij ook de functie van secretaris bekleed en was ze een enthousiast
bridge-ster binnen Inner Wheel. De laatste maanden was zij door zwakte
niet meer in staat de bijeenkomsten bij te wonen. Wij zullen haar enorm
missen met haar charmante verschijning, haar Limburgse accent en altijd
tot in de puntjes verzorgd, een echte Lady!!
BESTUUR EN LEDEN IW DRACHTEN

Op 21 maart, in de aanloop naar een nieuwe lente, is vrij plotseling overleden ons lid Minke Koomen-de Vries. Zij was sinds 2006 lid van onze
club. Als enthousiast golfster nam zij regelmatig deel aan de IW golfwedstrijden. Het doet ons verdriet dat zij zo snel na het bekend worden van
haar ziekte is heengegaan. Wij zullen haar missen.

BESTUUR EN LEDEN IW HOOGEZAND-SAPPEMEER

Herinner mij niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.
Herinner mij hoe ik was, toen ik alles nog kon

Wij Gedenken
D56

IW Enschede 		
IW Hengelo

D58

IW Leeuwarden		
IW Hoogezand-Sappemeer
IW Leeuwarden-Zuid
IW Drachten		

Evertien van Leeuwen-Breukink
Ans Moltzer-Heemskerk
Minke Koomen-de Vries
Bep Dubbeling-Boot
Mies van der Scheer-Heitmann
Wilma Houben–Gerards

D60

IW Goes-Reimerswaal
Jet Glas-Hes
IW Roermond		
Toos Straus-van Pol
IW Voorschoten-Leidschendam Nelleke van der Sluijs-Dikker

BESTUUR EN LEDEN IW LEEUWARDEN
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ALGEMEEN

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

De IW Giftshop is ook aanwezig op het internet: www.iwgiftshop.nl
Artikelnaam
Prijs in €
Balpen
met Innerwheel logo Tel. 0032 33840274
Laura
Smit
Eleonora
de Kort
Tel. 0031(0)343573130
Boekenlegger,verguld
Riet Dudok van Heel-Buurke Tel: 0031(0)578612264
Broche, Blauwe bloem, IW-logo

Artikelnaam

Prijs in €

€ 9,00
Paraplu, geel, IW-logo
e-mail:
smitkoopman@gmail.com

€ 15,00

€ 5,00
Prullariabakje
e-mail: RietDvH@kpnmail.n
€ 15,00
Schort, Barbecue

€ 5,00
€ 24,00

Broche, Edelstenen

€ 15,00

Schort, Bistro-sloof

City-bag

€ 20,00

Servetring

€ 5,00

€ 18,00

Flagpin IW logo

€ 5,00

Servetten (pak 50 st.)

€ 5,00

Gastendoekje

€ 7,00

Sfeerlicht

€ 10,00
€ 20,00

Gastendoekje, tulp

€ 10,00

Shawl cashmere

Golfballen

€ 10,00

Shawl, Fleece

Golfhanddoeken

€ 13,00

Shawl, lang, zijde, blauw of ecru met wieltjes

€ 13,00

Handtashouder

€ 10,00

Shawl, Zijde 90 x 90 cm

€ 33,50

Hartje

€ 10,00

Shawl-clips

€ 8,00

Horloge, zwart

€ 28,00

Silverwave Mousepad

€ 5,00

Horloge, wit met IW-logo

€ 20,00

Sleutelhanger IW

€ 5,00

€ 5,00

Snack-schaaltjes

€ 5,00

€ 8,00

Speelkaarten

€ 9,00

Sticker voor Auto

€ 2,00
€ 7,00

Kaarsen (2 st.)
Kandelaar
Kerstbal

€ 11,00

Koelkastmagneet IW-logo

€ 2,00

Sticker, IW logo (klein, 100st.)

Koeltasje Coolfresh 0,5 liter (blauw-grijs)

€ 5,00

Stola, Wol

Koeltas, grote fles, geel met IW-logo

€ 8,00

Tas

Koffer-riem, blauw met geel IW-logo

€ 7,00

Theedoeken set 3 st. grijs/beige

Leeslampje, Design

€ 11,00

€ 5,00

€ 35,00
€ 7,00
€ 10,00

Theelepel

€ 5,00

Markeerstiften

€ 5,00

Visitekaart-etui

€ 4,00

Memobloc

€ 3,00

Visitekaartje Roos

€ 3,00

Mousepad IW-logo

€ 3,00

Visitekaartje Rose of Friendship

€ 8,00

Nicky halsdoekjes

€ 12,00

NIEUW: Burberry look shawl

€ 25,00

Paraplu, blauw

€ 15,00

NIEUW: Rode zijden shawl

€ 26,00

GIFT € 300,- AAN EO METTERDAAD ‘PROJECT OOGDOKTERS’

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

Het Gesprek met …
Jeroen Wilbers en Jeroen van Beek
Half negen bij de carpool plek in Zaltbommel. Henriëtte Schwencke en ik treffen elkaar
daar om verder naar Roermond te rijden. Op
weg naar ARSprintmedia, de drukker die voor
ons de Kroniek verzorgd. Gelukkig is het aan
onze kant van de weg rustig, dus komen we
zelfs een kwartier te vroeg op onze afspraak
aan! Het blijkt dat de drukkerij vlak bij Outlet
Roermond is, dus we hebben al bepaald dat
we daar na ons bezoekje aan de heren even
heengaan. Jeroen Wilbers begroet ons. Hij
ziet er wel iets anders uit dan op de website!
Inmiddels heeft hij een baardje. We krijgen
koffie en een worstenbroodje. Niet veel later
voegt Jeroen van Beek zich bij ons aan tafel.
In het begin hebben we het over de Kroniek
en hoe de Jeroenen daar over denken en hoe
wij het vanuit IW zien. Allerlei ideeën gaan
heen en weer en wie weet gaan wij daar mee
aan de slag, althans Henriëtte, want zij wordt
vanaf de volgende Kroniek de hoofdredacteur.
Mijn taak is voorbij.
Het wordt tijd om de heren beter te leren
kennen. Jeroen Wilbers, hoofd verkoop
binnendienst, woont in Weert, is getrouwd
en heeft twee zonen. Hij heeft een grafische opleiding gedaan (hele familie zit in
grafische sector), maar werkt altijd aan de
aansturende kant. Het creatieve laat hij aan
Jeroen van Beek over! Hij is niet zo specialistisch volgens Jeroen van Beek. Inmiddels
is hij vier jaar werkzaam bij ARSprintmedia
en het bevalt hem prima. Sinds een collega
inkoop weg is, gaat hij ook steeds meer ‘naar
buiten’ toe voor het klantencontact. Hij is
voor het relatiebeheer en bespreekt met de
klanten de orders. En zoals hij zelf zegt: “Ik
weet overal wat vanaf, dus mag mij ook met
alles bemoeien!” Hij zet graag intern ‘de druk
op de ketel’ en probeert zoveel mogelijk te
bereiken met zo min mogelijk werk voor het
bedrijf. Samen met Jeroen van Beek bekijkt
hij b.v. hoe bepaalde projecten goed haalbaar
zijn. Hoe bepaalde zaken te realiseren zijn.
Samenwerking in projecten is een uitdaging!
Tussendoor vult Jeroen van Beek, ontwerper
en vormgever, hem aan.

Hij heeft ook de grafische opleiding gevolgd
en werkt alweer negen jaar bij ARSprintmedia. Hij woont in Roermond, is getrouwd en
heeft twee dochters. Langzaam maar zeker
verdwijnt het ‘de kat uit de boom kijken’
gevoel. Het enthousiasme van de heren voor
hun vak komt bruisend naar boven. Vooral

proces van de Kroniek. Vanaf het moment dat
hij onze Dropbox opent tot het blad op de
mat valt bij alle leden thuis. Tel je alle uren bij
elkaar op, dan kom je toch wel op ca 24 uur,
oftewel 3 volle dagen, voordat het eindresultaat bij ons thuis ligt. Hij laat ons de werking
van diverse machines zien en geeft en passant

V.l.n.r.: Jeroen Wilbers en Jeroen van Beek

Jeroen van Beek is niet meer te stoppen. Hij
vertelt ons dat er heel veel veranderingen zijn
binnen de grafische sector. Binnen hun bedrijf
krijgen ze veel tijd om naar nieuwe ideeën
en oplossingen te kijken. Hij vertelt over een
groot project voor een vakantiepark, dat iets
speciaals voor hun gasten wilde doen. Tijdens
onze rondtour door het bedrijf zien we het
resultaat. Een gepersonaliseerde welkomstbox
en een spaarprogramma voor leuke artikelen.
Hopelijk gaat dit idee als olievlek naar andere
parken en organisaties werken. Als ik het goed
heb begrepen komt het idee van personalisering van boekjes e.d. ook uit de koker van
ARSprintmedia. Je kunt je eigen naam of die
van je kind of kleinkind in een boekje laten
verwerken. Inmiddels heeft zich dat uitgebreid naar allerlei andere artikelen. Dit heeft
geresulteerd in een strategische
samenwerking tussen YourSurprise en
Personalgifts. (Personalgifts is een dochteronderneming van ARSprintmedia). In de
drukkerij zelf is het vooral Jeroen van Beek
die het woord voert. Hij vertelt over het hele

ook nog ideeën aan Henriëtte voor de Kroniek
van december. Je ziet bij beide Jeroenen de
liefde voor hun vak. Je merkt dat ze plezier in
hun werk hebben. Inmiddels is het al tegen
12:30 uur en wordt het tijd afscheid te nemen. We krijgen nog een klein presentje mee
van Jeroen Wilbers en de heren leggen uit hoe
we naar de Outlet moeten rijden. Nog een
laatste foto voor het bedrijf en Henriëtte en ik
gaan op weg naar het tweede, onverwachte,
deel van ons dagje Roermond.
Heel leuk om nu eens achter de schermen van
ARSprintmedia gekeken te hebben. De naam
ARS is in 1948 gedeponeerd door de familie
Van het Erve. ARS betekent kunst in het latijn
en dan met name de kunst van het maken.
Startend met een stencilmachine in een
bovenwoning in Roermond groeide het bedrijf
uit naar de huidige 7000 m2 grote locatie.
Het motto van dit bedrijf is ‘The art to impress
your customer’ en dat doen de beide Jeroenen
zeker door elk kwartaal weer onze Kroniek
met veel enthousiasme en toewijding te
verzorgen!

Komende en vertrekkende hoofdredacteur
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