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Antiek passie

Clubinfo

  DOOR ANNIE BOS, HOOFDREDACTEUR

Themanummer PASSIE

Een nieuwe Kroniek ligt voor u, klaar om 
gelezen te worden. Dat klaarmaken doen we 
met elkaar, als clubleden en redactie. Vanuit de 
clubs wil je graag zichtbaar zijn, toch? En sinds 
dit jaar kunnen we onze foto’s en verhalen 
plaatsen op de website. Eerlijk zeggen….. hoe 
vaak bekijkt u onze website? www.innerwheel.
nl.  Iedere maand staan er weer nieuwe ver-
halen op, tenminste als u die opstuurt naar de 
redactie. Een flauwe opmerking van mij, maar 
feit is dat sinds we de cheque-verhalen op de 
website plaatsen er minder wordt opgestuurd. 
Graag hoor ik van u wat daarvan de reden is. 

Deze Kroniek hebben we het thema Passie 
meegegeven. U leest allerhande verhalen van 
clubleden die vanuit hun passie de meest 
uiteenlopende dingen doen. Hoe ontstaat een 
dergelijk passie, soms is het een kleine vonk 
die uitgroeit tot iets prachtigs. Ook kennen we 
allemaal gepassioneerde mensen die lezingen 
houden in onze clubs. Ook daarvan een mooi 
verhaal.
En ook deze keer weer een interview rond ons 
jaarproject TeamUp. Nu een interview met 
Marco Out, burgemeester van Assen. Zolang 
dit project loopt willen we in iedere Kroniek 
een interview erover, met een aansprekend 
persoon die, net als wij, TeamUp een warm hart 
toedraagt. 

Op pagina 17 hebben we alle clubinfo verza-
meld, die anders per district stond vermeld. En 
achterop staat een foto met gedicht afgebeeld. 
De bedoeling is dat er achterop elke Kroniek een 
aansprekende  foto komt uit een district. Deze 
keer is dat D60. 
 
U merkt dat de Kroniek in de verandermodus 
zit, bij iedere uitgave bedenken we wat er nog 
beter of anders kan. Bij die veranderingen 
speelt ook de website een rol. Daar kunnen we 
snel onze  clubacties en activiteiten delen met 
de andere clubs. De Kroniek kunnen we dan 
gebruiken voor themanummers. Dat vergt een 
andere aanpak van de redactie. Is arbeidsinten-
siever, en daarom is er besloten om voortaan 
drie Kronieken per jaar te maken. Medio okto-
ber, medio februari en medio juni.
Kronieken die informatief zijn, of onderwerpen 
uitwerken die passen bij Inner Wheel. 
Het schrijven van alle artikelen door de redactie 
wordt ons teveel, daarom hebben we gevraagd 
om ondersteuning door een schrijverspoule. Een 
groepje clubleden die incidenteel een interview 
willen doen bij hen in de buurt. We hebben al 
enkele namen, maar graag van ieder district 
nog iemand, als het even kan.

Heel toepasselijk hebben we als thema voor de 
eerstvolgende Kroniek: BETER WORDEN.
Dat kun je uitleggen in de sfeer van ziekte. 
Maar ook na een intensieve training kun je je 
sport beter uitoefenen, of na een studie kun 
je nog beter je beroep uitoefenen. Ik kan nu 
al uitzien naar de bijzondere verhalen die we 
van u gaan ontvangen. En nog even voor de 
duidelijkheid: je mag een hulpvraag doen aan 
de redactie om van je idee een mooi verhaal 
te (laten) maken. Een mooie klus voor onze 
schrijverspoule………

Tot slot. Dit was mijn laatste Kroniek die ik als 
hoofdredacteur mocht maken. Daarvoor was ik 
drie jaar redacteur voor D58. Ongelofelijk dat 
die jaren zo snel zijn omgegaan. Dat betekent 
dat ik het naar mijn zin heb gehad. En dat is 
ook zo. Redacteur van de Kroniek, de leukste 
klus die er binnen IW bestaat! Er is nog een 
vacature in D56, wees er snel bij je zult er geen 
spijt van krijgen.
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Column
    DOOR MARLIES BOSCH,  

FOTOREDACTEUR

Beter worden
 Een tijdje geleden kwam ik thuis na 
een heupoperatie. Het was enorm 
meegevallen. Al twee uur na de ingreep 
moest ik lopen, en dat lukte aardig met 
behulp van een fysio therapeut. Na een 
dag mocht ik al naar huis. 
Er kwam thuiszorg, een hele groep 
vrienden en vriendinnen kwamen 
dagelijks voor me koken, en ik keek er al 
naar uit om zonder pijn door te gaan met 
wat ik onderhanden had.  
Maar daar werd een stokje voor gestoken. 
Een paar dagen later, op Koningsdag, 
werd ik wakker met een enorme pijn 
op de borst. De huisartsenpost bestelde 
direct een ambulance, maar uit een 
hartfilmpje bleek dat er ‘niets’ aan de 
hand was, dus iedereen vertrok. Later 
op die dag, de pijn nam alleen maar toe, 
kwam er voor de tweede keer een arts, 
die wederom een ambulance bestelde. 
Toen pas werd het duidelijk dat er wel 
degelijk iets aan de hand was met mijn 
hart. Dus met de ambulance naar het 
ziekenhuis. Door het uitvoeren van een 
hart katheterisatie werd een hartinfarct 
uitgesloten, maar toen bleek dat een 
virus zich lekker in het hartzakje en de 
hartspier had genesteld, dus dat werd 
hartbewaking. Na allerlei complicaties 
mocht ik na vijf dagen weer naar huis, 
om daar opnieuw te beginnen met de 
heup revalidatie. 
Ziek zijn en beter worden. Op zulke 
momenten realiseer je je hoe kwetsbaar 
wij mensen zijn, en hoe ‘toevallig’ het is 
dat we voor iets simpels als een nieuwe 
heup het ziekenhuis ingaan, om er 
vervolgens met iets levensbedreigends 
weer uit te komen. 
Ik merk dat ik nu nog dankbaarder om 
me heen kijk, nog meer van het leven 
geniet, en elke dag blij ben dat ik leef en 
de draad van het leven ook weer op kan 
pakken. 

Alweer het laatste nummer van de Kroniek 
tijdens mijn bestuursjaar. Een jaar dat je 
begint vol dromen, plannen, ideeën…. en 
dat voorbij is voor je erg in hebt. Een jaar 
dat ik begon met een verhaal over Inner 
Wheel, waarbij ik als metafoor een boeket 
bloemen gebruikte. De leden, de losse in-
dividuele bloemen, die samen een prachtig 
boeket vormen. Een boeket om te vieren, te 
troosten of om gewoon het leven gezelli-
gere en draaglijker te maken. Een metafoor 
om duidelijk te maken dat we best trots 
op ons zelf en op Inner Wheel mogen zijn, 
trots op wat allemaal met elkaar, voor 
elkaar én voor anderen doen!

En dat had ik mezelf als belangrijkste doel ge-
steld. Ik wil zo graag dat we weer gaan geloven 
in ons zelf, in onze Inner Wheel organisatie. Dat 
we vol passie en overtuiging over onze club 
gaan praten.

Ik heb het hele jaar uitgedragen dat Inner 
Wheel is opgericht om de kracht van vrouwen 
te bundelen. Niet om onze mannen te steunen 
bij hun werkzaamheden, maar om zelf een 
actieve rol te kunnen spelen in de opbouw van 
onze maatschappij. Een maatschappij die enorm 
geleden had onder de eerste wereldoorlog en die 
hunkerde naar veranderingen en betere leefom-
standigheden voor alle lagen van de bevolking. 
Een Europese maatschappij waarin vrouwen, 
begin 1900 niet welkom waren in mannelijke 
bolwerken als Rotary en daarom hun eigen 
samenwerkingsverbanden oprichtten. 

Deze wil, deze passie om als vrouw een bijdrage 
te willen leveren, kwam ik ook weer tegen 
tijdens de Conventie in Melbourne. Wat een 
geweldige krachtige, bijzondere en gedreven 
vrouwen. Vrouwen uit wat wij ‘ontwikkelingslan-
den’ noemen, die vol enthousiasme zich inzetten 
voor hun land. Veelal opgeleid in het buitenland, 
keren ze terug naar hun eigen land om te helpen 
bij de broodnodige verbeteringen en verande-
ringen in de maatschappij.  Vol enthousiasme 
en trots zetten ze zich samen met Inner Wheel 
actief in om daaraan een bijdrage te leveren. En 
ook zij combineren deze activiteiten met de zorg 
voor een gezin en de inzet voor een baan. 

Deze passie kom ik ook tegen bij bloeiende en 
groeiende Inner Wheel clubs in Nederland. Jaze-
ker, er zijn ook hier clubs die bloeien en groeien, 
die jongere vrouwen weten te enthousiasmeren. 
Clubs die bezig zijn om met elkaar te bepalen 
hoe ze aantrekkelijk blijven voor bestaande en 
nieuwe leden. 
Zo werken Inner Wheel Kampen en Bodegraven 
nauw samen met andere serviceclubs. Door deze 

samenwerking vergroten ze hun bekendheid en 
leggen ze nieuwe contacten. Kiezen clubs als 
Inner Wheel Veenendaal en Lelystad bewust voor 
veel ‘handen uit de mouwen’ projecten. Organi-
seerde Inner Wheel Veghel-Uden een symposium 
met als spreker Joseph Oubelkas (schrijver van 
de bestseller ‘400 brieven van mijn moeder’) 
waarmee ze zich in de regio duidelijk wisten te 
profileren en met de opbrengst diverse zorgboer-
derijen ondersteunden. Vierde Inner Wheel 
Leeuwarden uitgebreid haar 70 jarig en Inner 
Wheel Zwolle haar 65 jarig jubileum en zijn ze 
beide nog altijd bloeiende clubs. Staan poten-
tiële nieuwe leden in de rij om lid te mogen 
worden van Inner Wheel Zeeuwsch-Vlaanderen 
en Staphorst-Reestland. En zo is er van heel veel 
clubs wat moois te vertellen.

Passie die er ook nog steeds is bij leden in clubs 
die het moeilijker hebben om nieuwe leden aan 
te trekken en waar het lastig is om veranderin-
gen doorgevoerd te krijgen. Vol bewondering kijk 
ik naar bestuurders die vaak al voor de zoveelste 
keer president of secretaris zijn en ervoor blijven 
knokken om hun club overeind te houden. 

Een passie die zeker ook te vinden is bij Inner 
Wheel Purmerend.  Wat een geweldige Vriend-
schapsdag wisten ze te organiseren in Hoorn. 
Inspirerend en motiverend! Wat gebeuren er veel 
mooie dingen In Noord-Holland boven Amster-
dam! Meer hierover verderop in deze Kroniek!

Maar ook de passie van de District Besturen en 
medebestuurders van mijn Landelijke Bestuur. 
Het streven van de Districtbestuurders om de 
opzet van de DLV aantrekkelijker te maken, is 
beslist gelukt. Het contact tussen clubs onderling 
wordt gestimuleerd door leden van verschillende 
clubs uit te nodigen bij District Bestuursverga-
deringen. 
Het landelijk Bestuur trachtte door inspirerende 
externe sprekers een nieuw geluid te laten horen 
en ons bewust te maken van veranderingen in 
de maatschappij, waarop we ook als IW  zullen 

moeten inspelen. Ook werd geëxperimenteerd 
met een Organisatie & Inspiratie dagen om te 
kijken hoe Inner Wheel, als overkoepelende 
organisatie, van toegevoegde waarde kan zijn 
voor de bij hun aangesloten clubs. Dit door ze te 
voorzien van specifieke kennis en nieuwe ideeën. 

Er zijn binnen Inner Wheel zoveel mensen gedre-
ven en passievol met elkaar voor elkaar en voor 
andere bezig. Het is een feest om dat te ervaren! 

LANDELIJK

  DOOR MARIAN TELLEGEN, LB PRESIDENT

De passie van en  
voor Inner Wheel
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BOB-dag in Oostvaardersplassen

Op 20 september wordt de BOB-dag voor bestuursleden en oud-bestuursleden van het Landelijk Bestuur, de Districtsbesturen, PR 
commissie, redactie Kroniek en Johanna Hamburgerstichting gehouden. Een gezellige bijeenkomst om elkaar te spreken en de IW-
banden aan te halen. 

Omdat er geen actuele lijst met namen en 
adressen is van oud-bestuursleden, plaatsen we 
deze uitnodiging in de Kroniek. Ons aller lijfblad.

Uniek gebied
U bent welkom in Buitencentrum Oostvaar-
dersplassen te Lelystad. Wij starten met koffie/
thee en een taartje, gevolgd door een lezing 
over het ontstaan en beheer van de Oostvaar-
dersplassen. 
Na de lunch is er een unieke rondrit per Flevo-
kar door het besloten gebied. Van de Oost-
vaardersplassen is er maar één in Nederland. 
Sterker nog: in heel Europa is er geen gebied 
dat met de Oostvaardersplassen te vergelijken 
valt. Diep in zuidelijk Flevoland schiep de na-
tuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, 
ruige graslanden en waterplassen. 

Natuur voor dieren
Ganzen, lepelaars en aalscholvers weten de 
Oostvaardersplassen te vinden, net als reeën, 
vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. Zelfs de 
zeearend broedt hier sinds een paar jaar weer. 
Om graslanden tot ontwikkeling te brengen 
zijn er heckrunderen, konikpaarden en edelher-
ten in het gebied losgelaten. Met elkaar leven 
deze dieren hier een natuurlijk leven, in een 
ruig natuurgebied. 

Datum:  20-09-2018 
Tijd:  10:30 tot 15:00 uur 
Adres:  Buitencentrum Oostvaardersplassen - Kitsweg 1 - 8218 AA te Lelystad 

LET OP: DEZE LOCATIE IS NIET PER OPENBAAR VERVOER BEREIKBAAR !

Kosten:  € 45.00 p.p. 
Aanmelden:  riaheijens@yahoo.com
Betaling bij aanmelden:    NL63 ABNA 0507 6897 63 t.n.v.  

Inner Wheel Nederland o.v.v. BOB dag 2018
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REDACTIONEEL

6. 7.

  DOOR LIZE HOEKSTRA-DE GIER, IW PURMEREND

V A N  V R I E N D E N C L U B  T O T  S E R V I C E C L U B

‘Vriendschapsdag 2018’
Veel Inner Wheel clubs hebben de afgelo-
pen jaren een verandering ondergaan: van 
vriendenclub hebben ze zich in rap tempo 
ontwikkeld tot een serviceclub. Zo ook 
Inner Wheel Purmerend, waar in korte tijd 
veel (jonge) nieuwe leden zijn toegetre-
den. Zij pakken van alles aan – het zijn 
echte doeners – en menigeen neemt daar 
zijn pet voor af. Voor sommige leden was 
het even wennen, want ‘vroeger deden 
we dat altijd anders’. Maar dan denk ik 
altijd: vroeger vervoerden we ons met 
de trekschuit en daar zijn inmiddels ook 
comfortabelere vervoermiddelen voor in 
de plaats gekomen.

Dat met het evolueren van vriendenclub naar 
serviceclub het vriendschapselement uit het 
oog zou worden gelaten, is een misvatting. 
De kracht van Inner Wheel is nu juist de 
verbinding van twee principes en de jaarlijkse 
vriendschapsdag is een mooi voorbeeld van 
deze dualiteit. Want naast het vriendschap-
selement staat ook het bijeenbrengen van 
financiële middelen voor een goed doel cen-
traal. Dat deze vriendschapsdag voor Inner 
Wheel van groot belang kan worden geacht, 
blijkt wel uit het gegeven dat in de reglemen-
ten is bepaald dat het landelijk bestuur erop 
toeziet dat deze dag jaarlijks wordt georga-
niseerd.

Vorig jaar kwam vanuit het landelijk bestuur 
van Inner Wheel de vraag of Purmerend de 
jaarlijkse vriendschapsdag zou willen orga-
niseren. Na ampel overleg – de organisatie 
van zo’n dag is geen kleinigheid – is aan dat 
verzoek gehoor gegeven. Met zo’n club van 
doeners moet dat, ondanks het vele te verzet-
ten werk, een eitje zijn.
Het goede doel stond eigenlijk direct vast: 
‘Help een kind op de been’, een project van de 
Stichting Orthopedische Hulpprojecten dat 
zich richt op de hulp aan lichamelijk gehan-
dicapte kinderen in ontwikkelingslanden, voor 
wie nauwelijks orthopedische behandelingen 
mogelijk zijn. Het beoogde bedrag is door de 
club binnen afzienbare tijd bijeengebracht. 
Hoe? Door vaak een bord voor je kop te 

hebben en gewoon door te gaan met vragen 
om het goede doel te sponsoren. Een heel 
team zat er een jaar lang bovenop. Naast de 
binnengebrachte sponsorgelden wist het door 
middel van vele activiteiten het bedrag bij 
elkaar te brengen. Tijdens de vriendschaps-
dag werd uiteindelijk een cheque met het 
eindbedrag van € 12.500 overhandigd aan 
het goede doel.

Maar dat was tijdens het middagprogramma 
op zaterdag. De vriendschapsdag zelf begon 
eigenlijk al de dag ervoor op vrijdagmiddag. 
Vanuit het hele land waren zo’n 65 deelne-
mers alvast naar Hoorn gekomen om door 
middel van verschillende excursies een ‘Meet 
& Greet’ te hebben met elkaar. Het feest der 
verbroedering werd de volgende dag voortge-
zet toen de vriendschapsdag ’s ochtends offi-
cieel werd geopend met een muzikaal welkom 
door fanfarekorps Juliana uit Marken en een 
toespraak van gedeputeerde Jaap Bond van 
de provincie Noord-Holland. Verder volgden 
nog een optreden van Theaterschool NKT 
Purmerend en werd het goede doel gepresen-
teerd. Ook stond de glorie van Noord-Holland 
centraal; zowel door woord, film en muziek 
werden verschillende innovatieve aspecten op 
het gebied van voedsel, water en energie in 
Noord-Holland voor het voetlicht gebracht. 

Als we bijvoorbeeld kijken naar de veredeling 
van zaden en de verspreiding daarvan over de 
hele wereld, dan kan deze provincie met recht 
het Silicon Valley van Nederland worden 
genoemd.

Uitgebreid de tijd was er voor de lunch, 
waarin alle aanwezige Inner Wheel-leden 
hun gedachten konden laten gaan over de 
toekomst, de wereld en de onderlinge vriend-
schap. Ook het middagprogramma van deze 
vriendschapsdag sprak aan: de aanwezigen 
werden aan een grappige ontdekkingstocht 
blootgesteld onder het motto ‘Wie is toch die 
vrouw van nu?’ De dag werd afgesloten met 
een grande finale van het ‘Grandioze prijzen-
festival’ en een muzikale omlijsting door jong 
talent van Muziekschool Boedijn.

Zoals gezegd: het landelijk bestuur ziet erop 
toe dat er jaarlijks een vriendschapsdag wordt 
georganiseerd. Inner Wheel Purmerend geeft 
dan ook met genoegen het stokje door aan 
Inner Wheel Bodegraven, waar we hopelijk 
volgend jaar te gast mogen zijn. Wellicht een 
vriendschapsdag met een heel andere opzet, 
maar wél gebaseerd op één van de belang-
rijkste ingrediënten van Inner Wheel: de 
onderlinge vriendschap. Toon Hermans zong 
het al: dit is een dag om lief te hebben.

27 mei 2018

LANDELIJK
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  DOOR CHRISTIEN GAZENDAM-SCHOLTEN

I N T E R V I E W  M E T  M A R C O  O U T ,  B U R G E M E E S T E R  V A N  A S S E N

Marco is lid van wielervereniging GAUL!. 
Ze fietsen voor hun eigen plezier, maar 
omdat er meer in het leven is dan dat, 
hebben ze als ondertiteling ‘Cycling for 
War Child’.
Ieder jaar wordt er een mooi bedrag 
bijeengefietst uit diverse sponsoracties.
Vorig jaar fietsten de leden van GAUL! 
als sponsor event, drie dagen lang, 
tweehonderd kilometer per dag, langs 
de steden waar AZC’s gevestigd zijn. War 
Child besluit deze tocht te verbinden aan 
TeamUp. Voor Marco is dit zijn eerste 
kennismaking met het programma van 
TeamUp.
Op een benefiet avond in Ter Apel treedt 
het kinderkoor van de asielschool op. 
“Die blije koppies van de jongens en 
meisjes waren bijzonder ontroerend” 
zegt hij “Ik besefte des te meer waarom 
TeamUp zo belangrijk is voor deze kin-
deren”.

Professioneel programma van TeamUp
Bij een tweede bezoek aan Ter Apel, maakt 
Marco in de praktijk mee wat TeamUp 
doet voor de kinderen in het AZC. Zij leren 
hen op een ontspannen manier weer een 
beetje kind te zijn. De activiteiten waaraan 
de kinderen deelnemen geven structuur. Op 
vaste momenten in de week zijn ze welkom 
bij het programma dat TeamUp aanbiedt. 
“Geen goedbedoeld ‘knutselclubje’, maar de 
professionele begeleiders houden de kinderen 
zorgvuldig in de gaten”.
Het effect van de activiteiten van TeamUp 
op de kinderen maakt diepe indruk op Marco 
met als gevolg: zijn tweede passie. Hij besluit 
zich actief in te zetten voor de jongens en 
meisjes die een kans moeten krijgen gelukkig 
te zijn zolang ze in een AZC verblijven.
De kinderen die in Ter Apel ‘aanspoelen’ ko-
men uit diverse landen, met verschillende
achtergronden en hebben verschillende vor-
men van ellende meegemaakt.
Niet alle kinderen zijn getraumatiseerd. Er zijn 
ouders die uit economische motieven met 
hun kinderen naar Nederland zijn gekomen. 
Zij zullen terug moeten naar het land van 
herkomst.

Gedurende de tijd die ze in ons land verblijven 
hebben echter ook zij structuur nodig.

Samenwerken met gemeente
Ernst Suur, programma-directeur van 
TeamUp, wil graag samenwerken met Marco 
Out. Een burgemeester heeft door zijn functie 
te maken met het COA. Hij heeft kortere 
lijnen om zaken te regelen en kan soms ‘een 
duwtje geven’ zoals Marco het noemt.
Hij begint met het AZC in zijn eigen gemeen-
te Assen. Er komt een TeamUp, dat inmiddels 
goed draait. Ook benadert hij een aantal 
andere gemeentes waar AZC’s  gevestigd zijn. 
Hierbij stuit hij op het grootste probleem: hoe 
kom je aan goed gekwalificeerde vrijwilligers? 
De wil om te helpen is er, maar zonder pro-
fessionele begeleiding is het niet mogelijk een 
TeamUp van de grond te krijgen in een AZC. 
“Een begeleider moet ‘sjoege’ hebben van de 
problematiek van de kinderen en bereid zijn 
zich er serieus in te verdiepen”. Vrijwilliger zijn 
is geen vrijblijvende zaak. De kinderen hebben 
grote behoefte aan duidelijkheid en regel-
maat. Hun leven krijgt door TeamUp weer 
stabiliteit. De vrijwilliger levert die stabiliteit 
door er iedere week op de afgesproken tijd te 
zijn. Hoe hoger je de lat legt om goed opge-
leide vrijwilligers te krijgen, des te moeilijker 
om deze mensen te vinden. 

Vrijwilligers werven via netwerken
Marco ziet het als taak van de gemeente om 
de contacten tussen het AZC en de bevolking 
soepel te laten verlopen en waar mogelijk be-
kendheid te geven aan het werk van TeamUp. 
De gemeente kent sociale netwerken, vrijwil-
ligersbanken en jeugdzorg. Hoe beter de 
kinderen ‘landen’ des te minder moeilijkheden 
er later ontstaan. Een Pabo kan misschien 
mensen leveren. Sportscholen en uitzend-
bureaus komen in beeld. De laatste zouden, 
in de vorm van sponsoring, de screening van 
de vrijwilligers kunnen overnemen. Op dit 
moment doet War Child dit. Daar gaat veel 
tijd en energie in zitten, terwijl de focus moet 
liggen op de kinderen. Uitzendbureaus zijn 
gespecialiseerd in screening en begeleiding 
van mensen. Het zou fantastisch zijn als zij 
dat ook bij de vrijwilligers zouden willen doen.
De begeleiding van de vrijwilligers is voor 
TeamUp een serieuze zaak. Het werken met 
soms hevig getraumatiseerde kinderen is geen 
sinecure. Voor mensen die hiermee te maken 
krijgen moet er een klankbord zijn indien 
zij daar behoefte aan hebben. Marco is over 
de vrijwilligersproblematiek in gesprek met 
Ernst Suur en heeft overleg met de CEO’s van 
de ondersteunende organisaties War Child, 
Save the Children en Unicef. De vraag is: Hoe 
kan het werk van TeamUp worden voort-
gezet en nog beter worden georganiseerd? 
Zodat TeamUp uitgerold kan worden in heel 
Nederland.

TeamUp in elke AZC
Het aantal AZC’s is afhankelijk van de in-
stroom van asielzoekers. Er worden (tijdelijke) 
AZC’s gesloten en de bewoners moeten elders 
worden ondergebracht. Voor kinderen stress-
vol. Als ze erop kunnen rekenen dat er in de 
volgende locatie ook een TeamUp is, kan dit 
helpend zijn om de narigheid verzachten. De 
grote uitdaging van TeamUp is om vrijwil-
ligers te werven. Mensen die net zoals Marco 
Out hun hart laten spreken en bereid zijn hun 
expertise en ervaring in te zetten voor de 
kinderen in de AZC’s.
“Het zou mooi zijn als ook Inner Wheel hier-
aan kan bijdragen”.

Man met 
Passie voor 
wielrennen,  
en van daaruit 
voor TeamUp

181396 Inner Wheel Kroniek.indd   6 11-06-18   09:02



7 kroniek JUNI 2018

REDACTIONEEL

Bericht van Gitta de Zwart,  
illustrator  
Vriendschapskaarten voor 
TeamUp

IW Vriendschapskaarten TeamUp zie pg 17

Landelijk IW project

TEAMUP

Voordat ik voor mezelf begon als grafisch ontwerper en illustrator heb ik geruime 
tijd bij War Child gewerkt. Het was heel bijzonder om het werk van War Child mede 
mogelijk te maken, en zo kinderen uit conflictgebieden te helpen om te gaan met hun 
oorlogservaringen.
Toen ik twee jaar geleden de overstap maakte, ben ik verbonden gebleven aan deze mooie 
organisatie. Zo heb ik illustraties gemaakt voor een War Child project in het Midden-Oosten. 
Toen in maart mijn oud-collega Nina Marx contact met mij opnam en vertelde over de plannen 
van Inner Wheel Nederland, kon ik natuurlijk geen nee zeggen. Het is ontzettend leuk om mijn 
passie voor illustreren in te zetten voor zo een mooi doel! Ik hoop dat veel IW-leden plezier 
hebben bij het versturen en ontvangen van de Vriendschapskaarten.

Meer informatie over mij en mijn werk staat op: www.gittadezwart.nl

LANDELIJK

Vier verschillende kaarten met het thema 
Vriendschap zijn per set te koop. De kaarten 
zijn geheel belangeloos ontworpen door 
Gitta de Zwart, illustrator. Ze draagt 
TeamUp een warm hart toe. Iedere kaart be-
vat een lieve vriendschaps-boodschap voor 

de ontvanger en door de kaart te kopen 
ondersteun je TeamUp, het lustrum-project 
van IW Nederland. 

De kaarten zijn te bestellen via innerwheel-
voorteamup@gmail.com

o.v.v.: VSK, je naam, je adres, je telefoonnr. 
en gewenste aantal sets kaarten.
Een set van bestaande uit vier verschillende 
kaarten kost € 10,- excl. verzendkosten.   
Bankrekeningnr. NL63ABNA0507689763 
t.n.v. Inner Wheel Nederland.

-  Sinds eind 2015 actief in de  
Nederlandse opvanglocaties 

-  Samenwerking tussen  
War Child, Save the Children en 
UNICEF Nederland 

- 20 locaties door heel Nederland 

-  Er zijn bijna 21.000 mensen  
in de Nederlandse opvang- 
locaties, waarvan 7.300 jonger dan 18 jaar 

-  Werkt met meer dan 150 professionele vrijwilligers

Projectleiders voor IW:
Anita Meerdink en Gees van der Peijl
IW Zeeuwsch Vlaanderen.

Site TeamUp: www.warchild.nl/teamup
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  DOOR EEN IW LID VAN D56

Ze was bang voor dieren maar haar 
oma en opa hadden een ‘hobby-
boerderijtje’ met een hond, katten, 
kippen, geiten, schapen en soms een 
pink of varkentje om vet te mesten. 
De vakanties bracht ze er, samen 
met haar zus, vaak door. Opa helpen 
met de dieren was een vast ritueel. 
Zo maakte ze de geboorte van veel 
dieren mee en hielp lammetjes de 
fles geven en geiten melken. Samen 
met haar zus (beiden nog geen 10 
jaar) waren ze opa’s grote hulpen. 
Na de middelbare school wilde ze 
graag naar Leeuwaren: HBO Dieren-
gezondheidszorg. 

Liefde voor varkens
Bij de eerste stage, op een varkensbe-
drijf in Frankrijk, werd ze onaangenaam 
verrast door de slechte zorg voor met 
name de biggen. En daar is haar liefde 
voor varkens begonnen. Een volgende 
stage bij een veevoederbedrijf richtte 
zich, jawel, weer op varkens. Aantonen 
dat goede huisvesting van de dieren 
een tevredener dier geeft en bovendien 
beter en meer vlees. Daar kwam heel 
wat rekenwerk en statistiek-kennis aan 
te pas. De opleiding was meer op rund-
vee gericht, voor haar gevoel te weinig 
lesstof over varkens. Na afronding van 
de opleiding ging ze studeren aan de 
Universiteit Wageningen. Een studie, 
gericht op fokkerij en genetica. Een 
scriptie over homeopathie voor biggen 
werd haar aan alle kanten afgeraden. 
Niemand zou de antibiotica willen laten 
staan voor zoiets vaags als een discuta-
bel middeltje van de homeopaat... 

Homeopathie voor varkens
Maar ze zette door en kreeg een boer 
150 kilometer verderop zo ver dat 
ze een paar worpen biggen mocht 
afzonderen en zonder antibiotica ‘naar 
de slager mocht helpen’. Dat betekende 
wekenlang elke dag erheen rijden…en 
nooit een onvertogen woord…is dat 
geen passie? Ze kreeg medewerking van 
de homeopathische dierenartsenvereni-
ging en de positieve resultaten waren 
‘significant’. Publicaties in vakbladen 
volgden, evenals een zeer hoog cijfer 
voor de scriptie. Ook vele onderzoeken, 
presentaties en publicaties, in binnen- 
en buitenland. Steeds gericht op het 
welzijn van de varkens, want een beter 
dier geeft beter vlees. Het castreren en 
couperen van oren en staarten stoort 
deze dappere meid heel erg en ze zoekt 
op de meest vergaande manieren fok-
methoden waarbij dat niet meer nodig 
is. Het Keurmerk Beter Leven is voor 
haar niet vergaand genoeg. 

Volwassen professional
Met veel passie begeleidt ze nu studen-
ten en staat daarbij nog steeds graag in 
overall en laarzen in de stal. Ze reist de 
wereld over naar congressen en is een 
graag gehoorde spreker. Ze wint prijzen 
als young professional van beroepsor-
ganisaties in de veeteelt. 
Ze is opgevoed met compassie voor 
anderen. Het werd vooral passie voor 
varkens.

Hoe trots kun je dan zijn als moeder….
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  DOOR HANNEKE MULDER, REDACTEUR D56

Henk Butink vertelt over zijn passie:
DE FOTOGRAFIE VAN CULTUUR-HISTORISTISCHE ONDERWERPEN 

Gaudí 
Er is één gebouw in de wereld dat mij mate-
loos boeit en waar ik telkens weer versteld sta 
van de menselijke creativiteit en vernuft: de 
Sagrada Familia in Barcelona. In 1995 begon 
ik met het fotograferen van de bouw, we 
komen er meerdere keren per jaar. Het is fas-
cinerend te zien hoe het ontwerp van Antoni 
Gaudí (1852-1926) gestalte krijgt. Ik waan me 
als de middeleeuwer die ook zoiets meemaak-
te. Toen werkten ook generaties aan de bouw 
van een kathedraal. Soms zo langdurig, dat 
de bouwstijl zelfs veranderde bijvoorbeeld van 
Romaans in Gotisch. Maar in Barcelona houdt 
men zich aan het ontwerp van Gaudí. 
In 1995 had de Sagrada Familia alleen nog 
maar buitenmuren en vier torens. Het woud 
dat Gaudí voor ogen had, moest nog geheel 
worden gerealiseerd. Bomen waarvan de stam 
de pilaar vormt en de takken als dragers van 
het gewelf. Openingen in de gewelven moeten 
het zonlicht doorlaten zodat het – als in een 
bos – door de bladeren heen op de grond valt. 
In 2010 kwam het interieur klaar zodat we nu 

het visioen van Gaudí kunnen zien. 
Het gehele gebouw is op de natuur geïnspi-
reerd. Latere kunstenaars hebben in de geest 
van Gaudí hun kunstwerken gemaakt. Dat zie 
je voorbeeld aan de deuren uit 2013/2014 van 
de geboortegevel, gemaakt door de Japanse 
kunstenaar Etsuro Sotoo. In zijn vaderland 
wordt hij de Japanse Gaudí genoemd. Tussen 
de gevel van Gaudí zelf en zijn deuren zit 
100 jaar. Het is verbluffend hoe Sotoo deze 
prachtige deuren heeft gemaakt in volmaakte 
harmonie met de organische vormen van de 
rest van de gevel. Een gevel die gegroeid lijkt 
te zijn en doet denken aan een druipsteengrot. 
De Sagrada Famila is de aanleiding geweest 
dat mijn vrouw en ik heel Spanje afstruinen 
om elke steen die Gaudí heeft aangeraakt te 
zien en uitgebreid fotografisch vast te leggen. 
Inmiddels heb ik drie presentaties gemaakt 
over de architect Gaudí. Over zijn oeuvre, 
zijn werken op de wereld erfgoedlijst en de 
Sagrada Famila.

NB. In het museum Het Schip in Amsterdam 
begint dit najaar een expositie over het werk 
van Antoni Gaudí, een aanrader.  
www.hetschip.nl 

Henk Butink, www.butink.nl

Deze schitterende presentatie heeft Henk 
Butink gehouden tijdens het Driehoeksover-
leg van de IW clubs Almelo, Ambt Almelo en 
Vriezenveen. Het was genieten!
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  DOOR HANNEKE MULDER, REDACTEUR D56 

Bijzonder 

hoe gedreven een Innerwheel lid kan zijn… 
Door IW Nijkerk werd ik getipt over hun 
clublid met een bijzondere passie: Linda 
van Scheijndel met een passie voor sokken 
breien. Dit lijkt heel gewoon maar dat is het 
zeker niet!
Nadat ik een afspraak had gemaakt, ben 
ik naar Nijkerk gereden. Ik wilde wel eens 
weten wat deze passie in onze snelle wereld 
voor haar betekent. Linda heette mij har-
telijk welkom en heeft mij veel verteld en 
van alles laten zien. Niet iets voor mij. Veel 
te arbeidsintensief daar ben ik te ongedurig 
voor, maar wel bijzonder en met recht een 
passie. Linda is sinds 3 jaar bij Inner Wheel 
en in Nijkerk het jongste lid. Elk vrij moment 
dat Linda niet werkt in haar praktijk voor 
Bowentherapie, is ze aan het breien. In de 
meeste gevallen in samenwerking met de 
Amerikaanse organisatie Ravelry, die als 
sociaal netwerk fungeert. 

Sokkenbreicompetitie
Ravelry schrijft ieder jaar een Sock Madness 
uit. Dit is een competitie die duurt van maart 
tot half juni, waaraan gekwalificeerde breisters 
mee doen. Ongeveer 900 breisters worden 
geselecteerd en breien in zeven rondes heel veel 
bijzondere sokken. Als je mee mag doen krijg je 
een patroon opgestuurd dat je zo snel mogelijk 
moet breien. Die breiwerken worden natuurlijk 
gecontroleerd op fouten en pasvorm. Er zijn heel 
bijzondere patronen waar allerlei steken worden 
gecombineerd, soms versierd met kraaltjes. Linda 
is de laatste keer tot de vijfde ronde doorge-
drongen en dat is heel goed want vooral de 
Amerikaanse deelnemers kunnen er wat van. 
Verbazingwekkend mooi allemaal. Ze werkt 

met rondbreinaalden en geeft de voorkeur aan 
Japanse merken. De overgang van naald naar 
draad moet heel ongemerkt verlopen en de punt 
moet spits zijn. 

Sociaal breien
Linda breit niet voor een sociaal project maar 
dat wil niet zeggen dat ze niet aan vrijwilligers-
werk doet. Ze doet dat op een andere manier. 
Eén van haar zonen is mentaal gehandicapt en 
woont beschermd, daar is Linda bij betrokken. 
Ook binnen IW heeft ze haar sporen verdiend. 
Als lid van de IW-leesclub breit ze terwijl ze een 
luisterboek volgt. 

Breien is niet alleen leuk, het blijkt nog nuttig 
ook! Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar de uitwerking van handwerken bij mensen 
die in de wacht zitten in de zorgsector. Degenen 
die handwerken - en daar valt breien onder - re-
ageren sneller bij noodsituaties dan mensen die 
bijvoorbeeld lezen op hun mobiele telefoon.

Het was een bijzondere middag; ook al wist ik 
natuurlijk wel wat breien was, op deze manier 
had ik er nog nooit mee kennis gemaakt!
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IW Kampen, inspiratie door samenwerking
Door verbinding naar samenwerking: IW 
Kampen heeft verbinding gelegd met andere 
serviceclubs binnen die gemeente. Daar werd 
positief op gereageerd. Het resultaat is dat 
er de laatste jaren een vruchtbare samen-
werking is ontstaan met vier andere service-
clubs uit Kampen, te weten Rotary, Lions, 
Ronde Tafel en Soroptimisten. Gezamenlijk is 
een serviceplatform opgezet.

Naamsbekendheid
Het naar buiten richten als club heeft als 
voordeel dat je mensen ontmoet die, net als 
IW, fundraising hoog in het vaandel hebben. 
Daarnaast is het goed voor de naamsbekend-
heid. Want bij events staat IW op de banieren 
en dragen we kleding van de samenwerkende 
serviceclubs. Je wordt geïnformeerd over elkaars 
reilen en zeilen en je ontvangt uitnodigingen. Op 
onze beurt nodigen wij vanzelfsprekend ook uit. 

Plastic soep tijdens de Internationale Han-
zedagen in 2017
Verleden jaar werden de Internationale Hanze-
dagen in Kampen gehouden. Het serviceplatform 
heeft tijdens deze dagen aandacht gevraagd 
voor de problematiek rond plastic soep, zoals de 
afvalberg van plastic in de zee wordt genoemd. 
Het publiek, waaronder schooljeugd, is gewezen 
op de milieugevaren ervan. Op de Hanzedagen 
stond een verplaatsbare bakkerij die van ingeza-
meld plastic afval skateboards maakte. En was 
er een sloep in de vaart, geheel gemaakt van 
plastic afval. Ook was de Great Bubble Barrier op 
schaalmodel in bedrijf. Via www.thegreatbubble-
barrier.com vindt u alle info over deze elegante 
oplossing om plastic al in de rivieren tegen te 
houden.

Plastic soep tijdens Sail Kampen 2018
Het serviceplatform is ook drie dagen present 
geweest tijdens Sail Kampen, het event dat 
in het paas-weekend plaatsvond. Tussen de 
oude schepen met op de achtergrond Kampens 
trots De Stedemaeght (een oud schip uit 1926) 
waande je je in de middeleeuwen. Pal voor dit 
schip stond onze Pagodetent met de vertegen-
woordigers van de gezamenlijke serviceclubs. 
Hier informeerden we bezoekers op de gevaren 
van plastic soep. We gaven antwoord op vragen 
en hielpen de jeugd bij prijsvragen. Plastic 
Fantastic en de Great Bubble Barrier waren ook 
vertegenwoordigd. Er was een prijsvraag voor 
de jeugd met leuke prijzen; zo werden twee 
skateboards van plastic afval verloot. Gemeente 
en provincie werkten goed mee en hebben ons 

financieel ondersteund. Na afloop was er een 
gezamenlijke borrel voor alle leden van de vijf 
clubs. Het was zeer inspirerend!

Dit zijn zomaar twee voorbeelden van samen-
werking binnen een stad. Het is niet moeilijk. 
Neem het initiatief en maak een kennismakings-
afspraak! Het motto voor dit clubjaar in Kampen 
is: Zichtbaarheid en Groei. Alle commissies van 
onze club werken aan dit motto. Zeer uiteenlo-
pende commissies die er allemaal toe doen. Met 
elkaar werkt het motiverend en stimulerend. 
Kortom; we zijn een club in beweging.
Ontvang in verbondenheid en vriendschap een 
hartelijke groet uit Kampen!
 

  DOOR BARBRA LENSTRA, REDACTEUR D58

Emigreren in eigen land - naar de polder!
Een zeer korte versie van een lezing bij IW 
Dronten door Frits Schmidt

Frits Schmidt is historicus en voorzitter van de 
Stichting Geschiedschrijving gemeente Dron-
ten. Hij begint met een foto van Nederlanders 
die emigreerden naar Canada, Australië en 
Nieuw-Zeeland. Er waren echter ook Nederlan-
ders die emigreerden in eigen land. Zij gingen 
helemaal naar de Noordoostpolder, later naar 
Oostelijk Flevoland en nog weer later naar 
Zuidelijk Flevoland.  Waarom zijn die polders 
eigenlijk gemaakt? Frits Schmidt legt uit dat dit 
deels kwam door dijkdoorbraken en overstro-

mingen, met vele doden als gevolg. Een andere 
oorzaak was het voedseltekort tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Dit leidde tot versnelde uitvoe-
ring van de afsluiting. Nieuw land was nodig 
om het voedselprobleem op te lossen.

Swifterbant
Terwijl in de Randstad geen woning te krijgen 
was, kreeg je in Swifterbant zelfs huursubsidie. 
Dus trok men daarheen. De familie Valk als 
eerste, zij arriveerden in 1963. Al snel volgden 
velen. Er kwam een school, een restaurant 
en een kerk: één voor zowel gereformeer-
den, hervormden als rooms-katholieken. Het 

eerste winkelcentrum van Swifterbant heette 
‘De Poort’. En rijwielhouder Kloppenburg was 
de eerste die een telefoon had en daarmee 
contactpersoon voor het hele dorp werd. Klop-
penburg verkocht naast fietsen ook huishou-
delijke apparatuur. De eerste melkboer, Vinke, 
heeft dat kunnen merken. Door de koelkasten 
van Kloppenburg verloor hij een deel van zijn 
handel. En de eerste die zich met de landbouw-
mechanisatie bezig ging houden was Cees 
Weevers. Hij bouwde zijn woning en bedrijf 
in Delftse stijl en men kon bij zijn Shell-pomp 
de tank vullen. Emigreren naar de polder, een 
geschiedenis apart!

DISTRICT 58
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  DOOR MARIJKE DOCTER, IW DRACHTEN 

Intercity  
Frieland:  
podium voor 
passie
Voor deze bijeenkomst – georganiseerd door 
IW Drachten voor 5 Friese clubs – is actrice 
en zangeres Inez Timmer uitgenodigd voor 
haar solo-musical Mademoiselle Chanel. Een 
stuk over een gepassioneerde sterke vrouw 
die haar carrière begon als zangeres in een 
tingeltangel. Voor Inez een uitgelezen kans 
om deze voorstelling te combineren met 
tijdloze Franse chansons.

Na de opening verschijnt Inez Timmer, pardon: 
Coco Chanel in de zaal, waar ze de aanwezi-
gen kritisch beoordeelt op hun kleding: “Très 
charmant, Madame!” of “Kijk, dat is precies hoe 
het níet moet!” Na deze korte inspectie betreedt 
mademoiselle Chanel het podium en neemt 
ons mee voor een uitgebreide terugblik op haar 
veelbewogen leven.

Als 12-jarig meisje wordt ze door haar vader 
naar een klooster gebracht. Om aan de sleur 
van het klooster te ontkomen, gaat ze zingen in 
een café. Daar ontmoet Coco haar grote liefde: 
de militair Boy Capell. Inmiddels heeft ze haar 
grote talent als naaister ontdekt en weet ze 
haar ideaal te verwezenlijken: het vrouwelijke 
lichaam de vrijheid geven, dus: wég met het 
korset en ingewikkelde kapsels. Haar winkel in 
Parijs wordt beroemd. Maar dan begint de oor-
log. Zijde en satijn zijn niet meer te krijgen, wel 
jersey. Boy Capell wordt gelegerd in Normandië 
en Coco vergezelt hem. Succesvol ontwerpt ze 
hier comfortabele kleding van jersey. Tot haar 
grote verdriet echter, trouwt Boy een adellijke 

Engelse dame. Dat huwelijk is slecht en hij reist 
terug naar Coco. Maar helaas; hij verongelukt 
onderweg. Coco zit niet bij de pakken neer en 
vindt haar tweede liefde: de Rus Romanov, af-
stammeling van de tsaar. Hij trouwt echter met 
een adellijke Zweedse. Wéér is haar eenvoudige 
afkomst een struikelblok. Haar derde liefde is de 
hertog van Westminster. Voor hem gaat ze naar 
Engeland. Maar ook hij kiest voor status en niet 
voor Coco. Ze keert terug naar Frankrijk. Kort 
voor de Tweede Wereldoorlog leert ze baron Von 
Dinslaken kennen. Ze verhuist met hem naar 
Berlijn en merkt weinig van de oorlog. Toch 
wordt ze in 1945 als collaborateur gearresteerd, 
maar is snel weer vrij door hulp van invloedrijke 
contacten waaronder Churchill.  
Coco is een vechter. Ze weet met haar ijzeren 
discipline haar mode-imperium verder uit te 
breiden. Ze werkt door tot haar overlijden op 
87-jarige leeftijd.

Inez Timmer geeft vol passie een prachtig beeld 
van Coco Chanel, waarbij ze ook het publiek aan 
het zingen krijgt. Wij hebben genoten van haar 
vakmanschap! Over de verloting die ten goede 
komt aan het hospice Smelnehaven in Drachten 
na uitreiking van de cheque is meer te vinden 
op de website.
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Friesland is top!

Tijd te kort in Leeuwarden. Volgens het blad 
National Geographic Traveller, een speci-
ale uitgave met een overzicht van beste 
reisbestemmingen voor 2018, is Friesland, 
met Leeuwarden als Culturele Hoofdstad, de 
op-één-na-beste plaats om in 2018 heen te 
gaan. Neem de trein en ga er een dag op uit 
met je club. Het is dichterbij dan je denkt. 

Durf te dromen, durf te doen, durf anders te zijn 
met 60 grote en honderden kleine evenemen-
ten. Met misschien wel het meest spectaculaire 
evenement: de REUZEN! De wereldberoemde 
straattheatergroep Royal de Luxe gebruikt zijn 
iconische, gigantische poppen voor indrukwek-
kende spektakels die grenzen overstijgen. De 
groep, bekend om zijn originaliteit en brutaliteit, 
komt op 17, 18 en 19 augustus 2018 voor het 
eerst naar Nederland.

Er zijn in en rondom de stad veel bijzondere ac-
tiviteiten. Arriveer je per trein in Leeuwarden (de 
geboorteplaats van Escher en van Mata Hari), 
dan word je op het stationsplein direct verrast 
door de mistfontein ‘LOVE’. De Spaanse kunste-
naar Jaume Plenza gaf deze naam aan de twee 
7 meter hoge kinderhoofden die onderdeel zijn 
van het project ‘Eleven Fountains’. Het project 
dat een nieuwe vorm geeft aan de traditionele 
Elfstedentocht, die door klimaatverandering 
nog maar zelden wordt verreden. Internationale 

kunstenaars hebben voor elk van de elf steden 
een prachtige fontein ontworpen. Nu zijn de elf 
steden niet verbonden door ijs, maar vanaf 18 
mei door stromend fonteinwater.

Na een koffie met uitzicht op de fontein loop 
je langs statige herenhuizen en sta je even later 
op het grote vernieuwde Wilhelminaplein. Ben 
je een Escher-liefhebber, stap dan het Friesch 
Museum binnen. Daar kun je tot 28 oktober 
genieten van de tentoonstelling ‘Escher op reis’. 
Veel door Escher bezochte landen vormden voor 
hem een bron van inspiratie. Zeker de moeite 

waard! Ga gezellig een hapje eten in de histo-
rische binnenstad op één van de vele lonkende 
terrassen langs de gracht aan de Nieuwestad en 
geniet van het bruisende winkelhart.
Lekker rondstruinen en zelf ontdekken is het 
credo, ook ná 2018. Voel je welkom in Leeuwar-
den-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.
Voor meer informatie:

www.friesland.nl
www.aguidetoleeuwarden.nl  
voor de route van een stadswandeling
www.leeuwardencityevents.nl

DISTRICT 58
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   DOOR: TINEKE CERUTI, IW GORICHEM

Haar passie is 
graven
Als er in de binnenstad van Gorcum moet 
worden gegraven – er moet een parkeer-
garage komen of er moeten ondergrondse 
vuilcontainers worden geplaatst, of nieuwe 
bomen geplant - dan is de kans groot dat je 
Toos Busch in zo’n put aantreft. Want Toos, 
geboren in 1938, van huis uit verpleegster, 
moeder van vier dochters en sinds 1977 
lid van IW Gorinchem, werkt als vrijwilliger 
van de Werkgroep Archeologie Gorinchem. 
Toos begon haar vrijwilligerswerk in het 
museum. Dit is in Bethlehem en later in het 
Gorcums Museum. Maar toen midden jaren 
90 in Gorinchem voor het eerst systematisch 
archeologisch onderzoek werd gedaan op een 
bouwplaats in de binnenstad, vond Toos het 
interessant om er iedere middag te gaan kij-
ken. Dat bracht de uit Amsterdam ingehuurde 
archeoloog ertoe haar te vragen om dan 
maar te komen helpen, “Als je hier toch iedere 
dag bent”.  

Dus was Toos erbij toen vlak daarna een deel 
van de begraafplaats van het Minderbroeders 
Klooster, dat daar tot 1572 gestaan had, 
werd blootgelegd. Veel skeletten en schedels. 
En ze was erbij in de enorme bouwput voor 
een parkeergarage, op de plaats van een 
17e-eeuws buiten. Ze was erbij toen gegraven 
werd voor de bouw van de nieuwe V&D, op 
de plaats waar vroeger de Latijnse school 
stond. Veel vondsten, en opmerkelijk waren 
de vele schrijfstiftjes uit de 15e eeuw!
Eén van haar leukste vondsten tot nu toe is 
een grote scherf van een bord met daarop 
de kop van de koning-stadhouder Willem III, 
ook al op een plek waar in de 17e eeuw een 
aanzienlijk huis stond. 
En met alleen graven ben je er natuurlijk niet. 
In de loop der jaren heeft Toos veel opgesto-
ken door samenwerking met archeologische 
bedrijven. Ze ondersteunen de vrijwilligers 
van Archeologie Gorinchem met vondst-

verwerking; van wassen tot registreren en 
opslag. Aardewerk en glas lijmen en restau-
reren. Ieder met zijn eigen specialisme. Het 
specialisme van Toos is metaal. Met behulp 
van een elektrolyse-apparaat ontroest zij me-
talen voorwerpen zoals gereedschap, beslag, 
pikhaken, spijkers, ruitersporen, hoefijzers en 
gespen. Zij voorziet ze van een beschermende 
laag tannine, waarna ze in de klimaatkamer 
bewaard worden.  
Het gemeentelijk depot voor bodemvondsten 
verhuisde in 2017 naar een mooie locatie 
dichtbij het centrum van Gorcum. De vond-
sten blijven daar beschikbaar voor weten-
schappelijk onderzoek, exposities en educatie. 
De toekomst? Archeologie zal Toos blijven 
boeien. Het blijft boeiend door de nog onbe-
kende schatten uit de bodem van de stad!

www.archeologiegorinchem.com
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   DOOR MARRY CODÉE-DE WEERD,  

REDACTEUR D60 

Haar passie is  
antiek
Nellie Couwenbergh werkt samen met 
haar echtgenoot in hun antiekhandel in 
een oud pand aan de Kerkring in Grijps-
kerke, op Walcheren.  

Hoe word je antiquair? 
Er is geen beroepsopleiding, geen officiële scho-
ling voor. Je leert al doende. Een studie kunst-
geschiedenis kan natuurlijk geen kwaad, maar 
noch mijn man, noch ik hebben die gevolgd. 
Victor studeerde rechten, maar het handelen in 
oude voorwerpen en kunst was aantrekkelijker. Ik 
studeerde sociologie. Ook na het afronden daar-
van bleef ik werken in de eigen zaak. Het is geen 
beschermd beroep. Iedereen die in oude dingen 
wil handelen kan dat ongestoord doen. Vertrou-
wen is dan ook het sleutelwoord in dit beroep. De 
antiquair weet meestal meer dan de koper. Niet 
altijd overigens; er zijn veel gebieden waarvan de 
doorgewinterde verzamelaar meer weet dan wij; 
van oud speelgoed tot zilveren lepeltjes.

 Hoe lang werken jullie al in dit vak?
Al vanaf midden jaren ’70. We zijn begon-
nen in Utrecht, verhuisd naar Bunnik in 1996 
en sinds een jaar of vijf in Grijpskerke. We 
hebben altijd meubels en uurwerken ver-
kocht, maar ook schilderijen en decoratieve 
voorwerpen. In eigen beheer restaureren we 
meubels en klokken. Daarnaast organiseren 
we altijd extra activiteiten, zoals open dagen, 
en geven cursussen en lezingen.

Is er veel veranderd in de antiekhandel?
Ja zeker. Niet alle antiek is zo tijdloos geble-
ken als men dacht. Je ziet meer kortdurende 
modieuze stijl- en woontrends, minimalis-
tisch, eclectisch en inmiddels weer meer 
barok. En hoewel we vaak denken een zeer 
individuele smaak te hebben, blijken we die 
trends vaak te volgen. Wanneer staan onze 
steigerhouten interieurs weer aan de straat? 
De vraag naar leeftijd, kwaliteit en authenti-

citeit van een voorwerp 
- altijd een duidelijke 
maatstaf voor kwaliteit 
en prijs - is veel minder 
relevant geworden. Ik 
vind dat je echt een 
eigen accent aan je in-
terieur kunt geven door 
een mooie combinatie 
van modern en antiek. 
Daar kun je veel in kwijt. 
Je hebt dan oog voor 
de bewezen schoonheid 
van het oude, maar ook 
voor het nieuwe. Hoewel 
antiek ook verrassend 
nieuw en modern kan 
lijken. 
Antiek is hergebruik! 
Er zijn geen nieuwe 
grondstoffen en 

materialen nodig. Zodoende leveren we een 
grote bijdrage aan de duurzaamheid in onze 
consumptie. Ik vind dat erg belangrijk. Ook 
het persoonlijke contact met onze klanten 
geeft veel voldoening. Na een taxatie kunnen 
ze bijvoorbeeld beter de boedel verdelen of na 
een restauratie weer jaren plezier beleven aan 
het meubeltje van oma of de klok van moe-
der. Ook in dat opzicht geeft het hergebruik 
veel voldoening.

Hoe zie je de toekomst?
Het leuke van dit vak is dat je ervaring 
toeneemt en niet veroudert. Integendeel; je 
hebt veel gezien, dat helpt enorm. De vraag 
naar kennis over antiek zal blijven en er zullen 
steeds minder mensen komen die dat in huis 
hebben. Er zijn weinig jongeren die de lange, 
intensieve weg van dit vak willen gaan. Voor-
lopig zijn we dus nog wel even bezig. 

www.antiekcouwenbergh.com 

DISTRICT 60
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Ons oudste Inner Wheel-lid Frans(je) 
Pot werd geboren op 9 januari 1927 als 
Francoise Esselbrugge in Axel Zeeuws-
Vlaanderen, waar haar vader een horlo-
gemakerij/juwelierszaak had. In de jaren 
voor de oorlog gingen Frans en haar zus 
in de zomervakantie regelmatig naar Am-
sterdam, Den Haag en Scheveningen en 
omgeving met haar tante en oom, die in 
Haarlem woonden. Zij vonden het belang-
rijk dat de meisjes musea bezochten en 
de steden in het westen van het land. Ook 
de Bijenkorf werd regelmatig bezocht. 
En daar begon haar liefde voor lichte en 
modern vormgegeven meubels.

Frans kreeg verkering met Leendert Pot uit 
Axel. Diens familie had een meubelzaak. Op 
aandringen van Frans werden er ook moderne 
meubels in de verkoop gezet. Zoiets had men 
in Axel nog nooit gezien, maar Frans wist 
Leendert er met veel doorzettingsvermogen 

van te overtuigen dat deze meubels de toe-
komst hadden. Hij ging uiteindelijk overstag, 
op voorwaarde dat de zware, Mechelse 
meubels, die iedereen had, in het assortiment 
bleven. Dat was ook bittere noodzaak: van de 
verkoop van moderne meubels konden ze in 
het begin niet leven. Echter, langzaam maar 
zeker kwam er een kentering. Terugkerende 
expats uit België kochten graag modern meu-
bilair en uiteindelijk konden ze, dankzij het 
inzicht en de volharding van Frans, overgaan 
tot het verkopen van alleen maar de mooiste 
moderne meubels, stoffen en accessoires. 

Pot Axel Meubels is tegenwoordig een begrip 
in Nederland en ver daarbuiten. Samen vorm-
den ze een ijzersterk duo. Frans als harde wer-
ker achter de schermen, op de achtergrond bij 
ontvangsten en vergaderingen met architec-
ten en ontwerpers bij hen thuis; Leendert, 
een zeer charismatisch man, juist op de 
voorgrond. De zaak is intussen overgegaan in 

andere handen. Leendert is overleden, evenals 
hun dochter Ine. Hun andere dochter, Els, is 
ook lid van IW Zeeuws-Vlaanderen. Zij is onze 
(inkomend) voorzitter, Frans was voorzitter in 
1997/1998, en stond mede aan de wieg van 
onze club, die werd opgericht in 1989 in een 
bomvolle kerk in IJzendijke.

Tot voor kort woonde Frans alleen in het 
huis dat mede door Leendert is ontworpen 
en waarin alle designklassiekers van de 20ste 
eeuw staan. Nu zijn Els en haar man bij haar 
ingetrokken, in dit prachtige pand, dat de 
belichaming is van de visie en passie van een 
vrouw met een vooruitziende blik.

De stille kracht

   DOOR ANNEKE NISTEN EN AFRA KLAP, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN
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REDACTIONEEL

De website van  

Inner Wheel,  
wat vind je daar?

Ga naar www.innerwheel.nl
Log in met je mailadres + eigen wachtwoord.

En ervaar welke mooie dingen je er tegenkomt.

Over je eigen club; 
hoe staat jouw club eigenlijk op de website?

En over andere clubs; 
wat ze doen, hebben gedaan of van plan zijn.

Onze website,  
(met een variant op de slogan van Marian Tellegen): 

met artikelen van ons allemaal, 
voor ons allemaal, 

maar vooral ook bedoeld als onze uitstraling naar anderen rondom ons.

Een interessante website, 
die je wilt zien...  

hoe vaak kijk je daar eigenlijk…..

District 56

District 60

District 58
Nieuwe leden D56 

Almelo Jolanda Mol - Sohl
Apeldoorn Marjolein van den Bos – Reinders
 Clara ten Veen – van Kampen
 Ingrid Teunissen - Schut
Arnhem Geldria Marjan Goudkuil
 Heidi Delcliseur
Barneveld Petronella de Boer – de Waart
 Woutera Lagerweij – van de Loenhorst
Bodegraven Hilda van Berkel
 Rianne van Leeuwen
Oldenzaal Florian Rikmanspoel – Nijhuis
Schoonhoven Marieke Neervoort
Veenendaal Helmy van Erp
Vriezenveen Carin Lucas -Christenhusz

Nieuwe leden D60
 
Curaçao   Patricia Verlaan – Moestaredjo
Tilburg Triborch  Jenny van Alebeek
   Margot ter Huurne – Visschedijk 
   

 
Zeeuwsch-Vlaanderen Afra Klap – Hom
   Wouterien Dees
   Ankie Hollebek – van Bendegem

Nieuwe leden D58 

Alkmaar Lucille Luders – Wekker
 Carla Molenaar – Koper
Almere ’t Gooi Willy Hadderingh   
 
Kampen Willy van Rhijn
Kennemerland Ellen Hoofs
Leeuwarden-Zuid Pien Spits – de Leeuw
Lelystad Natalie Oonk
 Ron van Gaans
Clubjubileum
Bolsward  21 september 2018  50 jaar

Golfdag
Maandag 1 oktober 2018: Open Friese Golfdag voor D58  
georganiseerd door Almere-’t Gooi. Op Golfclub Almeerderhout. 
Start vanaf 11.30 uur
Meer informatie via Inez Walraven (inez@walravenholdingbv.nl).

CLUBINFO

Vriendschapskaarten zie pg 7
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In memoriam
Op 15 januari van dit jaar overleed op 85jarige leeftijd ons lid  
Anik Stortenbeker-Falkena. Anik was lid van onze club sinds 1986 
en bezocht regelmatig onze bijeenkomsten. Tijdens onze clubmiddag 
op 20 februari hebben wij haar herdacht. De goede herinneringen 
aan haar zullen we blijven koesteren. Veel leden waren bij de uitvaart 
aanwezig.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW ARNHEM

Op 28 januari is Janneke Soeterboek-Nijdam, lid van IW Barneveld 
sinds 2004, op 56-jarige leeftijd overleden. Ze was al ruim 20 jaar 
MS-patiënt, maar ondanks haar handicap had ze haar eigen inbreng 
in de club. Ze was in 2007/2008 een gewaardeerd president van 
de club. Het was een bijzondere vrouw, ze had het hart op de tong 
maar ze kon iedereen voor zich innemen met haar warme persoon-
lijkheid. In juli 2017 kreeg ze helaas een fatale diagnose: uitgezaaide 
borstkanker. Na een paar redelijk goede maanden is ze rustig in haar 
eigen huis te midden van haar gezin overleden. We verliezen in haar 
een lieve vriendin.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW BARNEVELD

Op 17 april overleed een van onze oudste leden: Lien Kraak-van 
de Vrie op bijna 89-jarige leeftijd. Ze was een trouw Inner Wheel-
lid. Ook bestuurlijk was ze in onze club actief. Altijd bereid om een 
helpende hand te bieden. In haar jongere jaren zeer sportief, ook 
competitief. In die tijd was haar leven verder gevuld met haar gezin 
en deed ze heel veel vrijwilligerswerk. Ze was vriendelijk en gezellig, 
maar door haar afnemende gezondheid niet meer in staat om veel 
activiteiten te ondernemen. Ze bleef tot op het laatst loyaal aan 
onze club. We zullen haar aanwezigheid missen, ze was een waarde-
vol clublid van Goes-Reimerswaal.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW GOES-REIMERSWAAL

Op 25 februari is onze dierbare Marianne Marcus-van Os, één van 
de oprichters van onze club, overleden. Zij is voorzitter en secretaris 
geweest en deed enthousiast mee aan de acties en projecten die 
wij op touw zetten. Marianne was een lieve vriendin, met altijd 
een luisterend oor en een weloverwogen, besliste eigen mening. 
Een waardevol lid van onze vereniging. De laatste jaren ging haar 
gezondheid echter achteruit, en zeker na de dood van haar geliefde 
Ad, kreeg ze het erg moeilijk. Toch bleef ze trouw onze bijeenkom-
sten bezoeken. Die afschuwelijke ziekte en dat het opeens allemaal 
zo snel zou gaan, beseften we niet. We missen haar.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW KINDERDIJK

Op 24 februari bereikte ons het bericht van het overlijden van ons 
lid Coby Schouten-Rosinga. Zij is 95 jaar geworden. Coby was een 
trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten. Toen dat niet meer lukte 
bezochten wij haar regelmatig, wat ze erg op prijs stelde. Na het 
overlijden van haar man werd het leven voor Coby moeilijk. Ze miste 
haar man heel erg. Wij zullen ons Coby blijven herinneren als een lieve 
en elegante dame.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW BARCHEM

Op 16 april is ons charterlid Gerry van der Werk-van Voorst 
onverwacht overleden. Zij is 74 jaar geworden. Gerry was een trouw 
bezoeker van onze IW-bijeenkomsten en heeft diverse bestuursfunc-
ties bekleed bij onze club. Met name op financieel gebied was zij op 
haar best. Gerry trad nooit op de voorgrond maar als ze ergens een 
mening over had, dan gaf ze die ook. Zij was nooit verlegen om een 
praatje en zij stuurde trouw digitale kaarten met kerst en verjaarda-
gen. Wij zullen haar missen tijdens onze bijeenkomsten.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW LELYSTAD
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Enkele artikelen uit onze IW Giftshop

BBQ schort € 24,- 
code: 1081

IW stickers € 7,00
code: 1071

Koeltas € 8,00 
code: 1086

Theelepel € 5,00  
code: 1030

Markeerstiften € 5,00 
code: 1041

Brillendoekje € 5,00 
code: 1094

Cashmere shawl € 19,50
code: 1073

Gastendoekje € 7,00 
code: 1006

Broche Eye catcher € 22,00  
code: 1105

Méér keuze is te vinden op onze website www.innerwheel.nl/giftshop
Makkelijk te bestellen & snel thuisbezorgd.
De winst van de giftshop is bestemd voor het landelijk IW project.

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

Laura Smit e-mail: laura.smit@telenet.be
Inge van Es  e-mail: vanes@kpnmail.nl tel. 0529-484706
Eleonora de Kort  e-mail: eleonora@overlangbroek.nl
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Wolken passie
Kijk naar prachtige beelden in

de hemel waar ze ongekende

rust uitstraalt, trilt bij de minste wind

Glijdt langzaam en zonder zorgen voorbij

In dit glanzend juweel draagt ze

kleurrijke mantel, dromen spiegelen

Voel me aangetrokken tot de horizon

Late lichtstralen kleven op enkele vleugels

De stilte mengt zich in deze zachte

materie, een open ruimte voor het hart

Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt

Het schilderen van bloemen, planten en dieren

Zwevende waterdruppeltjes boven het hoofd

waar ze verhalen van vroeger vertelt, bouwt

een toekomst op die tot de verbeelding spreekt

en bewandelt de weg naar geluk; telkens weer

Geschreven door Catharine Boone 

foto Marry Codée; D60 / Arnemuiden
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