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colofon  DOOR HENRIËTTE SCHWENCKE

Van de hoofdredacteur 
Dit is alweer de laatste Kroniek waaraan ik mag 
meewerken. De redactiejaren zijn voorbijgevlogen. 
Het is een leuke, leerzame en inspirerende periode 
geweest, waarin ik heb kunnen constateren dat er in 
de diverse clubs genoeg enthousiasme bestaat om het 
Inner Wheel in de toekomst draaiende te houden. Denk 
bijvoorbeeld aan de Inspiratiedag van D60. Jammer is 

wel dat zich in D60 nog steeds geen nieuwe penningmeester heeft gemeld. Het is absurd dat de 
nieuwe landelijke president dat penningmeesterschap dan maar als ‘bijbaan’ moet aanhouden.
In deze Kroniek weer heel veel nieuws en foto’s van en over onze actieve leden, en natuurlijk 
van de geweldige, perfect georganiseerde Vriendschapsdag in Goes, die zelfs vanuit Paramaribo 
bezocht werd door Karina Radha Kishun (zie foto elders). Een product van goede samenwerking 
van vier clubs! Op de cover musicalactrice Maike Boerdam tijdens haar optreden, dat geweldig 
was. De prachtige foto is gemaakt door Nelleke van Fraassen van IW Goes De Bevelanden.
Rest mij nog alle clubs te bedanken voor het aanleveren van interessante stukken en mijn mede-
redactieleden en ARSprintmedia te bedanken voor de fijne samenwerking. Ga zo door!
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Agenda Algemeen
•  Bestuursoverdracht LB 1 juli 2017 in Schoonhoven
• BOB-dag 27 september 2017 in Niftrik
• ALV 4 november 2017 in Nijkerk

 DOOR KARIN DE BOER-BRENNINKMIJER, JOHANNA HAMBURGER STICHTING

Enquête Johanna Hamburger Stichting
Eind maart ontvingen jullie de enquête van de Johanna Hamburger Stichting met het verzoek 
om deze ingevuld te willen retourneren. Hartelijk dank voor alle reacties. We hebben gezien dat 
een kwart van de IW leden heeft gereageerd. Dit zou kunnen betekenen dat de niet reagerende 
leden met het beleid en de functie van de JHS instemmen. Uit de reacties valt verder op te maken 
dat ruim 75% van de leden die aan de enquête hebben meegedaan, positief staat tegenover het 
betalen van een bijdrage, de communicatie van de JHS en het voortbestaan van de Stichting, om 
maar enige vragen te noemen. De definitieve uitslag zal verder worden gespecificeerd en aan de 
leden toegezonden worden.
Het nieuwe IW jaar brengt ook veranderingen binnen het bestuur van de JHS. Penningmeester 
Inge van Es (Dedemsvaart) zal worden opgevolgd door Lynn den Daas (Arnhem-Geldria), 
thans bestuurslid. De plaats van Lynn zal worden ingevuld door Janinka de Beer (Bodegraven) 
als bestuurslid. Cora Jebbink (Walcheren) blijft nog in het bestuur als bestuurslid. Ook Fenny 
Kloosterziel (Oldebroek) gaat het bestuur van de JHS als afgevaardigde van het  LB verlaten. Zij zal 
worden opgevolgd door haar vervangster in het LB, Ans van der Zouw (Purmerend).
Mijn taak als voorzitter/secretaris is na 8 jaar ten einde. Klara Eling (Lelystad) zal de functie van 
voorzitter/secretaris op zich gaan nemen. 
Namens het bestuur van de Johanna Hamburger Stichting,
Karin de Boer-Brenninkmeijer - voorzitter/secretaris
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 DOOR FRANCINE BEIJ, LANDELIJK PRESIDENT

Gewoon doen
Het verenigingsjaar loopt alweer bijna naar het 
eind en dat betekent een wisseling van besturen 
in alle clubs. Fijn dat er toch altijd weer iemand 
bereid gevonden wordt de voorzittershamer 
over te nemen of een andere taak binnen het 
bestuur te gaan vervullen, ook al kost het vaak 
moeite anderen ervan te overtuigen dat het 
leuk is de gang van zaken als bestuurder te kun-
nen beïnvloeden en je hierdoor iedereen binnen 
de club ook beter leert kennen. Laat iemand 
niet bedelen om het stokje over te nemen, maar 
GEWOON DOEN in het belang van het voortbe-
staan van onze geweldige organisatie!
De inspiratiedag met een aantal interessante 
sprekers, georganiseerd door D60 ter vervanging 
van de 2e DLV, is enthousiast ontvangen, en 
gekeken wordt of dit idee volgend jaar landelijk 
kan worden overgenomen.
De uitslagen van de verkiezingen van IIW zijn 
bekend en we zijn blij dat Nederland hierin 
vertegenwoordigd blijft. Nina Kalt is gekozen 
voor de functie van Board Director. Clubs en 
districten, hartelijk dank voor het uitbrengen 

van je stem. De nieuwe IIW president, Kapila 
Gupta, uit India komt ten tijde van de ALV naar 
Nederland. Zet 4 november vast in je agenda, 
want dan kan zij zelf jouw mogelijke vragen 
beantwoorden.
In april hebben we met vier ‘man’ de vriend-
schapsdag van België bijgewoond die in Luik 
werd gehouden. Het was een interessante dag, 
die geheel anders werd ingevuld dan wij in 
Nederland gewend zijn. Zo waren er verschil-
lende excursiemogelijkheden en werd besloten 
met een gemeenschappelijke lunch.
Zojuist teruggekeerd van een fantastische 
vriendschapsdag in Goes. Wat hebben die 
Zeeuwse meiden een super klus geklaard van 
werkelijk hoog niveau; het zal iedereen spijten 
die hier niet bij aanwezig is geweest. Onze 
Belgische vriendinnen die naar Goes waren 

gekomen naar aanleiding van contacten die zo 
heel gemakkelijk zijn ontstaan tijdens de laatste 
Rallye Charlemagne, waren diep onder de 
indruk. De vier organiserende clubs hebben ook 
nog het initiatief genomen de IW golfdag weer 
nieuw leven in te blazen, en met 21 golfers 
hebben we een sportieve dag gehad. Ook was 
er de mogelijkheid van een stadswandeling, 
wat resulteerde in 85 deelnemers bij de Meet & 
Greet op vrijdagavond.
 Vanuit Turkije is het verzoek gekomen jullie op 
de hoogte te brengen dat van 23 tot 25 novem-
ber 2017 de IW Clubs uit District 244 (Izmir) de 
8e conferentie ‘Women for Europe’ organiseren. 
Deze zal door IIW President, Kapla Gupta, wor-
den bijgewoond. Thema van de conferentie is: 
‘The role of Inner wheel Women in contributing 
to the life improvement of displaced women 
and children.’ Als je belangstelling hebt, stuur 
dan even een mailtje naar iiw.nl.nationalreps@
gmail.com voor nadere informatie. Tot slot: 
Vanuit Melbourne zijn folders en inschrijffor-
mulieren voor de conventie in 2018 verspreid, 
maar de informatie is ook te vinden op www.
iiwconvention2018.com. Dat wordt sparen 
voor een ver uitstapje of misschien wel langere 
vakantie…

 DOOR MARIAN TELLEGEN, VICE PRESIDENT LB 

De zilveren Broodmand  
dit jaar voor IW Purmerend
In 1968 heeft de toenmalige president van 
het LB, Loes Zandstra, een zilveren broodmand 
beschikbaar gesteld om uit te reiken aan de 
club die met de meeste leden op de Vriend-
schapsdag aanwezig is. Een prachtige zilveren 
broodmand, als symbool voor de belangrijke 
kernwaarden van Inner Wheel: ‘vriendschap en 
betrokkenheid’.
Wanneer je met veel leden naar de Vriend-
schapsdag komt, geeft dat zeker blijk van be-
trokkenheid bij elkaar en bij Inner Wheel, maar 
er zijn ook zoveel andere manieren waarop 
clubs gedurende het jaar deze kernwaar-
den uitdragen. Denk daarbij aan bijzondere 
fundraising activiteiten, gastvrije initiatieven 
om andere leden en clubs welkom te heten, 
succesvolle ledenwervingsacties, het helpen 
van derden door met zijn allen ‘de handen uit 

te mouwen te steken’, ludieke initiatieven om 
de onderlinge band te versterken, etc… etc…
Aan al deze vormen van betrokkenheid willen 
we als LB aandacht geven. Daarom willen we 
vanaf dit jaar de mand gaan uitreiken aan de 
club die gedurende het jaar iets heel bijzonders 
heeft gedaan of doet. Iets dat de aandacht van 
heel Inner Wheel verdient. De zilveren brood-
mand wordt daarmee symbool voor alles wat 
we als IW leden doen ‘met elkaar, voor elkaar 
en voor anderen’. En dat is precies waar het 
binnen Inner Wheel om draait. De organisatie 
van de Vriendschapsdag is hier een perfect 
voorbeeld van.
Daarom werd de broodmand dit jaar uitge-
reikt aan IW Purmerend, die de uitdaging is 
aangegaan om in 2018 de Vriendschapsdag te 
gaan organiseren.

  DOOR MARIJKE VAN DER MEIJDEN, BOARD 

DIRECTOR 2016-2017

Je stem is 
niet verloren 
gegaan…
De uitslagen van de verkiezingen voor het 
Executive Committee en voor de 16 leden 
van de Board of Directors van IIW voor 
2017-2018 zijn bekend gemaakt. Dank aan 
alle clubs en districten die hun stem heb-
ben uitgebracht.

IIW President 
Kapila Gupta - India
IIW Vice President
Christine Kirby - Australia
IIW Past President 
Oluyemisi Alatise - Nigeria 
IIW Treasurer 
Azhagu Annamalai - India
IIW Constitution Chairman
Phyllis Charter - GB & I
IIW Editor/Media Manager 
Sandra Neretljakovic  - Croatia

Nederlandse kandidaat voor de functie 
van Board Director, Nina Kalt- Leenslag, is 
gekozen en volgt Marijke van der Meijden 
op. Daarmee is Nederland wederom in het 
internationale bestuur vertegenwoordigd 
en daar zijn we heel blij mee.
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 DOOR NINA KALT, IIW BOARD DIRECTOR 2017-2018

Ambassadeurs IW Wereldwijd 
Drie jaren mocht 
ik de functie 
van president 
vervullen in het 
Landelijk Bestuur 
van IW Neder-
land. Eind juni 
2017 zit de ter-
mijn erop en kijk 
ik dankbaar terug 
op een actieve 
periode, waarin 

ik mij samen met de andere bestuursleden en 
de leden heb mogen inzetten voor de toekomst 
van IW Nederland. ‘Geloven in de kracht van 
samen doen’ geeft een krachtig signaal aan 
de doelstellingen van Inner Wheel. Door de 
uitslag van de verkiezingen van IIW volg ik het 
komende IIW jaar Marijke van der Meijden op 
in de Board of Directors. Een hele uitdaging om 
samen te werken met leden uit verschillende 
landen met hetzelfde doel: de vooruitgang van 
de mensheid. Wij allen zijn ambassadeurs van 
Inner Wheel wereldwijd. In mijn motivatie vin-
den jullie mijn leidraad voor het komend jaar.

Motivation 
My motivation is to increase public awareness 
on what our worldwide organization does and 
how we can contribute to our society. By doing 
so, I hope to ensure continuation and expan-
ding our international efforts for a better 
world in an enjoyable and organized way.
To stay successful as an organization, we need 
to balance between what needs changing and 
what should remain as it is. One of my goals 
is to challenge the Inner Wheel members to 
find innovations, new ideas and practices. 
Friendship, Personal service and International 
understanding are the key words to achieve 
this goal.
We can be proud that Inner Wheel does matter 
in the world. It is good that we show what 
Inner Wheel means and achieves. That we 
enable people in our area to contribute to the 
realization of our Mission: ‘Happier Futures, 
Better Lives’.
I became a member of Inner Wheel in 1997. 
During my role as president of my club, my 
District as well as my country (The Nether-
lands) I’ve learned the values of our worldwide 
Organization and became involved with the 
Mission. As Chairman of the Extension Com-
mission, I currently work, in close cooperation 
with our districts, to extend the membership 

of the clubs and to establish new clubs.
Inspired by visiting the European Meetings and 
the IIW Conventions, I’m strongly motivated.
I work in several organizations (health sector), 
but Inner Wheel is my passion.

Uitnodiging   
OPEN FRIESE INNER WHEEL GOLF DAG 
DISTRICT 58 OP BURGGOLF PURMEREND

Maandag 2 oktober 2017 wordt door IW Purmerend de negende
Friese Golfdag georganiseerd.

Van harte nodigen wij een ieder uit om deel te nemen.

Programma:
                                            
Ontvangst met koffie         10.00 uur  
Start 18 holes          11.00 uur
Start 9 holes       aansluitend

Tot slot de prijsuitreiking onder het genot van een aangeklede 
borrel. Zelf voor lunchpakket zorgen.

Inschrijven:
Bij voorkeur per e-mail, o.v.v. naam, adres, IW Club, exacte handicap of 
GVB, eventueel gebruik handicart.

Ans Schaap- Nieuwenhuizen 
Molenwerf 5 
1135 GM Edam
Telefoonnummer 0299-371946, 
e-mail: ansschaap@kpnmail.nl

Betaling: 18 holes € 60,- / 9 holes € 45,- / leden van Burggolf € 15,-.

Op rekeningnummer NL61 ABNA 0588742805  
t.n.v. A. Schaap o.v.v. IW Golf 2017 

Je inschrijving is definitief na ontvangst van inschrijfgeld, 
graag voor 25 september 2017.
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LANDELIJK

 DOOR MARIAN TELLEGEN, VICE PRESIDENT LB Column
    DOOR MARRY CODÉE, REDACTEUR D60

Blij 
Ik kijk naar buiten en zie hoe alles 
inmiddels mooi fris groen geworden 
is. De bomen, de struiken, en ook de 
meidoorn bloeit uitbundig; dat is 
genieten. Van het voorjaar word je blij, 
vooral als de zon schijnt; de zon brengt 
energie en optimisme en dat heeft 
iedereen nodig.
De vier Zeeuwse IW clubs zijn met 
veel optimisme en enthousiasme 
begonnen om de Vriendschapsdag te 
organiseren. Een mooi programma is 
tot stand gekomen, waar muziek en 
dans niet zullen ontbreken. 20 mei 
is die dag, in de Mythe in Goes. Goes 
is een Zeeuwse stad met veel mooie 
historische huizen en gebouwen, waar 
onder andere Jacoba van Beieren een 
onderkomen had. Zij woonde in Slot 
Oostende, waar vooral nog onder de 
grond resten van het middeleeuwse Slot 
Oostende aanwezig zijn. De kelders en 
de Ridderzaal, daterend uit de dertiende 
eeuw, zijn nog geheel in tact. Nu is in 
het gerestaureerde overblijfsel van het 
Slot een restaurant gevestigd, waar de 
leden die komen voor de ‘Meet en Greet’ 
het diner zullen gebruiken. Een mooi 
programma is belangrijk, maar eveneens 
belangrijk is dat we elkaar ontmoeten en 
dat vriendschappen worden verstevigd en 
weer nieuwe vriendschappen ontstaan, 
een pijler van Inner Wheel.
Een minder positieve noot was het 
verloop van de inschrijving, daar 
werden de vier organiserende IW clubs 
niet vrolijk van. Het was tot aan de 
sluitingsdatum dat we niet wisten of er 
wel genoeg leden zouden komen. Om 
zo’n dag te organiseren moet je kosten 
maken en een voldoende hoeveelheid 
deelnemers maakt dat je de kosten kan 
dekken. Maar gelukkig kwamen er op de 
laatste dag nog heel veel aanmeldingen 
en nu hebben we meer dan 300 leden, 
waar we als Zeeuwse meisjes toch 
nog heel blij van werden. Daarom een 
boodschap voor een volgend evenement: 
wacht niet tot de uiterste datum, maar 
geef je bijtijds op; dat voorkomt een 
hoop spanning en daar wordt iedereen 
blij van.

BOB-dag 27 september 2017
De BOB-dag is de dag waarop het landelijk bestuur van IW Nederland alle bestuursleden, oud-
bestuursleden, leden van de redactie, de PR-commissie en de Johanna Hamburger Stichting 
uitnodigt voor een gezellige treffen. Gewoon om elkaar weer te spreken, om nieuwe bestuursle-
den te ontmoeten, om ervaringen en ideeën te delen, om de banden aan te halen. Dit jaar wordt 
iedereen uitgenodigd om te komen naar De-Ideeënfabriek in Niftrik.

Lezing Marianne van Heeswijk
In de ochtend verzorgt de beeldend kunstenaar 
Marianne van Heeswijk een presentatie. Door het 
hergebruiken van afgedankte materialen, door parel-
tjes uit het verleden weer een nieuwe bestemming te 
geven, wil Marianne heden en verleden verbinden, wil 
ze verhalen dwars door generaties en culturen heen 
versmelten. Ze zal met ons deze verhalen delen, zoals 
bijvoorbeeld over haar succesvolle project ‘Tapijt voor 
Vrede’. (zie voor meer informatie over Marianne: www.
villavanheeswijk.nl)

Workshop glas stapelen
Na de lunch verzorgt Mieke van den Berg van De-
Ideeënfabriek een workshop ‘Glas Stapelen’, waarin 
we uitgenodigd worden om zelf van oud glas weer 
iets nieuws te maken. (zie voor meer informatie: 
www.de-ideeenfabriek.nl)

Datum : woensdag 27 september
Tijd : 10.30 – 15.00 uur
Adres :  De-Ideeënfabriek, Maasbandijk 60, Niftrik (treinstation Wijchen of Ravenstein)
Kosten : € 35,-, overmaken op NL63 ABNA 0507 6897 63 o.v.v. BOB-dag
Aanmelden : marian.tellegen@outlook.com

  DOOR JOKE EMMELKAMP, WEBMASTER

PR-Nieuws
Een behoorlijk aantal jaren is de PR commissie 
actief geweest op het gebied van het up-to-
date houden van de informatie op de website, 
het bijhouden van de grote en kleine events, 
alsmede het bijhouden van de nationale en 
internationale agenda. Daarnaast heeft zij in 
het verleden de wervingsfolder ontworpen, de 
presentatie van de agenda voor de ALV voor 
haar rekening genomen en meegewerkt aan 
het inhoud geven van workshops op de ALV 
en het organiseren van twee Meet & Greets 
voorafgaande aan de Vriendschapsdag. Social 
media als Facebook, Twitter, LinkedIn en You-
Tube kwamen ook voor onze rekening.
Via de Nieuwsbrief bent u inmiddels geïnfor-
meerd over een aantal zaken de PR van IW 
Nederland aangaande. De samenwerking met 
de webdesigner is per 1 januari 2017 stopge-
zet en de Documenten (met o.a. het blauwe 

boekje) werden - in verband met (vermeende) 
onveiligheid - van de site gehaald.
Het LB heeft de leden van IW Nederland 
gevraagd zich op te geven voor een Denktank 
en zich gebogen over een nieuwe website die 
- naar onze informatie - per 1 mei de lucht in 
zou gaan. Ondanks het feit dat we als PR met 
LB leden op 6 maart 2017 bijeen zijn gekomen, 
mochten we na deze datum als PR niets meer 
over de ontwikkelingen e/o voortgang van 
e.e.a. horen. Dit doet ons als PR cie inzien dat 
onze rol overbodig is geworden, en we nemen 
aan dat de activiteiten straks door anderen zul-
len worden overgenomen en anders ingevuld. 
We hebben ons altijd met zeer veel genoegen 
voor de PR van IW Nederland ingezet. Uiter-
aard blijven we betrokken.
Door de gecoördineerde aanpak van het LB zal 
IW Nederland ongetwijfeld blijvend goed en 
flashy op de kaart gezet worden en kan de toe-
komst enthousiast tegemoet worden getreden.
Met vriendelijke groet,
Karin van Helden, Joke Emmelkamp, Mirriam 
Bouwmeester en Margje Markerink

171335 Inner Wheel Kroniek.indd   5 01-06-17   09:11

creo




6 kroniek JUNI 2017

 DOOR HENRIETTE SCHWENCKE, HOOFDREDACTEUR 

Presentatie nieuwe presidenten

 DOOR MARRY CODEE, REDACTEUR D60 

Meet & Greet

Zoals gebruikelijk presenteren de nieuwe 
presidenten zich op deze Vriendschapsdag 
aan de leden, maar deze keer wel op een heel 
ongebruikelijke manier: in de schoolbankjes 
bij Patrick Lodiers, die hen het hemd van het 
lijf vraagt. Toch komt hun motivatie om in het 
bestuur te gaan naar voren.

Marian Tellegen,  
inkomend landelijk president
De bureaucratie en de focus op procedures 
en formaliteiten moet eruit. We moeten ac-
cepteren dat andere tijden een andere aanpak 
vragen en vooral ook andere mogelijkheden 
bieden. En die mogelijkheden omarmen. Onze 
successen en zorgen delen, daar leren we al-
lemaal van. Ook accepteren dat verschillende 
leeftijdsgroepen andere verwachtingen heb-
ben en daar ook op inspelen. Als je daarmee 
ook nog anderen kan helpen, is dat helemaal 
mooi.

Willeke Overink,  
inkomend president D56
Ik wil graag dat we meer met elkaar ver-
bonden raken, meer van elkaar leren en ook 
andere mensen daarbij gaan betrekken. Daar-
naast wil ik dat Inner Wheel een gezicht naar 
buiten krijgt. We zijn nu veel te onzichtbaar. 
We moeten laten zien wat we kunnen en daar 
trots op zijn. Open staan voor de verandering, 
niet bang zijn voor de toekomst en ons durven 
aan te passen zonder onze normen en waar-
den te verliezen.

Margien Wessels Boer,  
inkomend president D58
Ik wil samen met mijn bestuur positiviteit 
uitstralen naar de IW clubs. Hen ondersteunen 
waar mogelijk, naast hen staan, ideeën aan-
dragen voor voortgang of veranderingen. Het 
stoffige imago zou ik willen ombouwen tot 
een bij deze tijd passende stijl waarin mensen 
het fijn vinden elkaar te ontmoeten en samen 
activiteiten willen ontplooien t.b.v. goede 
doelen. We zullen een club moeten worden, 
bestaande uit mensen uit verschillende bevol-
kingsgroepen. Formaliteiten zullen zo nodig 
moeten worden aangepast.

Liesbeth van den Eeden,  
inkomend president D60
Wij moeten uitstralen dat wij een hele leuke 
enthousiaste groep vrouwen zijn die het 
gezellig vinden om bij elkaar te komen, maar 
het ook heel belangrijk vinden om iets te doen 
voor elkaar en met elkaar voor anderen die 
het slechter hebben dan wij. Wij moeten pro-
beren jongere vrouwen enthousiast te maken 
voor Inner Wheel door middel van moderne 
communicatiemiddelen zoals facebook, sociaal 
media enz.

Vrijdag middag werden de IW leden, die in 
het Zeeuwse kwamen slapen, de dag voor de 
Vriendschapsdag, ontvangen in Slot Oostende 
voor een rondwandeling door Goes. Meer dan 
zestig dames lieten zich door drie gidsen ver-
rassen wat Goes te bieden had aan historie, en 
dat was mooi en erg interessant. Op hetzelfde 
moment waren vijftien IW dames bezig op de 
golfbaan van Goes om een mooie wedstrijd 
te slaan. Na eerst geborreld te hebben werd 
om 19.00 uur met 84 dames het diner in het 
Slot gebruikt. Het was een zeer gezellige en 
geslaagde dag.
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 DOOR MARRY CODEE, REDACTEUR D60 

Meet & Greet

 DOOR MARRY CODÉE, REDACTEUR D60 

Vriendschapsdag in Zeeland

Zeeland: water, zee, land en kracht… Daarmee 
gaat de Vriendschapsdag zaterdag 20 mei van 
start in de schouwburg van Goes. Als eerste 
spreekster Marjan Ruiter, directeur van het 
Zeeuws Museum. Zij vertelt ons dat ‘BORGEN, 
DOORGEVEN, VERNIEUWEN’, d.w.z. bewaren 
van erfgoed, doorgeven van kennis hierover 
en vernieuwing, heel belangrijk zijn voor de 
toekomst. Viooltonen; de zaal wordt muisstil. 
Matthieu van Bellen, een jonge wereldbe-
roemde violist uit Hulst, geeft een solo ten 
gehore van Bach. Vrouwenkracht volgt in 
de persoon van Petra Duijzer, die wervelend 
laat weten dat je met veel enthousiasme een 
fundraising project groot kan maken. Zoek 
een financiële partner, laat het project van 
start gaan door een bekend persoon, om het 
zo te laten slagen. Het is vooral ook durven en 

doen. Maike Boerdam, Zeeuwse van geboorte, 
laat haar krachtige stem horen in liedjes uit 
diverse musicals. Het is genieten!
Hongerig is iedereen geworden. De soep 
en de heerlijke broodjes, verzorgd door de 
Zeeuwse topkok Edwin Vinke van restaurant 
De Kromme Watergang in Zeeuws Vlaanderen, 
worden met smaak gegeten. Donker is het in 
de zaal: op het podium bewegende, lichtge-
vende figuren; een prachtige dans act van 
Stichting Danz wordt opgevoerd.
Op het podium komt Patrick Lodiers, BN-er, 
en hij vraagt de inkomende presidenten ook 
op het podium te komen en plaats te nemen 
in de schoolbankjes. In de vorm van een inter-
view stellen de presidenten zich voor; vernieu-
wen en verjongen is het motto. Dan ontvangt 
Patrick Ernst Suur, directeur van War Child, op 

het podium om hem bekend te maken welk 
bedrag hij zal ontvangen voor het project 
TEAM UP. War Child heeft samen met Unicef 
en Save the Children dit project opgezet voor 
de opvang voor vluchtelingen kinderen in Ne-
derland. Hij mag het bedrag van € 10.123,45 
in ontvangst nemen!!! Daarna worden we 
verrast door club Purmerend die volgend jaar 
de Vriendschapsdag gaat organiseren.
De middag eindigt met een kooksessie van 
Edwin Vinke en Patrick. Edwin leert hem een 
stamppot te koken en een oester te openen, 
wat hilarische taferelen oplevert.
Francine Bey, president LB, sluit de middag 
met bedankjes. Het was een dag met veel 
Kracht!

LANDELIJK
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NL Doet  
IW Haarlem
Appelflappen bakken met bewoners 
verzorgingshuis

  DOOR CORNELIE GOEDHUIS, IW KENNEMERLAND

IW Kennemerland volop in actie 
voor NL Doet
In het kader van Nederland Doet! hebben onze leden op een zaterdagochtend de patio’s van het 
verpleeghuis Klein België in Haarlem Schalkwijk opgeknapt. Mooi om te zien hoeveel een paar 
uurtjes tuinieren kan doen. Nu alles weer mooi in de knop komt, hopen we dat de bewoners 
van het verpleeghuis weer van hun tuin kunnen genieten. Op vrijdag was een aantal van ons bij 
het huis van een Blijfgroep in Haarlem geweest. Dit is de nieuwe benaming voor een Blijf van 
mijn Lijf huis. Een van onze leden gaf ontspannende voetreflex massages aan de vrouwen en 
we hadden een mooie goodie bag geregeld met allerlei hebbedingetjes.  Zowel de massages als 
goodie bags konden rekenen op een goede ontvangst. 

  DOOR ESTHER MEIJER, IW STAPHORST/REESTLAND

IW Staphorst/Reestland steunt NL Doet
Leden van IW Staphorst/Reestland hebben 
zich vrijdag 10 maart ingezet voor de 
Schiphorst in Meppel. In het kader van 
NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, staken de dames de handen 

uit de mouwen. Er werd samen met een 
aantal bewoners kniepertjes gebakken en 
er werd door de dames geverfd en gesausd. 
De plantenbakken werden voorzien van 
nieuwe plantjes en het buitenmeubilair werd 

schoongemaakt. De Schiphorst is klaar voor 
de lente en de dames van de serviceclub 
kijken terug op een zeer geslaagde ochtend.

  DOOR NINA KALT, IW KAMPEN

IW Kampen, 
‘handen uit de 
mouwen’
Ook IW Kampen heeft meegedaan met 
NL Doet. Vrijdagmiddag hebben we 
in Myosotis appeltaarten gebakken 
met de oudere bewoners en buiten 
gewandeld met ouderen in rolstoelen. 
Zaterdagmorgen hebben we in ‘De 
IJsselburg’ geschoond en opgeruimd.  
Dit is een huis voor zwaar gehandicapten.

  DOOR ANNEKE NIJSTEN, IW ZEEUWS-VLAANDEREN

NL Doet 
IW Zeeuws Vlaanderen bakt wafels voor de bewoners van het Katshuis en doet 
gezelschapsspellen met de bewoners.
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DISTRICT 56

 DOOR CORRIE HUECK, IW VRIEZENVEEN 

Op kraambezoek
District 56

Agenda

09-09-2017 
Presidentendag voor presidenten 
en vice-presidenten

07-10-2017 
DLV district 56 ‘District Inspiratiedag’

Nieuwe leden D56 

Almelo   
Nel van der Laan

Doorn   
Ank Schamhardt – Gooszen
Lysbeth van Valkenburg - Lely

Veenendaal   
Anneke van Wijk - Zuiderveld
 

Op woensdag 29 maart jl. heeft een flink 
aantal dames van IW Vriezenveen een 
kraambezoek gebracht aan de schaapskudde 
van het Landschap Overijssel op de Lemeler-
berg bij Lemele/Ommen. Deze kudde is het 
project voor de periode 2016/2017/2018 van 
IW Vriezenveen. De enthousiaste schaapher-
der, Anita Wichers, was zeer verrast en blij 
met deze toezegging. Zij heeft ons via een 
powerpointpresentatie veel verteld over de 
schapen en wat er allemaal bij komt kijken 
om deze te verzorgen. Vooral de lammertijd 
is een heel drukke periode. Anita mocht 
zelf een doel kiezen om de bijeengebrachte 
gelden aan te besteden, en ze heeft besloten 
een nieuwe Border Collie aan te schaffen, 
die de welluidende naam ‘WHEELIE’ (!!) zal 
ontvangen. Het was geweldig leuk om in 
de schaapskooi te staan, temidden van de 
moeders met hun kleintjes. Een geblaat van 
jewelste en daar bovenuit klonken de hoge 
stemmetjes van de lammetjes, zodat we met 
enige stemverheffing moesten communi-
ceren. Schaapskuddes zijn niet alleen erg 
leuk, door het graasgedrag van de schapen 
zorgen zij voor een gezonde heide, waar 
dan ook weer bijen, vogels en amfibieën 

van profiteren. Bovendien is een bloeiend 
heideveld prachtig om te zien. Anita is een 
zeer gedreven schaapherder, niets is haar te 
veel om ervoor te zorgen dat het de schapen 
aan niets ontbreekt. En mocht je bij een 
schaapherder het beeld hebben van een 
stoere, stevige dame: als een slanke, goed 
verzorgde mannequin beweegt Anita zich 
tussen haar schaapjes!
We hadden een fantastische ochtend, die we 
afsloten met een gezellige lunch in Ommen.

Intercity Ambt Almelo  
op 10 maart 2017

   DOOR HERMA SCHOPMAN-WEKKING,  

IW ARNHEM RIJN-IJSSEL

Een lintje voor 
onze voorzitter

 
Op 26 april j.l. is 
onze voorzitter, 
Marja Bongers-
Janssen, 
benoemd tot 
Ridder in de 
Orde van Oranje 
Nassau en daar 
zijn we heel 
trots op. Al vele 

jaren zet ze zich vrijwillig in als bestuurder 
van verschillende organisaties. Bij de KNLTB, 
een sportbond van 660.000 leden, is ze 
secretaris van het bondsbestuur geweest 
gedurende de afgelopen 10 jaar. Boven-
dien was ze daar o.a. bondsgedelegeerde, 
competitieleider en lid van de wedstrijdcom-
missie. Daarnaast heeft ze binnen Inner 
Wheel verschillende functies bekleed en is 
ze dit clubjaar opnieuw voorzitter van onze 
club IW Arnhem Rijn-IJssel. Eerder was ze 
clubvoorzitter van 2001-2002, districtvoor-
zitter D56 van 2004-2005 en president IW 
Nederland van 2010-2011. Op haar CV staat 
verder vermeld dat ze optreedt als gastvrouw 
voor diverse organisaties, zoals de Golfclub 
Welderen, Stichting BHVLP (bijzondere hulp 
voor leukemie patiënten) en bij inloophuis de 
Herberg in Westervoort. We zijn heel blij met 
haar inzet, enthousiasme en gedrevenheid 
voor Inner Wheel en feliciteren haar met 
deze zeer verdiende onderscheiding.

 DOOR MARIANNE SPANJER, IW AMBT ALMELO

De geschiedenis van Almelo, met name die van 
de textiel, is het ‘Leitmotiv’ van onze Intercity. 
Indië, de laatst resterende van de dicht in het 
centrum gebouwde textielfabrieken, vormt 
het decor voor de ontvangst van onze gasten. 
De fabriek dankt haar naam aan het feit dat 
het in Almelo geproduceerde textiel geëxpor-
teerd werd naar het toenmalige Nederlandsch 
Indië om daar gebatikt te worden. Waar ooit 
ontelbare weefgetouwen ratelden, ontstaat 
geleidelijk aan een nieuw, spannend stadsdeel 
met behoud van het oude, want, beter laat 
dan nooit, Almelo‘s erfgoed moet behouden 

blijven. Tijdens onze wandeling langs de kades 
worden de contouren van de oude textielstad, 
waar nu nog slechts flarden van zichtbaar zijn, 
voorzichtig blootgelegd. Na 60 jaar zal het 
water weer, als vanouds, tot in het hart van het 
centrum vloeien en zal de stadsvijver, nu als 
overblijfsel van de vroegere welvaart, weer de 
oude, levendige haven worden. Verleden en he-
den lijken hier samen te komen. Het voorma-
lige torentje van de weverij Nijverdal ten Cate 
is visueel verbonden met het gerechtsgebouw. 
Vanaf de 14e eeuw hadden de Heeren van 
Almelo autoriteit om recht te spreken. Het kas-
teel van Almelo wordt nog altijd bewoond door 
hun afstammeling, de Graaf van Rechteren 
Limpurg. In het voormalige Latijnse school-
tje, nu museum, getuigen hun portretten en 
andere schilderijen van een groots verleden. 
Het onlangs grondig gerestaureerde bankge-
bouw van Ledeboer en Co, daterend uit 1909, 
dat binnenkort officieel geopend wordt en een 
nieuw leven als horecagelegenheid tegemoet 
gaat, onthaalt ons op een verrukkelijke lunch. 
Het was een heerlijke zonnige dag. Chapeau 
voor het Intercitycomité.
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  DOOR SHERIDA BAKKER-VERHEIJDT, IW ARNHEM

Inner Wheel Arnhem is leeftijdloos !!
Paula Hoefsloot 55 jaar lid

Tijdens de februaribijeenkomst werd Paula 
Hoefsloot benoemd tot Honoured Active Mem-
ber. De badge die bij dit erelidmaatschap hoort, 
werd haar opgespeld door Mieke van den 
Dobbelsteen, de districtspresident, deze dag op 
bezoek bij onze club. Paula was zichtbaar ver-
eerd met deze erkenning van haar activiteiten 
binnen IW Arnhem. Een lidmaatschap van 55 
jaren en nog steeds actief aanwezig in de club. 
94 jaar oud en ze speelt nog bridge als de beste 
en geniet van de boeiende onderwerpen in de 
koffieclub. Altijd opgewekt en geïnteresseerd in 
het wel en wee van de club. Paula heeft haar 
werkzaamheden als president en als secretaris 
nog uitgevoerd in de periode met bijeenkom-
sten aan huis en ’met de hand geschreven’ 
berichten, terwijl nu de clubleden alle informa-
tie per mail ontvangen. Ook is zij altijd actief 
betrokken bij de projecten van de club. De 
traditionele rum cakes van Paula zijn overheer-
lijk en vinden gretig aftrek bij de taartenver-

koop op de Koningsmarkt, onze jaarlijkse actie 
om geld in te zamelen voor het clubproject. De 
vriendinnen van IW Arnhem feliciteren Paula 

van harte met dit erelidmaatschap! We hopen 
haar nog vele jaren in ons midden te zien.

 DOOR JOSÉ VAN DAALEN EN RINIE STOLWIJK, IW BODEGRAVEN

Koken voor elkaar. Een leuk idee?
IW Bodegraven kent een leuk initiatief. Iedere 
maand kan, voorafgaand aan de IW vergade-
ring, bij een IW lid worden gegeten. Hoe gaat 
dat in zijn werk? Als je het leuk vindt om te 
koken, meld je dat bij de secretaris. Die laat aan 
de leden weten waar de maaltijd die maand 
wordt geserveerd. Tot 12.00 uur op de dinsdag 
vóór de vergaderavond kun je je opgeven. Wie 
het eerst komt wie het eerst maalt. De kokkin 
bepaalt zelf hoeveel dames zij om de tafel kan 
hebben. Ieder vult op haar eigen manier de 
maaltijd in. De een gaat voor een lasagnescho-
tel, de ander schotelt voorjaarstamppotjes voor. 
Meestal volgt nog een dessert en een kopje 
koffie. De start is om 18.00 uur. Circa half acht 
vertrekt men richting vergaderlocatie. De inleg 
is tien euro per persoon. En dat wordt uiteraard 
geschonken aan een van onze goede doelen. 
De kokkin hoeft dit bedrag niet te betalen. 
Kleine moeite groot plezier. Leuk idee toch?
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DISTRICT 56

Sinds een jaar is IW Oldenzaal actief bezig 
leden te werven. Met het nieuwe ledenbeleid 
als leidraad zijn inmiddels enkele enthousi-
aste vrouwen lid geworden van onze club. 
Een nieuwe uitdaging is om elkaar te blijven 
ontmoeten, te leren kennen en elkaar te inspi-
reren. Onlangs werd tijdens de clubavond een 
speeddate georganiseerd. Een erg leuke manier 
om eens wat anders te horen van elkaar. 
Onderwerpen die gebaseerd waren op grote 
levensvragen: wat inspireert en motiveert je, 
wat zijn je wensen, hoe was je verleden, en hoe 
zie je de toekomst? Jonge leden kwamen iedere 
vijf minuten bij het tafeltje van een ouder lid 
langs en stelden diverse vragen - niet altijd 
voor de hand liggende vragen - en op deze 

manier kwamen we nieuwe dingen van elkaar 
te weten. Een bijzondere manier om elkaar zo 
te ontmoeten, beter te leren kennen en begrip 

voor elkaar te krijgen. Jong en oud in een club, 
diverse generaties. Dat maakt Inner Wheel 
bijzonder!

  DOOR MACHTELD BIJLAND, IW OLDENZAAL

Leuk idee voor een bijeenkomst!

  DOOR RINIE STOLWIJK, IW BODEGRAVEN

IW lid 
Bodegraven 
koninklijk 
verrast
Op woensdag 26 april  is ons IW lid Tineke 
van Dam-Beijer koninklijk onderscheiden. 
Uit handen van de burgemeester 
ontvangt zij een bijzonder lintje. Ze 
wordt lid in de Orde van Oranje- Nassau. 
Het bijzondere speldje krijgt zij voor 
haar verdienste als vrijwilliger bij de 
Protestantse Wijkgemeente Emmaus, haar 
inzet als vrijwilliger bij de Bridgeclub, 
het zijn van een allround mantelzorger 
en het ooit voorzitter geweest zijn van 
IW Bodegraven. “Hier heb ik nooit aan 
gedacht, laat staan verwacht. Ik ben zeer 
vereerd”, aldus een stralende Tineke. Al 
haar Inner Wheel vriendinnen stralen met 
haar mee.

  DOOR ELJA FRANKEN, IW WADDINXVEEN

Benefiet voor Global Exploration
Op zaterdag 8 april organiseerde IW 
Waddinxveen een benefietvoorstelling 
ter ondersteuning van het project Global 
Exploration door leerlingen van het 
Coenecoop College. Dit ambitieuze initiatief 
sluit mooi aan bij de doelstellingen van Inner 
Wheel. Twintig leerlingen gaan in de zomer 
van 2017 voor een drieweekse stage naar 
Indonesië. Zij leggen contact met plaatselijke 
leeftijdgenoten en werken samen met hen 
aan verschillende projecten. Denk hierbij 
aan de bouw van een educatiecentrum, het 
geven van hygiënelessen, het opknappen 
van scholen en speelplaatsen. Iedere leerling 
moet een deel van de kosten voor eigen 
rekening nemen en via sponsoring wordt 
geprobeerd om de resterende financiën 
bij elkaar te krijgen. Voor de fundraising 
commissie een behoorlijke uitdaging, en alles 

werd in het werk gesteld om dit evenement 
succesvol te maken! De middag werd door 
de leerlingen gevuld met ‘vocal highlight IW 
Waddinxveen’ uit diverse musicals. Tussendoor 
kregen de aanwezigen een korte presentatie 
over de projecten en het financiële plaatje. 
Ter afsluiting was er een verloting waarbij 
er mooie prijzen ter beschikking waren 
gesteld door de lokale ondernemers. Kortom, 
een lokaal project, omarmd door lokale 
ondernemers, de inwoners van Waddinxveen 
én de lokale service club Inner Wheel. 
Inmiddels is bekend geworden dat deze 
benefietvoorstelling het fantastische bedrag 
van € 2.200,- heeft opgebracht. Geweldig! 
Dankzij de inspanningen van alle betrokkenen 
kan dit bedrag aan de leerlingen en hun 
begeleiders worden overhandigd. (zie ook: 
www.innerwheelwaddinxveen.nl)
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 DOOR NIENKE DOMENIE-VERDENIUS, IW HOOGEZAND-SAPPEMEER

’Vrouwen en hun carrière 

als kunstenares’
Intercity meeting in Hoogezand-Sappemeer
Op 16 maart kwamen leden van de vijf 
Groninger clubs bij elkaar voor een gezellige 
middag en een lezing door kunsthistoricus 
Peter Kooke over ‘Vrouwen en hun carrière 
als kunstenares’. Hij vertelde hoe vrouwen 
door de eeuwen heen geleidelijk kansen 
kregen hun artistieke talenten te ontwikke-
len en besprak kunstenaressen als Sofonisba 
Anguissola, Mary Stevenson Cassatt, Frida 
Kahlo, Barbara Hepworth, dit alles met 
prachtige dia’s illustrerend. In het begin was 
het oeuvre van vrouwen beperkt tot het 
schilderen van portretten, omdat naakten 
schilderen, zoals hun mannelijke collega’s 
bijvoorbeeld klassieke helden afbeelden, voor 

hen taboe was. Dat is tegenwoordig anders, 
maar of er echte gelijkheid is voor vrouwen 
om een carrière in de kunst te maken, is de 
vraag. Bij binnenkomst van de zaal waren 
blikvangers de tent van Shelterbox van de 
actie van Rotary International samen met 
International Inner Wheel en prachtige 
bloemstukken. Iedereen kon zien hoe zo’n 
onderkomen er in werkelijkheid uitziet. De 
bloemstukken dienden als prijzen voor de 
verloting na de pauze. De opbrengst van 
de verloting € 750,- (aangevuld door de 
gastclub), is voldoende voor één shelterbox. 
De clubs kunnen deze shelterbox (we hebben 
een nummer) via de kaart volgen naar zijn 

bestemming ergens in een noodgebied. Ook 
de tafel met producten van Stichting Pen-
duka had veel aftrek. Hier werd handwerk 
verkocht, gemaakt door vrouwen uit Nami-
bië, die daarmee in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien. Het was een geanimeerde 
leerzame middag met volop gelegenheid om 
met elkaar van gedachten te wisselen en 
nieuwe contacten te leggen. Bij de sluiting 
droeg de gastclub de IW vlag over aan club 
Groningen-Zuid. Zij organiseren volgend jaar 
de Intercity Meeting.

 DOOR GRIETJE VAN HOUTEN, IW BOLSWARD

      
District 58

Agenda

Clubjubileum 
IW Staphorst/Reestland  
6 oktober 2017 – 5 jaar 
DLV  11 oktober 2017 in Kampen
Pesidentendag 30 september 2017

Nieuwe leden D58 

IW Aalsmeer   
Nel Overbeek – van Tol

IW Leeuwarden  
Japke Dol - Kleefstra

IW Purmerend  
Mariëlle Bouman – Al  
Marjolijn van den Busken – Both   

IW Staphorst   
Esther Meijer

De Afsluitdijk vroeger, 
nu en toekomst
ICM Friese clubs te Workum op 5 april 2017

IW Bolsward is de ontvangende club. Met 
veel plezier hebben de leden de mid-
dag voorbereid. Naast een voordracht of 
lezing is elkaar ontmoeten een belangrijk 
onderdeel van deze bijeenkomsten. De heer 
Joost v.d. Beek van Rijkswaterstaat houdt 
een lezing over de Afsluitdijk, de ‘Poort 
van Friesland’. De Afsluitdijk is belangrijk 
in deltaland Nederland. De dijk is in 1932 
voltooid als onderdeel van de Zuiderzee-
werken. Deze werken waren nodig als 
bescherming tegen overstroming, voor 
beter waterbeheer, het creëren van meer 
landbouwgronden en het plaatsmaken 
voor nieuwe steden. De komende jaren is 
het tijd voor groot onderhoud en aan-
passingen aan de huidige eisen. De dijk 
wordt klaargemaakt voor de nu geldende 
klimaateisen, en aan de Waddenkant wordt 
het talud aangepast. Het is in de toekomst 
mogelijk dat er bij extreem zware stormen 
water over de dijk kan stromen. Ook de 
spuisluizen krijgen groot onderhoud. Aan 
een verbreding van de scheepsdoorgang 
bij Kornwerderzand wordt gedacht. Met de 
afsluiting van de Zuiderzee is de biodiver-
siteit in het ontstane IJsselmeer ernstig 
afgenomen. Er komt nu een vismigratie-
rivier met een afsluitbare onderdoorgang. 
Deze geleidelijke overgang van zout naar 
zoet water komt bij Kornwerderzand en 

zal, zo is de verwachting, de ecologische 
balans in het IJsselmeer terugbrengen. 
Er is een project om energie te halen uit 
de in-en uitstroom bij spuisluizen en er 
wordt geëxperimenteerd met het halen van 
energie uit de uitwisseling van zout en zoet 
water. Ook komt er een fietspad aan de 
kant van de Waddenzee. De werkzaamhe-
den zullen in de loop van 2017 beginnen en 
de afronding moet in vijf jaar plaatsvinden. 
In maart 2018 wordt het Beleefcentrum bij 
Kornwerderzand geopend. Hier is dan alle 
informatie rondom de Afsluitdijk te vinden. 
De belevingskunstenaar Daan Roosgaarde 
heeft nu al een van zijn werken gericht op 
de renovatie van de sluizen. Na deze boei-
ende en leerzame lezing is er nog ruim tijd 
voor ontmoeting onder het genot van een 
drankje met iets er bij.
IW Bolsward kan terugzien op een fijne 
middag samen met de andere clubs uit 
FRIESLAND.

  DOOR ESTHER MEIJER,  

IW STAPHORST/REESTLAND

Hospice  
Eesinge Meppel
De leden van IW Staphorst/Reestland zetten zich 
ook dit jaar weer in voor het hospice in Meppel. 
Zo werd in oktober 2016 het Groot Meppeler 
Dictee georganiseerd en op 13 april een Retro 
Bingo waarvan de opbrengst geheel wordt 
besteed aan het Hospice Eesinge te Meppel.
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  DOOR BERRY SCHREURS, IW PEKELA

O Fortuna!
Tijdens onze traditionele buitendag werd het 
idee geboren: meedoen aan de scratchver-
sie van de Carmina Burana met het Noord 
Nederlands Orkest. Nog diezelfde avond 
meldden Carla en ik ons via de website van 
het NNO aan. Kunnen we zingen? Natuurlijk. 
Na de bevestiging van onze aanmelding ge-
beurde er (het was tenslotte pas juni) eerst 
een hele tijd niets. Tot er een mail kwam 
met de vraag: In welke stemgroep zit je? Wij 
besloten dat we sopranen waren; halen we 
dat niet dan gaan we op het toneel gewoon 
lekker dicht bij de alten staan, valt het niet 
op als we er naast zitten. De Klavierauszug 
van Schott aangeschaft. Onleesbaar voor 
iemand zonder muzikaal talent, die geen 

noot kan lezen. Maar gelukkig, de vaste 
gastdirigent van het NNO, Antony Hermus, 
stuurde met enige regelmaat mailtjes, met 
daarin een link naar You-tube filmpjes, 
waarin de meest prangende vragen werden 
beantwoord. Op 17 februari togen wij voor 
het eerst samen met 500 koorleden naar de 
Oosterpoort in Groningen; koorrepetitie op 

stemgroep met een dirigent en pianist. De 
volgende ochtend koorrepetitie met pianist 
en Antony Hermus. ‘s Middags generale 
repetitie met orkest, kinderkoor en solisten. 
Tussendoor lunch en uitstekende avond-
maaltijd. En ‘s avonds de uitvoering. Reuze 
spannend. Tot opluchting van iedereen 
blijkt de zaal uitverkocht te zijn, 800 man 
komen naar ons kijken. Voor ons super, voor 
het getrainde muzikale oor mankeerde er 
misschien iets aan. Maar ik vind het heel 
bijzonder, dat de dirigent in nog geen 
anderhalve dag tijd dit resultaat heeft weten 
te behalen. Voor wie belangstelling heeft: 
er staat een filmpje op de Facebook-pagina 
van het Noord Nederlands orkest. Carin en ik 
staan links, bijna achteraan, maar alleen wie 
ons heel goed kent, zal ons kunnen vinden... 
Volgens jaar weer? Zeker weten! Maar dan 
zijn we wel alten...

 DOOR WIEKI VAN LEUSSEN, IW ALKMAAR 

IW Alkmaar 
70 jaar!

Bij een heerlijk voorjaarszonnetje kwamen 25 
dames van IW Alkmaar op zaterdag 1 april bij 
kasteel Marquette in Heemskerk bijeen om het 
70-jarig bestaan van club Alkmaar te vieren. 
Gasten waren die middag Judith van Essen van 
het Landelijk- en Margien Wessels Boer van 
het Districtsbestuur. Er werd genoten van een 
voortreffelijke high tea. Complimenten aan de 
kok en de bediening zijn zeker op hun plaats. 
President van IW Alkmaar, Puck de Boer, sprak de 
dames toe, en in een korte terugblik memoreerde 
ze dat enkele leden al meer dan 45 jaar lid zijn. 
Ze haalde een paar leuke anekdotes uit het 
verleden aan. Ook de bestuurlijke inbreng van 
onze leden, waaronder het landelijke- en later 
wereldpresidentschap van Ida Dubbeldam, werd 
gememoreerd. Tijdens de high tea trad Joke Oud 
uit Spanbroek op. Zij is een zangleerling van ons 
lid Tinie van Wijk, zangpedagoge. 

Joke bracht  prachtige, zeer treffende liederen 
over het leven van vrouwen ten gehore. Bij het 
afscheid kreeg iedereen een vriendschapsroos.

 DOOR GRIETJE VAN HOUTEN, IW BOLSWARD

      

DISTRICT 58

  DOOR HAMMIE TOGTEMA EN MARIJKE DOC-

TER, IW DRACHTEN

Camperreis 
Drachten-
Singapore
Clublid Joan Rijsberger en haar man Wytze van 
der Land maken met de camper een gesponsorde 
reis van Drachten via o.a. Rusland, China en 
Mongolië naar Singapore. Op onze clubavond op 
9 maart gaven ze een lezing. Hun reis heeft een 
sociaal doel, nl. hulp aan straatarme kinderen 
in Tanjung Priok, een verpauperde havenwijk 
van Jakarta, waar meer dan een miljoen mensen 
wonen. Omdat de haven nauwelijks meer 
gebruikt wordt, heerst er grote werkloosheid 
en armoede. Het gevolg is, dat veel kinderen 

niet naar school kunnen, ook al draagt de 
overheid een klein steentje bij. Scholing en 
opleiding zijn nodig om uitzicht op een baan 
te hebben. Joan en Wytze zijn zeer betrokken 
bij Indonesië. Zij hebben daar verschillende 
projecten, waaronder Stichting Kasihi. En 
Stichting Pikulan, die gezinnen in Tanjung Priok 
helpt hun kinderen naar school te laten gaan. 
Daarvoor is veel geld nodig. Dat geld gaat niet 
naar de gezinnen, maar rechtstreeks naar de 
scholen en wordt beheerd door betrouwbare 
vrijwilligers die bepalen waar geld nodig is. Van 
de gezinnen wordt ook een bijdrage gevraagd, 
zodat zij zich betrokken blijven voelen. Het doel 
is, om voor deze reis van 36.000 km sponsors 
te vinden, die 0,1 cent per kilometer willen 
bijdragen, zodat ze in totaal € 36.000,- ‘bij elkaar 
rijden’. Dat bedrag gaat in zijn geheel naar de 
stichting Pikulan. Een indrukwekkend verhaal. 
Ongelooflijk wat er op hun pad kwam, voordat 
ze konden vertrekken: sleutel-cursussen (bij 
pech), routebeschrijvingen, steeds veranderende 

regelgeving, brandstof-eisen, te laat verstrekte 
visa en allerlei beveiligingsmaatregelen. En 
dan straks de corruptie, waar ze ongetwijfeld 
mee te maken zullen krijgen! Het echtpaar 
is op 11 maart vertrokken en is te volgen op 
camperreisdrachtensingapore.nl. Op 11 november 
komen ze terug. Wij wensen Joan en Wytze 
een ongelofelijk mooie reis toe en vooral ook 
behouden terugkomst.
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 DOOR CARLA HOLTKAMP, IW PURMEREND

IW Purmerend op Brocante 
Monnickendam
Ook dit jaar stond club Purmerend met een 
kraam op de Brocante in de Grote Kerk te 
Monnickendam. Het hele jaar door zijn er 
door de leden curiosa verzameld om tijdens 

de Brocante op 8 april  te verkopen en de 
opbrengst te bestemmen voor een goed doel. 
Deze keer werd gekozen voor ‘De Arends-
hoeve’ een woon/dag besteding, locatie van 
de Prinsenstichting te Oosthuizen. Er wonen 
en werken 25 mensen met een verstandelijke 
beperking. Hun wens is een schommel en dat 
is niet zomaar een schommel. Deze is geheel 
aangepast en is een kostbare aanschaf. De 
opbrengst van onze kraamverkoop € 420,- is 
onze bijdrage voor hun zo gewenste schom-
mel.

 DOOR INEKE VAN DER REST, IW DEDEMSVAART

Bridgedrive 
Inner Wheel 
Dedemsvaart
Op maandagavond 27 februari is te Nieuw-
leusen door de leden van IW Dedemsvaart 
een IW Dedemsvaart Benefietbridgedrive 
georganiseerd ten bate van het hospice 
’t Huis de Pastorie in Dalfsen. Dankzij de 
deelname van veel enthousiaste bridgers, 
alsmede de medewerking van Bridgeclub de 
Heigraaf te Wezep (bridgemateriaal), diverse 
sponsoren en een verloting is een bedrag 
opgehaald van € 1.000,-. Gezien het enthou-
siasme van de deelnemers en de opbrengst 
kan teruggekeken worden op een bijzonder 

succesvol en vooral een gezellig en sportief 
evenement. Velen hebben hun deelname 
alweer toegezegd aan de IWD Bridgedrive 
voor volgend jaar.

 DOOR CORA RENKEMA, IW KAMPEN

IW Kampen viert 60-jarig  
lustrumfeest
Op 21 februari 2017 bestond onze IW club 
60 jaar. Om dit te vieren gingen we, met 
onze partners, naar herberg ‘Molecaten’ 
in Hattem, alles perfect voorbereid door 
de Lustrumcie. Als gasten waren Maria 
Schulp (LB), Christiane Uijlenbroek (DB), 
Aafke Mandersloot, voorz. van Rotary en de 
burgemeester van Kampen, Bort Koelewijn 
aanwezig. In hun toespraken feliciteerden ze 
ons met dit lustrum. Na een feestelijk glas 
met bubbels gingen wij aan tafel. Tijdens het 
diner hield Annie Hanekamp, onze voorzitter, 
een toespraak over de geschiedenis van onze 
club. Annie kon veel vertellen, want ze is al 
ruim 45 jaar IW lid. De leden die ons in de 
afgelopen vijf jaar zijn ontvallen hebben we 
herdacht. Ons goede doel voor dit jaar is het 
Theehuis bij het Zalkerveer, dat gerund wordt 
door mensen met een verstandelijke beper-

king. De lustrumgiften zijn ook bestemd voor 
dit doel. We keken samen naar een presen-
tatie met foto’s uit voorbije jaren, gemaakt 
door Janni Kleijer. En om in de toekomst 
aantrekkelijk te blijven voor nieuwe leden is 
onze club overgegaan van middag- naar 5 
uur bijeenkomsten.

  DOOR CORA RENKEMA-SPELBRINK,  

IW KAMPEN

De passie van 
Marja Troost, 
lid van IW Kam-
pen, is quilten

Marja maakt al ruim 20 jaar de mooiste 
quilts met verschillende technieken en 
kleurencombinaties en in allerlei maten, 
en weet er boeiend over te vertellen. 
Quilten is een stofbewerking die de Ro-
meinen al toepasten en die over de hele 
wereld nog steeds actueel is. Elk wereld-
deel heeft weer haar eigen accenten: 
Australische, Afrikaanse, Amerikaanse (de 
Amisch, bijv.) en Europese quilten zijn 
goed herkenbaar. Marja’s zoon weet wel 
een definitie voor quiltwerk: “Je neemt 
een lap, knipt hem in stukken en maakt 
deze in een patroon weer aan elkaar.” 
Maar dan wel met een tussenvoering 
van wol, katoen of synthetische stof en 
daaronder een derde laag van een hele 
lap. Deze drie lagen vormen een sandwich 
en worden volgens patronen vastgezet 
met quiltsteken. Marja vertelt dat quilten 
zeer rustgevend werkt, en dat, als je bij-
voorbeeld een creatie voor een familielid 
of vriendin maakt, je ook in gedachte bij 
hen bent en dat dat weer invloed heeft 
op het resultaat. De patronen hebben 
verschillende namen, zoals Jacobsladder, 
weddingring, David en Goliath. Marja laat 
me een paar prachtige plakboeken en 
boeken zien waaruit zij inspiratie haalt, 
zoals ‘De geschiedenis van de Nederlandse 
Quilt’ van An Moonen. Ook volgt Marja 
graag nog een buitengewone workshop 
van drie dagen in Eernewoude van Ted 
Storm, bekend in binnen- en buitenland. 
Dat quilten aanstekelijk (besmettelijk) 
werkt, blijkt uit het feit dat haar dochter 
en verdere familie ook zijn gaan quilten. 
Ook door onze crea-doe commissie zijn 
er voor de kerst veel kerststerren gequilt 
voor het goede doel, een versiering die 
iedereen graag bewaart. Op haar werk-
kamer heeft Marja een indrukwekkende 
hoeveelheid stofjes, keurig gesorteerd 
in laden, prachtig om te zien. Het was 
fijn om meer over deze oude techniek te 
horen van een enthousiast IW lid.
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DISTRICT 60

District 60  DOOR HÉLÈNE BROUWERS, IW DE KEMPEN

Paaspakketten voor 
minderbedeelden
Vijf dames van IW De Kempen, D60, verzorgen 
al enige jaren geweldige paaspakketten voor 
minderbedeelde gezinnen. Deze gezinnen 
worden door Zuidzorg zorgvuldig geselecteerd 
en zijn dan ook geheel anoniem voor IW De 
Kempen. 30 gezinnen zijn weer blij gemaakt 
met allerhande cadeaus en etenswaren en ook 
de presentatie wordt elk jaar feestelijker, zoals 
te zien op bijgaande foto’s. Een van de dames 
krijgt het dan ook telkens weer voor elkaar 
om splinternieuwe spullen toe te voegen aan 
de voedselpakketten door overtuigend te 
lobbyen. Mooi te zien dat extra inspanning 
zoveel meer kan opleveren. Maar mooier is 
de blijdschap te zien van de kinderen en hun 
ouders.

 DOOR INE BONGERS EN MARIA EVERS, IW TILBURG-TRIBORCH

Paarl 26-1-2017

Ine Bongers en Maria Evers, beiden lid van 
serviceclub IW Tilburg-Triborch, hebben een 
bezoek gebracht aan The Clothing Bank in 
Paarl, Zuid-Afrika, om ‘engeltjes’ te kopen die 
gemaakt zijn door vrouwen uit de Township in 
Paarl. Zij hebben samen met de andere leden 

van hun serviceclub de engeltjes in Nederland 
voor een hoger bedrag verkocht en konden 
zo een bedrag van € 600,- schenken. Dit geld 
zal gebruikt worden voor jaarlijkse verwen-
dag ‘tea under the tree’ en voor de verdere 
persoonlijke ontwikkeling van de vrouwen die 
heel hard gewerkt hebben om het programma 
van The Clothing Bank te doorlopen. The 
Clothing Bank is een NGO in Zuid-Afrika die 
zich ten doel stelt vrouwen uit de Townships 
te helpen om zich te ontwikkelen. Zij kunnen 
daardoor een beter leven geven aan zichzelf, 
hun kinderen en familie.
Ine en Maria zijn ontvangen door Tracey Col-
lins; zij is verantwoordelijk voor het project. 
Er wordt met groot enthousiasme gewerkt 

aan de ‘opleiding’ van de vrouwen, en er is 
op dezelfde locatie ook een shop met kleding 
die de vrouwen daar kunnen kopen en weer 
doorverkopen in hun eigen sociale omgeving. 
Dat is de manier om zelfstandig te worden en 
de regie te krijgen over hun leven. Opvallend 
groot was het enthousiasme van de vrouwen 
over de ontwikkeling die ze als mens tijdens 
de ‘opleiding’ doorgemaakt hebben. Een 
aantal van hen heeft tijden ons bezoek heel 
zelfverzekerd hun levensverhaal verteld.

 DOOR BETINE VAN DER WIJNGAARD, IW VEGHEL-UDEN E.O.

Benefiet filmavond IW Veghel-Uden e.o.  
in Markant Uden groot succes!
Woensdag 15 februari 2017 hield serviceclub 
IW Veghel-Uden e.o. voor het derde achter-
eenvolgende jaar een benefiet filmavond in 
Markant Uden. De opbrengst was dit jaar 
bestemd voor de stichting Wensambulance 
Brabant. Dat de filmavond zo langzamerhand 
zijn plekje op de agenda begint te veroveren 
bewees het grote aantal bezoekers. Zo’n 360 
mensen kochten een kaartje om de film ‘As 
it is in heaven’ in de mooie theaterzaal van 
Markant Uden te komen bekijken. Na de film 
was er gelegenheid voor een drankje waaraan 
door velen gehoor werd gegeven om na te 
praten over de prachtige film en om elkaar 
gezellig te ontmoeten. En zo werd het dus 

ook voor Stichting Wensambulance Brabant 
een succesvolle avond. Uit handen van IW 
voorzitter Gerda van de Walle mocht Arie 
van Turnhout een cheque van € 3.500,- in 
ontvangst nemen.
In zijn dankwoord ging Arie in op de vele 
wensen die nu gehonoreerd kunnen worden. 
“Dit bedrag zal goed besteed worden”, aldus 
Arie van Turnhout. ”Hiermee kunnen we de 
wensen van zeker veertien mensen in vervul-
ling laten gaan”. “Een voor alle partijen zeer 
geslaagde filmavond die, wat ons betreft, een 
jaarlijks evenement zal worden. De enthousi-
aste reacties van de bezoekers motiveren ons 
om hier zeker mee door te gaan”, aldus Gerda 

van de Walle van IW. Zij bedankte Markant 
Uden voor de fantastische samenwerking 
want zonder hen was dit niet mogelijk 
geweest.

Agenda

DLV 4 oktober 2017 te Gilze

Nieuwe leden  
 
IW De Kempen
Jes Helmer

IW Goes-Reimerswaal
Anke Verschoor – Kraaijeveld

IW Veghel – Uden e.o.
Gabrielle Driessen
Corina van de Ven
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  DOOR CARLA VERHOEVEN, IW VENLO

Inner Wheel actie voor project ‘Kidzbase’

  DOOR ANNEKE NIJSTEN, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

IW Zeeuwsch-Vlaanderen voor TeamUp 

 DOOR ANS SLINGENBERG, IW WALCHEREN

Op bezoek bij een 100-jarig IW lid
Samen met 
onze presiden-
te Marry ben 
ik op bezoek 
geweest bij 
Cathrien Pot-
teboom.
Zij heeft kort-
geleden haar 
100e verjaar-
dag gevierd. 
Met plezier 

kijkt ze terug op deze feestelijke gebeurte-
nis. Samen met haar hebben we een mooi 

fotoboek, gemaakt door een kleinkind, 
bekeken. Cathrien is charterlid van IW 
Walcheren. Bij de voorbereidingen voor die 
oprichting heeft ze ook nog een praatje 
gehouden. Haar man Jaap was in die tijd 
net gouverneur geworden bij de Rotary. 
Ze waren toen net terug van de gouver-
neursreis naar Amerika, waar ze diverse 
Rotarybijeenkomsten hadden bezocht. Bij 
de charteruitreiking was Cathrien 72 jaar 
en een van de oudere leden. Zodoende 
heeft zij nooit in het bestuur gezeten want 
er waren toen genoeg jongere leden voor 
die functies. Momenteel geniet zij nog van 

de bijeenkomsten (zo’n drie à vier keer per 
jaar) voor onze oudere leden (tachtig plus-
sers.) De ‘golden lady’s’ worden opgehaald 
en weer thuis gebracht. Er wordt op zo’n 
middag weer gezellig bijgepraat. Cathrien 
wil dit zo lang mogelijk blijven volhouden, 
ze geniet er erg van.
Ze probeert het nieuws nog te blijven 
volgen via de t.v. en nog 2 kranten. Jammer 
genoeg laten haar ogen haar een beetje in 
de steek. Haar knieën beginnen ook slijtage 
te vertonen, maar haar geest is nog zeer 
vitaal. Ze geniet nog van haar appartement 
met mooi uitzicht. Ook is ze dankbaar voor 
alle hulp die ze ‘krijgt’. Hoewel ze zware 
tijden heeft meegemaakt blijft ze zeer 
opgewekt. We kijken alle drie terug op een 
gezellige middag! 

Wanneer je als serviceclub vorm wilt geven 
aan één van de pijlers van IW, is het zoeken 
naar een doelgroep niet zo heel erg moeilijk. 
Het blijft schrijnend dat er meer dan genoeg 
projecten zijn die meer dan gewone aandacht 
verdienen. Als er dan in jouw eigen omgeving 
een stichting is die een sympathiek en 
waardevol idee heeft, dan hoef je alleen nog 
maar te bedenken hoe je geld genereert. Wij 
doen dat al jaren met onze wijnactie die, voor 
het goede doel, enige verslaving met zich mee 
brengt, niet aan de wijn maar aan zo heel 
veel goede doelen! Kidzbase maakt zich sterk 
voor  kinderen in Nederland die niet de kans 
krijgen om normaal op te groeien in hun eigen 
gezin, dat vaak een verstoorde en minder veilig 
omgeving biedt. Samen met gespecialiseerde 
en professionele zorginstelling geeft Kidzbase 

juist dat kleine beetje extra: een positieve 
stimulans voor welzijn en zelfredzaamheid 
voor deze kinderen en dan in de vorm van 

individuele, kleinschalige projecten.
Op bijgaande foto is te zien dat héél  IW Venlo 
‘achter’ deze actie staat!

Op dinsdagmiddag 6 december jl. 
verwelkomden wij op onze maandelijkse 
bijeenkomst Marleen ter Haar Romeney van 
War Child en Shirley van Acker en Esther van 
Maas van COA Zeeland. Marleen werkt voor 
War Child aan TeamUp. TeamUp helpt kinderen 
uit oorlogsgebieden in de leeftijd tussen de 
zes en zeventien jaar. Bij deze kinderen zijn 
de stressfactoren erg hoog en, nu hier in 
Nederland, heftiger dan tijdens de oorlog en 
vlucht. TeamUp helpt hen met hun sociale en 
emotionele behoeften in de opvangcentra, 
helpt hen hun veerkracht te vergroten en 
stabiliteit, structuur en ontspanning te creëren. 
Er is een preventieprogramma opgesteld wat 
o.a. inhoud dat de kinderen door spelen weer 
kind mogen zijn. Er wordt gezorgd voor vaste 

structuur, vaste dag, vaste tijd, en gewerkt aan 
de ontwikkeling van sociale vaardigheden. En 
er worden activiteiten gerealiseerd met sociaal-
emotionele thema’s om zo op latere leeftijd 
psychosomatische problemen te verkleinen. 
Hierna vertellen Shirley en Esther over hun 
werkervaringen binnen het COA. Er komt veel 

kijken bij de opvang van vluchtelingen. Shirley 
vertelt over enkele trieste gebeurtenissen 
die ze heeft meegemaakt bij de huisvesting 
van statushouders; het is aangrijpend om 
deze verhalen te horen. Dan vertelt ons lid 
Gees van der Peijl over hetgeen zij met een 
aantal enthousiaste leden van onze club heeft 
kunnen betekenen voor met name een aantal 
vrouwelijke vluchtelingen die tot afgelopen 
september in opvang ‘De Braakman’ vlakbij 
Terneuzen hebben gewoond. De middag 
wordt afgesloten met de overhandiging van 
een mooie cheque van € 3000,- aan Marleen 
ter Haar Romeney als ondersteuning van het 
fantastische project TeamUp.
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DISTRICT 56

  DOOR HENRIETTE SCHWENCKE, HOOFDREDACTEUR

Inspiratiedag D60 
Inner Wheel, een sterk vrouwennetwerk. 
Wat heb je eraan en wat doe je ermee?

Het bestuur van D60 besloot vorig jaar, na 
een enquête onder de leden, de tweede DLV 
wegens gebrek aan belangstelling van de 
agenda te schrappen. De daarop behandelde 
bestuurlijke zaken konden gemakkelijk per 
mail afgehandeld worden (of werden dit 
al) en met zo weinig aanwezigen werden 
de kosten te hoog. Er was echter één groot 
nadeel: weer een kans minder om andere leden 
te ontmoeten en de saamhorigheid en het 
netwerk van Inner Wheel te versterken.
Na lang beraad besloot het huidige bestuur 
de gok te wagen: een nieuw type bijeenkomst 
voor het district waarop ook leden van de 
andere districten welkom zouden zijn. Een 
bijeenkomst waarop nog wel de opbrengst van 
het districtsproject zou worden overhandigd, 
maar waar verder interessante presentaties, 
sprekers en in de toekomst misschien wel 
evenementen centraal zouden staan.
Kortom, een gelegenheid om de 
vriendschapsbanden aan te halen, te 
netwerken en inspiratie op te doen. 22 maart 
2017: De eerste inspiratiedag was geboren!
De belangstelling was groot, ook van buiten 
D60. Districtsvoorzitter Birgitta Ruysch opende 
de nieuwe bijeenkomst en overhandigde een 
symbolische cheque van € 4.100,- aan Kim 

de Witte van stichting Het Vergeten Kind. 
Daarna nam Marian Tellegen, penningmeester 
van D60 en een van de initiatiefnemers van 
deze bijeenkomst, het woord: Helaas vallen 
er in Nederland nogal wat IW clubs om. Daar 
moeten we iets aan doen. Inner Wheel is een 
waardevol wereldnetwerk. We moeten kijken 
naar onze verwachtingen, welke rol we zelf 
hebben in de club, de manier waarop we met 
elkaar om gaan als vrouwen, wat de clubs 
aan expertise in huis hebben. Vervolgens 
introduceerde ze de twee sprekers van de dag, 
Jeanne Martens en Willeke Overink.
Jeanne Martens, IW Veghel, Uden e.o., 
ondernemer en bestuurder van diverse 
organisaties, is bezig aan haar proefschrift 
over vrouwen, netwerken en carrière en gaf 
een boeiende powerpointpresentatie over 
de diverse soorten netwerken, de plaats die 
een ieder daarin inneemt en hoe je meer 
kunt halen uit je ontmoetingen. Voor deze 
gelegenheid toegespitst op Inner Wheel. 
Willeke Overink, IW Arnhem-Rijn IJssel, eigen 
training- en coachingbedrijf, legde uit dat 
de meeste IW clubs uit 4 generaties bestaan, 
die onder andere omstandigheden zijn 
opgegroeid, anders tegen het leven aankijken 
en elkaar niet altijd goed begrijpen, en dat dit 

spanningen kan oproepen. Afgezien daarvan 
verschillen mensen onderling nog meer qua 
karakteristieken. Via een powerpointpresentatie 
liet ze zien dat mensen ruwweg in 4 typen 
te verdelen zijn, hoe je deze typen kunt 
herkennen en er het beste mee om kunt 
gaan. Dit alles geïllustreerd met grappige 
filmpjes. Het gaat te ver om hier diep op beide 
presentaties in te gaan, maar alle aanwezigen 
hebben de powerpointpresentaties per mail 
ontvangen. Geïnteresseerden kunnen dus bij 
hen terecht. Zeker de moeite waard om in de 
club te bespreken. Na afloop werd er tijdens 
de voortreffelijk lunch in ieder geval druk 
gediscussieerd en bijgepraat. Dit alles in de 
Nieuwe Nobelaar in Etten-Leur.

Wij Gedenken

DISTRICT 60

Je kent dat wel: je hebt iets gekocht dat er 
geweldig uitzag in het pashokje en thuis denk 
je verbijsterd: “Oeps!” Je dochter vindt dat je 
sprekend op oma lijkt en je man trekt alleen 
een wenkbrauw op. Dan weet je het wel! Wij 
hebben met IW Zeeuwsch Vlaanderen iets 
positiefs gedaan met dat oeps-gevoel. Op 
donderdag 16 februari 2017 werd door ons 

in het dorpscafé in Zuiddorpe een winkeltje 
ingericht waar alle miskopen, in de vorm van 
jurken, tassen, schoenen en sjaals, werden 
geëtaleerd. Onder het genot van wat hapjes 
en een drankje showden enkele dappere IW 
leden hun foute aankoop, met daarbij het 
verhaal waarom het een oeps-aankoop was. 
(Vaak volkomen duidelijk zonder bijpassend 
verhaal.) Het enthousiasme in het bomvolle 
café was groot en er werd flink wat gepast 
én gekocht! Uiteraard beoordeeld door de 
aanwezigen, want stel je voor dat je thuiskomt 

en dan denkt: “Oeps!”. De opbrengst van deze 
geweldig leuke avond was bijna €1100,-. Een 
mooi bedrag voor onze goede doelen!

  DOOR ANNEKE NIJSTEN,  

IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Oeps!!

D56
Almelo Diny van Rheenen-Kolfoort
Almelo Anneke Pie-van Dijk
Amersfoort Hilde van Nieuwenhuizen-Wurdemann
Doorn Bien Hofman-Locker de Bruijne 
    
D58   
Groningen Oost Ans Oosterhof-Starke
Zwolle Trees van Rossum-Breteler
   

D60 
Goes-Reimerswaal  Nettie Klap-Kraak 
Roermond  Loekie Eyssen-Oosterbaan
Roermond  Janny Dosker
Walcheren  Weke Bax-Bouman  
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In memoriam
Diny van Rheenen-Kolfoort overleed op 14 december jl. Zij 
mocht 95 jaar worden. De laatste weken leefde zij heel bewust 
naar haar einde. Heel bijzonder. 38 jaar was Diny lid van IW 
Almelo. Nooit op de voorgrond, altijd betrokken en door haar 
persoonlijkheid heel geliefd. Zij verstond de kunst inhoud te 
geven aan vriendschap. Bezoekjes aan haar waren altijd hartver-
warmend. Zij kon aanstekelijk genieten van de mooie momenten 
in haar leven. Tegenslagen wist zij steeds weer te overwinnen. 
Het was fijn haar zo lang in ons midden te hebben. Een ‘echte 
lieverd’, zo zal Diny in onze herinnering blijven.
DOOR WILMA SOETERS, IW ALMELO

Oudjaarsavond is ons charterlid Bien Hofman-Locker de 
Bruijne overleden. Zij hoorde van de zomer dat ze ongeneeslijk 
ziek was en ze heeft de laatste maanden vooral gebruikt om haar 
zaken te regelen en van iedereen afscheid te nemen. Bien heeft 
veel voor de club Doorn gedaan, maar was ook penningmeester 
van D58 en het Landelijk Bestuur. Bien had een ijzeren geheugen 
voor IW zaken en in die zeldzame gevallen dat ze iets niet wist, 
wist ze feilloos waar ze het antwoord kon vinden. Bien en ik 
bezochten menige conferentie samen, waarvan Orlando 1985 de 
meest gedenkwaardige was.
DOOR ELEONORA DE KORT, IW DOORN

Op 18 februari 2017 is op 76-jarige leeftijd overleden Ans Oos-
terhof-Starke. Ans is 5 jaar lid geweest van IW Groningen-Oost. 
Zij was een enthousiast, actief en betrokken lid. We hebben haar 
leren kennen als een warme vrouw met oprechte belangstelling. 
Ans voelde zich zo thuis bij ons dat, toen haar einde naderde, ze 
vastbesloten was om persoonlijk afscheid van ons te nemen. Wij 
zijn met 19 van onze leden bij haar thuis ontvangen om die wens 
in vervulling te laten gaan. Dat was een warm en indrukwekkend 
samenzijn. Wij zullen Ans missen.
DOOR TIL VAN MEERWIJK, IW GRONINGEN-OOST

Herinneringen aan Hilde van Nieuwenhuizen-Würdemann 
(7 maart 1927-2 maart 2017).In 1983 was Hilde een van onze 
charterleden en meteen actief als secretaris. Zij zette het blauwe 
boekje op, legde contact met het SIN (Serviceclubs in Neder-
land), was in 1992/1993 districtspresident en in 1997/1998 
voorzitter van onze club. We begonnen als ochtendclub en Hilde 
was regelmatig gastvrouw. Samen met Corry, Sheila en Lidy was 
zij één van onze kookprinsessen. In 1986 overleed haar geliefde 
Gerrit, pas 64 jaar oud, wat een grote klap was. Toch zette zij 
haar leven weer op poten, zat in veel besturen en maakte mooie 
reizen. Zij was een toegewijd clublid.
DOOR MARLEEN VAN OOSTRUM-MUIJDEN,  
IW AMERSFOORT

Het plotseling overlijden van Nettie Klap-Kraak op 5 maart 
heeft diepe indruk gemaakt. Op de vorige clubbijeenkomst was 
zij nog aanwezig. Als je vroeg hoe het met haar ging, gaf zij daar 
nooit uitvoerig antwoord op. Want hoe goed gaat het als je bijna 
90 jaar bent? Niet zeuren en klagen, maar belangstellend naar 
anderen luisteren ging haar beter af. Nettie was charterlid sinds 
1979 en een tijdlang secretaris. Haar droge humor verraste me-
nigeen. Een nuchtere Groningse heeft ons onverwacht verlaten. 
Bij de afscheidsdienst waren veel IW-vriendinnen aanwezig. Een 
bewijs dat zij geliefd was en gemist zal worden.
DOOR JOKE WEBER, IW GOES-REIMERSWAAL 

Op 11 maart 2017 is Weke Bax-Bouwman op 95 jarige leeftijd 
overleden. Weke is heel lang lid geweest van Inner Wheel, was 
een trouw lid met een uitgesproken mening over verschillende 
zaken. Ze heeft genoten van de vriendschappen en de bijeen-
komsten. Jammer genoeg kon ze de bijeenkomsten de laatste 
jaren niet meer bijwonen door de Alzheimer. Ze heeft nog wel 
genoten van de seniorenmiddagen, waar ze kon bijpraten met de 
andere oudere dames. Maar het laatste jaar kon ze ook daar niet 
meer aan mee doen. We herinneren Weke als een persoon met 
veel interesse en liefde voor haar kinderen.
DOOR MARRY CODÉE, IW WALCHEREN

Totaal onverwacht overleed Anneke Pie-van Dijk op 12 maart 
jl. op 78 jarige leeftijd. Anneke had begin januari haar partner 
Wim, na een lange zorgelijke periode, verloren. Hierdoor was het 
haar niet altijd mogelijk deel te nemen aan onze clubactiviteiten. 
Het contact bleef gelukkig in stand. Anneke verheugde zich erop 
weer actief deel te nemen aan het clubgebeuren. Helaas mocht 
dat niet zo zijn. Anneke was een lieve, bescheiden vrouw. Haar 
empathisch vermogen was groot. Gedurende vele jaren werd 
het verslaggevingsrooster door Anneke verzorgd. Zowaar geen 
sinecure. Wij hadden Anneke graag nog mooie jaren gegund.
DOOR WILMA SOETERS, IW ALMELO

Op 87-jarige leeftijd is zondag 19 maart 2017 ons charterlid 
Loekie Eijssen-Oosterbaan overleden. Ze was 53 jaar lid van IW 
Roermond en heeft in die periode de functies van president en 
penningmeester bekleed. Door haar achteruitgaande gezondheid 
kon ze het 50-jarig bestaan van onze club helaas niet bijwonen, 
maar ze heeft dit jubileum met enkele IW- leden in het verpleeg-
huis gevierd, waar ze de laatste periode van haar leven verbleef. 
Loekie was tot het einde een vrolijke vrouw. We zijn dankbaar 
dat ze er voor Inner Wheel was.
DOOR RENATE KERSTEN, IW ROERMOND

Op 8 april 2017 is Trees van Rossum-Breteler op 88-jarige leef-
tijd overleden. Mensen, daar ging het bij Trees om in haar leven. 
Zij was een mensen-mens; meelevend, betrokken, oog voor de 
naaste, maar ook met een duidelijke mening, en je kon met haar 
lachen, ze had humor. Zij was ruim 32 jaar lid van Inner Wheel 
en heeft diverse functies bekleed, zoals voorzitter, lid van de 
programmacommissie en afgevaardigde in het district. Bij haar 
afscheid waren vele IW-vriendinnen aanwezig; wij zijn blij dat 
wij Trees hebben gekend en zullen haar missen.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW ZWOLLE
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ALGEMEEN

Artikelen uit de IW Giftshop
Artikelen uit de shop sturen wij u graag toe. 

Porto wordt berekend. Prijswijzigingen voorbehouden

Artikelnaam Prijs in €

Balpen met Innerwheel logo € 9,00

Boekenlegger,verguld € 5,00

Brillendoekje met IW logo € 5,00

Broche, Blauwe bloem, IW-logo € 15,00

Broche, Edelstenen € 15,00

Broche, model varen € 15,00

City-bag € 20,00

Flagpin IW logo € 5,00

Gastendoekje € 7,00

Golfballen € 10,00

Golfhanddoeken € 13,00

Handtashouder € 10,00

Horloge, zwart € 28,00

Horloge, wit met IW-logo € 20,00

Kaarsen (2 st.) € 5,00

Kandelaar € 8,00

Koelkastmagneet IW-logo € 2,00

Koeltasje Coolfresh 0,5 liter (blauw-grijs) € 5,00

Koeltas, grote fles, geel met IW-logo € 8,00

Koffer-riem, blauw met geel IW-logo € 7,00

Leeslampje, Design € 11,00

Markeerstiften € 5,00

Memobloc € 3,00

Mousepad IW-logo € 3,00

Nicky halsdoekjes € 12,00

Paraplu, blauw € 15,00

Artikelnaam Prijs in €

Paraplu, geel, IW-logo € 15,00

Prullariabakje € 5,00

Schort, Barbecue € 24,00

Schort, Bistro-sloof € 18,00

Servetring € 5,00

Servetten (pak 50 st.) € 5,00

Shawl cashmere € 20,00

Shawl, design met een Hermes-look € 39,90

Shawl, lang, rood met IW wieltjes € 26,00

Shawl, lang,  zijde, blauw  of ecru met wieltjes € 13,00

Shawl met een Burberry-look € 25,00

Shawl, Zijde 90 x 90 cm € 33,50

Shawl-clips € 8,00

Silverwave Mousepad € 5,00

Sleutelhanger IW € 5,00

Snack-schaaltjes € 5,00

Speelkaarten € 9,00

Sticker voor Auto € 2,00

Sticker, IW logo (klein, 100st.) € 7,00

Stola, Wol € 35,00

Tas € 7,00

Theedoeken set 3 st. grijs/beige € 10,00

Theelepel € 5,00

Visitekaartje Roos € 3,00

Visitekaartje Rose of Friendship € 8,00

De IW Giftshop is ook aanwezig op het internet: 
www.iwgiftshop.nl   E-mailadres IW Giftshop voor bestellingen: 
giftshop@iwgiftshop.nl

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

Bedankt Zeeuwse IW clubs!
20 mei was het een geanimeerde, gezellige en goed georganiseerde Vriendschapsdag met ruim 350 deelnemers en gasten.
Voor de IW Giftshop altijd weer een belangrijke landelijke IW bijeenkomst. De verkoop van IW artikelen uit de shop was goed zodat de Giftshop 
weer een jaarlijkse bijdrage kan leveren aan de projecten van de Districten.  
Het team van de IW Giftshop
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  DOOR MARRY CODEE, REDACTEUR D60 

Bijzondere beroepen binnen IW
Beeldhouwer en auteur 

Marijke Ravenswaaij-Deege, kun-
stenaarsnaam Marijke A. Deege, is 
een fulltime werkend professioneel 
beeldhouwer en auteur. Charter 
lid van IW Gorinchem. Woont en 
werkt in een monumentale oude 
Alblasserwaardse boerderij in 
Hoogblokland (gem. Giessenlan-
den).

Tal van werken vervaardigde zij in opdracht 
en vele werken uit haar vrije collectie ver-
kocht zij aan kunstliefhebbers in binnen- en 
buitenland. Klik op www.uniquesculptures.nl 
en haar persoon en werk gaan voor u leven.

Waar stond uw wiegje?
Mijn wiegje - als boorlingske werd ik inder-
daad niet in een op de groei gemaakt kinder-
bedje gelegd - stond in Gorcum en ik kwam 
ter wereld op zaterdag 4 nov. 1944. Exact op 
dat moment vielen bommen uit de lucht en 
ontploften een paar kilometer van ons huis, 
met doden en gewonden en ingestorte huizen 
in de binnenstad van Gorcum. Heel mijn 
verdere leven heb ik een gruwelijke afkeer van 

geweld en ontploffend geweld gehad, in het 
bijzonder is Oudejaarsavond dan ook niet aan 
me besteed.

Zit Kunst in de genen?
Word je als kunstenaar geboren of kan je het 
leren? Het is een veel gehoorde vraag. Het zit 
in de genen, echt! Vroeg of laat komt eruit 
wat er sinds je in dat wiegje lag al inzat. Bij 
mij was dit vroeg. Als kind al had ik grote 
behoefte om aan een impressie een expres-
sie te geven. Ik tekende, kleurde, danste en ik 
verzon spelletjes met vriendjes en vriendinne-
tjes. Ik had dan ook nogal wat volgers.

Hoe was je ontwikkeling?
Ik ging naar de HBS. Op deze middelbare 
school was echter niet veel tijd beschikbaar 
voor tekenen en muziek. In ieder geval te 
weinig voor mij, vonden mijn ouders. Ik kreeg 
voortaan les van de stadsbeeldhouwer van 
Gorinchem: Marcus Ravenswaaij. Het werden 
boetseerlessen, omdat ik een groot gevoel 
voor ruimte en plastische vormgeving had. 
BEELDHOUWEN, dát werd het voor me.

Gezel/meester
Na mijn HBS-tijd ging ik niet naar de Kunst-
academie; we waren in de roerige zestiger 
jaren beland. Het vak leerde ik, zoals vroeger 
de gezel, in het atelier van de meester. Marcus 
Ravenswaaij, een beeldhouwer met een ge-
vestigde naam, leerde me beeldhouwen. Lees 
mijn blog ‘Over vakmanschap in de Kunst’. 
Om de dure gereedschappen en de kostbare 
materialen te kunnen bekostigen, ging ik voor 
halve dagen werken.

Naam krijgen
Ik deed mee aan exposities, kreeg een solo-
tentoonstelling, en opdracht(jes). Om mijn 
horizon te verbreden ging ik enige tijd naar 
Parijs; ik bezocht musea in Italië en in Grie-
kenland en ontving een uitnodiging om in het 
Israëlisch museum Beth Ussiskin topografische 
schematische plastieken te maken voor de 
diorama’s. Daar ben ik bijna een jaar geweest. 
Het was een boeiende tijd. Na die periode 
trouwde ik met mijn leermeester.

Samen
Ons leven als kunstenaarsechtpaar (33 jaar) 
was tierig en zeer verrijkend. Na zijn dood 
op 19 april 2003 heb ik het oeuvreboek 
Marcus Ravenswaaij, beeldhouwer van nature, 
geschreven. Het is rijk aan foto’s en enkele 
exemplaren zijn nog te koop.

Auteur
Was het samenstellen van dit imposante 
boekwerk de aanleiding tot meer schrijven? 
Ja, Chavah, moeder van alle levenden, zag 
het licht. Het levensverhaal van een Joodse 
oogarts - ik ontmoette haar in Haifa - moest 
verteld worden. Een boek(je) dat de lezer in 
één avond wil uitlezen. Hierna volgde Rasha, 
ook een spannende, meeslepende roman, die 
op actuele wijze de ontmoeting tussen de is-
lamitische en de christelijke wereld verbeeldt. 
De boeken staan uitvoerig vermeld op vele 
internetsites.

Wat is belangrijker voor je, schrijven of 
beeldhouwen?
Het zijn twee verschillende disciplines in de 
Kunst. Ik heb de gave in beide te kunnen 
opgaan. Ik besteed gedisciplineerd een aantal 
uren per dag aan het schrijven en ik kan 
lang in mijn atelier bezig zijn aan een beeld 
dat dan alle concentratie van me vraagt. 
Tussendoor duik ik ook wel de tuin in, een 
ontspannende inspanning voor me en… ik 
heb een Kerry Blue terriër om 3x per dag mee 
te wandelen. Kortom: never a dull moment 
for me!
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