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DOOR MARGJE MARKERINK

Van de hoofdredacteur
Wat vliegt de tijd! Voordat je het weet zit je alweer te stoeien met
de kopij die binnengekomen is. Het blijft leuk om alle artikelen een
plekje in het blad te laten krijgen. Deze keer is de vormgeving van
voor- en achterkant van dit nummer verzorgd door Nicole Karssen,
namens IW Epe. De bijbehorende foto’s zijn gemaakt door Liesbeth
van Asselt. De Vriendschapsdag komt er weer aan en IW Epe hoopt
op minimaal 500 leden die zullen komen! Ook voor de Meet &
Greet is een leuk programma door de PR-commissie samengesteld.
De vormgever van dit blad heeft zijn best gedaan om op
verschillende manieren het getal 500 in het blad te verstoppen.
Ook de getallen op de achterzijde tellen mee. Tel ze, stuur het
aantal in en… win de prijs! Nog iets bijzonders
in dit nummer, een artikel van het Rijksmuseum Amsterdam.
Zij wilden heel graag deze tentoonstellingen onder de aandacht
van onze leden brengen. Nina Kalt, Presidente IW Nederland, en Karin van Helden, voorzitter
PR-commissie, mochten bij de officiële opening van deze tentoonstellingen aanwezig zijn.
Er is in ieder geval weer genoeg te lezen en te zien in deze Kroniek. Veel leesplezier!

 DOOR REDACTIE KRONIEK

Nogmaals kopij aanleveren
We lijken wel op de schooljuf van vroeger,
maar toch blijft het een beetje nodig. We
krijgen veel en leuke kopij binnen, waar we
heel erg blij mee zijn. Ga vooral door met
het insturen van leuke artikelen over het
reilen en zeilen binnen de clubs. Of gewoon
iets over een heel ander onderwerp is ook
zeer welkom. Vaak is het zo dat je pas aan
de kopij denkt als de uiterste inzenddatum
bijna is aangebroken. Maar het hoeft echt
niet op het laatste moment te worden
ingestuurd. Eerder mag ook! Zo kunnen
wij als redactie alvast deze artikelen klaar
maken en dat scheelt weer in tijdsdruk voor
die laatste week. We krijgen ook wel eens

krantenartikelen opgestuurd. Helaas moeten
wij die weer terugsturen naar de club. Echt
alleen kopij in Word kunnen wij verwerken
of een hele pagina in PDF vorm, zoals b.v. de
achterpagina van deze keer. Het maximaal
aantal woorden staat in het colofon, evenals
het gewenste aantal pixels van de foto’s.
Stuur alleen de originele foto(‘s) op, dan
komt de foto mooi in de Kroniek. Anders
wordt het zo’n klein fotootje. O ja, geef de
foto dezelfde naam als het bijbehorende
artikel, dan kunnen wij ze niet per ongeluk
bij het verkeerde artikel plaatsen. Alvast
bedankt en we zien weer uit naar al jullie
kopij voor het juni nummer!

Agenda Algemeen
• Cursus Besturen
• NL Doet
• Meet & Greet VSD
• Vriendschapsdag
• Rallye Charlemagne

dinsdag 15 maart en zaterdag 19 maart 2016 in Nijkerk
vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2016
vrijdag 22 april in Zwolle
zaterdag 23 april in Wezep
vrijdag 9 tot en met zondag 11 september in Gent, België
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DOOR KARIN VAN HELDEN, VOORZITTER PR-COMMISSIE IW NEDERLAND

Meet & Greet IW NEDERLAND
op 22 april 2016 in ZWOLLE!!
Hotel Wientjes is gevestigd in een vroegere
ambtswoning, ooit woonden hier de burgermeesters van Zwolle. Het pand is een begrip
in Zwolle en omstreken. Van buiten oogt het
statige gebouw met zijn markante voorgevel
nog net als vroeger. Het hotel ligt tegenover
het bus- en treinstation en van hieruit kan
iedereen gemakkelijk met openbaar vervoer
naar Wezep. Parkeren op het parkeerterrein van het hotel Wientjes is mogelijk voor
hotelgasten op basis van beschikbaarheid. De
P-kaart kan bij de receptie worden gekocht
en betaald (€10,- per dag). Tegenover het
hotel is een openbare P-plaats met een
dagtarief van € 9,- per dag.
In Zwolle zijn veel oude en monumentale
bouwwerken bewaard gebleven. Er is een
actieve historische vereniging die zich inzet
voor behoud en reconstructie van oude
gebouwen en stadsgezichten. Hierdoor heeft
Zwolle een goed geconserveerde oude stadskern binnen zijn grachten. De binnenstad is
een beschermd stadsgezicht.
We verzamelen ons op 22 april om 14.00
uur bij hotel Wientjes voor een stadswandeling door deze historische Hanzestad en
we besluiten deze met een bezoek aan het
Vrouwenhuis. Het Vrouwenhuis in Zwolle is
een bijzonder museum dat enkel op afspraak
wordt geopend voor publiek. Het huis werd
in 1742 gesticht door de welgestelde Aleida
Greve (1670-1742) en bood onderdak aan
‘oude vrouwen en vrijsters’ van Hervormde
huize. Het huis ademt nog steeds de sfeer
van de 17e eeuw. Zij gaan speciaal voor ons
open!

De totale kosten zijn € 12,50 p.p. inclusief
rondleiding, koffie/thee en bezoek museum.
Maximale aantal deelnemers is 25 personen,
dus geef je snel op!!
De middag zal worden besloten met een
borrel en aansluitend het diner bij Wientjes.
Deze kosten zijn voor eigen rekening net als
eventuele overnachtingskosten/P-kosten, al
dan niet in Hotel Wientjes.
I.v.m. het bespreken van de rondleiding graag
opgeven bij Karin van Helden:
kfvanhelden@gmail.com
Graag zien we jullie allemaal in Zwolle
Namens alle leden van de Pr-commissie
Karin van Helden, voorzitter

Column
 
DOOR MARLIES BOSCH,
FOTOREDACTEUR

Als fotograaf kijk je anders naar de
wereld om je heen. Je kijkt ook anders
dan ‘normale’ lezers naar foto’s in een
tijdschrift. Je ontkomt er gewoon niet
aan… je ziet de wereld door het oog van
de camera. Soms is dat een handicap.
Maar veelal een geschenk, vooral als
mensen die op de foto staan daar
naderhand heel blij mee zijn.
Van de week maakte ik de treurigste
reportage ooit. De partner van een van
mijn liefste vriendinnen overleed totaal
onverwacht in de bloei van zijn leven,
en op het toppunt van hun geluk. Mijn
vriendin was als verdoofd en vroeg me
om de begrafenis te fotograferen en te
filmen zodat ze er op een rustig moment
nog naar zou kunnen kijken. Ik heb nog
nooit zo’n moeilijke taak gehad. Dwars
door het verdriet van haar en alle mensen
die om hem gaven heen, was ik gewoon
‘aan het werk’. Ik moest alert reageren
bij een ontroerende speech van twee
nichtjes, of zag ineens een mooi beeld,
een schaduw die ik vast wilde leggen.
De begrafenisstoet liep naar het kerkhof
op deze ene dag met een knalblauwe
lucht, tussen vele andere troosteloze
regendagen. De uitvaartbegeleider, een
vrouw vol empathie, kwam af en toe
vragen of ik het nog wel volhield, omdat
ze zag hoeveel moeite het me kostte om
en aanwezige, rouwende vriendin, en een
technisch geschoolde fotograaf te zijn.
Als ik de naar beelden terugkijk zie ik
niet alleen het verdriet van mijn vriendin
maar voel ook dat van mezelf, in elke
foto die ik die dag genomen heb.
Maar hier, in de
Kroniek, staan vooral
foto’s van cheques
die trots worden
overhandigd aan
goede doelen, vrouwen
die samen een mooie dag beleven,
bijeenkomsten van Inner Wheel clubs
overal in het land en zelfs overzee. Als
fotoredacteur zou ik sommige van die
foto’s graag groter willen zien, zodat we
ook echt allemaal van die momenten
kunnen meegenieten. Zou ik dan, tot slot,
u allemaal mogen vragen om uw camera
toch vooral op de hoogste resolutie in te
stellen voordat u foto’s maakt, zodat de
foto’s dan ook groot genoeg zijn om ze in
alle glorie in het blad te tonen?
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DOOR NINA KALT, PRESIDENT IW NEDERLAND

Rallye Charlemagne Gent 2016
Zoals officieel werd meegedeeld tijdens de
Rallye Charlemagne in Trento vindt de volgende Rallye plaats van vrijdag 9 tot en met
zondag 11 september 2016 in Gent, België. Zij
hebben voor ons een fijn programma samengesteld bestaande uit verschillende excursies
in de stad Gent, zodat onze komst naar dit
evenement zeker gedenkwaardig wordt.
Tijdens de driejaarlijkse bijeenkomst begroeten
IW leden (en partners) elkaar uit alle landen
van het Rijk van Karel de Grote. Het programma maakt het mogelijk elkaar te ontmoeten
en te genieten van Gent en omstreken.

AANMELDING
VOOR HET PROGRAMMA
Voor het programma wordt u verwezen naar de website van IW Nederland:
www.innerwheel.nl. Als u aan de Rallye
Charlemagne wilt deelnemen, dient u zichzelf
bij de organisatie in Gent aan te melden voor
30-04-2016. Een inschrijfformulier vindt u op
onze vernieuwde website. Ik hoop velen van u
in deze prachtige stad te mogen ontmoeten.

HET REILEN EN ZEILEN VAN INNER WHEEL
Bestuurscursus voor inkomende- en aspirant bestuurders van Inner Wheel.
Datum:
Plaats:

Dinsdag 15 maart of zaterdag 19 maart 2016
Aanvang 10.00 uur - 16.00 uur
Zalencentrum ‘De Schakel’ in Nijkerk

Aanmelding: met vermelding van datum, club en district bij de penningmeester van het LB:
Fenny Kloosterziel: iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com o.v.v. ’Bestuurscursus’
Deelname kosten: € 37,50 p.p. inclusief koffie/thee en lunch
Aanmelden en Betaling: vóór 5 maart 2016 nog mogelijk
Bankrekening: NL63ABNA0507689763 t.n.v. Vereniging IW Nederland te Eerbeek.
Zie overige informatie in de Kroniek van december 2015

Banner van IW Nederland
ook voor clubs te bestellen
Het is mogelijk een banner met eigen clubnaam te bestellen via het Landelijk Bestuur, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de layout van de banner van IW Nederland.
Technische gegevens:
Maat (Medium)
is 100 cm breed en 200 cm hoog
Het doek is 510 grams PVC
(frontlit B1 brandvertragend)
Een luxe (degelijk) cassette systeem in een
zwarte solide draag en beschermtas
De banner kan ook buiten gebruikt worden.
Het gewicht is ± 5 kg
De prijs: € 99,00 excl. BTW

4

Opmaakkosten eigen tekst € 30,00 excl. BTW
De totale kosten voor de banner zijn incl.
BTW: € 156,09
Zie ook de website bij documenten na
inloggen bij : www.innerwheel.nl
Te bestellen en info via de penningmeester
van het Landelijk Bestuur.
F. Kloosterziel-Engel –iiw.
nl.lbpenningmeester@gmail.com
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DOOR ANNEKE KLUIJVER, SECRETARIS IW NEDERLAND

Bezoek van IW Sri Lanka
Nirmala Daane Bolier – de Soyza had via de
website te kennen gegeven dat zij kennis
wilde maken met IW Nederland. Zij woont in
Sri Lanka maar heeft jarenlang in Nederland gewoond en spreekt goed Nederlands.
Nirmala is lid van de IW Colombo Mid Town
in Sri Lanka.
Dit jaar zit Nirmala in het Districtsbestuur als
ISO - International Service Organiser - voor
2015-2016 en haar voornaamste taak is het
bevorderen van ‘International Friendship’
binnen Inner Wheel. Zij is begonnen met een
project om clubs te zoeken in het buitenland
die graag willen communiceren met een club
in Sri Lanka. Tot nu toe is het gelukt met een
aantal clubs in Engeland en India. Binnenkort
verwacht ze clubs uit Italië, de Filippijnen
en Noorwegen te mogen toevoegen aan het
lijstje. Zij wilde haar idee graag uitleggen
aan ons en hoopt ook clubs in Nederland aan
haar lijstje te kunnen toevoegen.
Inner Wheel clubs in Nederland die geïnteresseerd zijn om contact te maken kunnen
een bericht sturen naar:
IW club of Colombo Mid Town District 322,
ISO van het District in 2015-2016.
Nirmala Daane Bolier – de Soyza
email: kerabimms@gmail.com

website: http://www.innerwheel.lk/index.php/
district-322/district-executives-committee
Het was fijn over en weer met elkaar van
gedachten te wisselen.

De ontmoeting met Nirmala vond plaats
bij Nieke Aalders thuis in Voorburg, hierbij
waren aanwezig Birgitta Ruysch, Ada Schouwink, Francine Beij en Anneke Kluijver.
Nieke verraste ons met een heerlijke lunch.

DOOR IW DE BETUWE/CULEMBORG

Inner Wheel on Wheels!
Fietstocht door de bloeiende Betuwe
Datum
Waar

Opgeven
Kosten
Betaling

Afstand
Fietshuur

: 16-04-2016
: Start bij ‘De Prinsenhof’
De Beijen 1, 4116 GG Buren
	Start vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur
U wordt hier ontvangen met een kopje koffie/thee en iets lekkers en krijgt een tasje met versnaperingen mee voor onderweg.
: 	via mailadres: fietstocht.innerwheel@hotmail.com
Onder vermelding van uw naam, adres, club en aantal personen vóór 25-03-2016
: € 17,50 p.p.
:	Vóór 25-03-2016 overmaken op
NL 06 RABO 0312 568 479 t.n.v.
IW de Betuwe/Culemborg
o.v.v. naam, adres, club, aantal personen
: Circa 35 km.
: Bericht komt via uw clubsecretaris.

Fiets met ons mee!
Samen met partner, vrienden, vriendinnen langs
bloeiende bomen, weilanden en kronkelende
rivieren voor het goede doel: ‘Het Hospice in Culemborg’.
Met een vriendelijke groet,
IW de Betuwe/Culemborg
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DOOR MARIEKE ZEKVELD, RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Twee nieuwe tentoonstellingen in
het Rijksmuseum Amsterdam
Het Rijksmuseum heeft IW Nederland benaderd om deze tentoonstellingen onder de aandacht van onze leden te brengen. Zij verwachten dat er onder onze leden een groot aantal
museumliefhebbers te vinden is. Nina Kalt, Landelijk President IW Nederland, en Karin van
Helden, Voorzitter PR-commissie IW Nederland, zijn 19 februari jl. op uitnodiging aanwezig geweest bij de officiële opening van deze tentoonstellingen.
Het Rijksmuseum is het museum van Nederland. In 80 zalen vertellen 8.000 objecten
het verhaal van 800 jaar Nederlandse kunst
en geschiedenis van de middeleeuwen tot
Mondriaan. De grootste publiekslievelingen
zijn de beroemde schilderijen uit de Gouden
Eeuw van Jan Steen, Frans Hals, Vermeer en
Rembrandt. Daarnaast is er ook de Philipsvleugel, met tien zalen voor grote en kleinere (inter)nationale tentoonstellingen te
bezoeken. Hier bevindt zich ook het nieuwe
restaurant RIJKS®.

Breitner: Meisje in kimono

20 februari t/m 22 mei 2016
G.H. Breitner, Meisje in witte kimono
1893/94, Rijksmuseum Twente, Enschede
Het Rijksmuseum presenteert voor het eerste
alle versies van ‘ Meisje in kimono’ door de
19e eeuwse schilder George Hendrik Breitner
bij elkaar. De kunstenaar maakte deze geliefde
serie in de jaren 1893-1896. Het jonge model
Geesje Kwak poseerde voor bijna al zijn schilderijen en werd zo door Breitner onsterfelijk
gemaakt. De tentoonstelling is gebaseerd op
nieuw onderzoek en laat voor het eerst de
(voor zover bekend) volledige serie van 14
schilderijen zien, waaronder een tot nu toe

Catwalk

onbekend ‘Meisje in rode kimono’ uit particuliere collectie. Naast schilderijen worden ook
tekeningen, schetsen en foto’s getoond die de
kunstenaar ter voorbereiding hierop maakte.
Er zijn in het verleden vaker tentoonstellingen
gewijd aan dit geliefde thema van Breitner,
echter nooit eerder werden alle schilderijen
van ‘Meisje in kimono’ bij elkaar getoond.
Door alle ‘Meisjes in kimono’ samen te tonen
in combinatie met de voorstudies in de vorm
van tekeningen, schetsen, foto’s, Breitner’s
schildersezel en -kist geeft de tentoonstelling
bovendien een indruk van de manier waarop
de schilder te werk ging in zijn atelier aan de
Lauriergracht in Amsterdam.

Mode in het Rijksmuseum
20 februari t/m 15 mei 2016
Voor het eerst toont het Rijksmuseum in een
ruime keuze uit zijn gevarieerde modecollectie. In zes zalen van de Philipsvleugel
presenteert het Rijksmuseum Nederlandse
mode van 1625 tot 1960. Te beginnen bij
de kleren van de Friese Oranjes uit de Gouden
Eeuw, via japonnen van kleurrijke Franse zijde
en flonkerende fluwelen mannenpakken uit
de 18e eeuw, naar de klassieke Empire en de
grote hoepelrokken uit het Fin de Siècle tot
aan 20ste-eeuwse haute couture van Dior
en Yves Saint Laurent. De vormgeving van de
tentoonstelling is in handen van fotograaf
Erwin Olaf.
Begunstigers: Fonds Haute Couture/Rijksmuseum Fonds, Jessy en Betty Blumenthal Fonds/
Rijksmuseum Fonds en ING

DOOR KARIN VAN HELDEN EN NINA KALT

Impressie opening tentoonstellingen Rijksmuseum
Op 19 februari jl werden de beide tentoonstellingen gepresenteerd aan 1500 relaties,
waarvan de ene helft uit de modewereld en de
andere helft speciaal genodigden waren van
het Rijksmuseum. Er werd groots uitgepakt.
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Personen in historische kostuums brachten
kleur aan tussen de gasten, maar de gasten
mochten er zelf ook zijn! De een was nog
fraaier uitgedost dan de ander. Naast de
collecties, een lust voor het oog… Na de openingsspeech van de directeur, Willem Pijbes,
werd iedereen in de gelegenheid gesteld een
kijkje te nemen. Zowel de Breitnercollectie
(slechts 13 schilderijen met daarnaast foto’s
uit 1898!) als de Catwalk zijn met grote zorg
samengesteld en gedocumenteerd. Zie onze
foto’s. Nadien was er een drankje en muziek
in de foyer. Om 22.00 uur zijn we moe maar
voldaan naar huis gegaan. We hebben IW
Nederland met plezier vertegenwoordigd. Op
de website van IW Nederland wordt, voor de
duur van de tentoonstellingen, drie maanden
achtereen, een ‘banner’ geplaatst van het
Rijksmuseum te Amsterdam.
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DISTRICT 56

District 56

DOOR YOLANDE GOEDHART, IW BARNEVELD

Agenda

Clubjubilea
IW Doorn
IW Waddinxveen
IW Barneveld
IW Rijssen
IW Schoonhoven
Nieuwe leden
IW Almelo
IW Amersfoort
IW Apeldoorn
IW Bodegraven
IW Nijkerk
IW Veenendaal

8 maart 1971
28 maart 1981
6 april 1991
7 april 1976
28 april 1961

45 jaar
35 jaar
25 jaar
40 jaar
55 jaar

Jannie Vleerbos-Entjes
Cathy Hemmer
Marlise den Hertog-Verstegen
Hillie Oosting-Benning
Rinie Stolwijk -van den Akker
Arthura van de Bunt
Linda van Scheijndel-van Lier
Corien Kroesbergen

We hebben
een leuk
bericht
te melden!
Op 16 november 2015 is geboren
Evy Amélie Woudenberg.
De eerste “Inner wheel baby”
van IW Barneveld.
Op de foto moeder
Laurina Woudenberg
(lid IW Barneveld) met dochter
Evy en de kraammand met cadeautjes.

Rectificatie van artikel uit de Kroniek van december 2015. Het artikel over de overhandiging van een cheque voor het inloophuis van Westervoort
is geschreven door Beeb Lamers van IW Arnhem Rijn-IJssel en niet door Lena Kolff van IW Doorn.

DOOR ANNEKE KASPER, IW BARCHEM

€ 5000,- voor KiKa
IW Barchem heeft het afgelopen clubjaar
2014-2015 als project KiKa gekozen. We hebben € 5000,- bijeengebracht door o.a. een
herfstmarkt te organiseren en we hebben tijdens de meeste clubbijeenkomsten verlotingen
gehouden. De opbrengsten kwamen allemaal
ten goede aan KiKa. De herfstmarkt vond
plaats in de Orangerie van Kasteel Ruurlo. Deze
gelegenheid mochten we gratis gebruiken. De
leden zijn diverse maanden bezig geweest om
producten te maken voor de verkoop op deze
herfstmarkt, o.a. handwerkspullen, diverse
herfststukjes, kerstspullen, vogeltaarten.
Daarnaast hebben we een High tea gehouden.
Alle lekkernijen werden gemaakt door de eigen
leden. Het was een groot succes. Tijdens onze
bijeenkomst op 12 november jl. werd door Lida
Wilbrink aan een vrijwilligster van Kika de cheque van € 5.000,- overhandigd.

DOOR ELJA FRANKEN, IW WADDINXVEEN

SantaRun in Waddinxveen
Zaterdag 19 december was onze gemeente
(Waddinxveen) rood gekleurd! Op deze dag
vond voor de derde maal de SantaRun plaats,
georganiseerd door de plaatselijke Rotary
afdeling. Deze SantaRun is een hardloop/
wandel evenement van 3 kilometer, door het
plaatselijke centrum, waarbij alle opbrengsten bestemd zijn voor een goed doel. Alle
deelnemers (groot èn klein) ontvangen bij

inschrijving een kerstmanpak, waardoor
het één feestelijke rode happening wordt.
Dit jaar was het wel een redelijk warme
SantaRun (ca. 16 gr. C), maar dat mocht de
pret niet drukken. Kerstpak aan, baard op
het gezicht en naar de start! Een enorm leuk
evenement waarbij door de Rotary èn Inner
Wheel de handen ineen worden geslagen
om alles in goede banen te leiden. Op de

bijgaande foto ziet u een aantal dames van
onze club die ‘de handen uit hun kerstpakmouwen’ steken en de deelnemers voorzien
van een natje en een droogje.
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DOOR NINA KALT, PRESIDENT IW NEDERLAND

Nieuwjaarsconcert Epe 2016
Twee goede doelen kregen ieder € 9500,- !

Inner Wheel en Rotary Club Epe organiseerden
op zaterdag 16 januari 2016 voor de 16e keer
het Nieuwjaarsconcert in de Grote Kerk in Epe.
Twee goede doelen, medewerking van het Haydn
Jeugd Strijkorkest, aangevuld met de finalisten
van You’ve Got Talent 2016 en de sfeervolle
aangeklede kerk waren de ingrediënten voor
deze traditie en stond wederom in het teken
van ‘Jong Talent’. Een onvergetelijke avond met
gepassioneerde jonge muzikanten onder de
bezielende leiding van dirigent Jan Ype Nota.
In het kader van Internationale contacten
waren de contactclubs IW Mülheim en RT
club Bielefeld aanwezig. Voorafgaand aan
het optreden van het bekende HJSO traden
de finalisten op van de talentenjacht YGT
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2016. De voorzitter van RT Epe reikte een
cheque uit van € 9500,- aan de Stichting
Maurits van Nierop Foundation, deze stichting
ondersteunt educatieve en sportprojecten voor
de kansarme jeugd in Zuid-Afrika. Voor 2016
staat de renovatie van de sanitaire ruimten
van de Norma Road Primary in Kaapstad op
het programma. Hier wordt bijgedragen aan de
verbetering van de hygiënische omstandigheden.
De president van IW Epe, Cilia Smit, reikte een
cheque uit van € 9500,- aan de Stichting Kenia
Kinderen voor het project ‘schoon drinkwater’
met als doel, de 3000 inwoners van het dorp
Maai Mahiu schoon drinkwater ter beschikking
te stellen, dit door een waterput te boren. Ook
kregen wij de concertviool te horen, die het

instrumentenfonds van het HJSO, van het vorig
jaar geschonken bedrag, had bekostigd. Twee
miniconcerten, één op altviool met orkest en
één op concertviool met de dirigent op cello.
Wat een samenspel en wat kan de dirigent
deze jonge mensen enthousiasmeren. Aan het
eind traden voor ons twee solisten op met het
prachtige nummer: ‘Time to say goodbye’, maar
wel zoals de dirigent aangaf tot ziens in 2017.
Wat een geweldig iniatief om op deze manier als
serviceclubs op lokaal niveau samen te werken
en je in te zetten voor de medemens. Met een
hoofd vol muziek zijn we huiswaarts gegaan.
‘Hoe een winterse avond…… warmte kan
brengen’. Dank aan de gastvrijheid van de leden
van IW en RT club Epe.
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DISTRICT 56

DOOR MARGJE MARKERINK, IW NIJKERK

Cheque voor Museum Nijkerk
Op 11 januari kwamen de leden van IW Nijkerk voor hun maandelijkse bijeenkomst naar
Museum Nijkerk. Conservator Saskia van
den Berg- Ebbenhorst vertelde enthousiast
over de nieuwste tentoonstelling ‘Verdwenen
familiebedrijven’, de vaste exposities en het
reilen en zeilen van het museum. De presidente van IW Nijkerk, Gina Snaak, bedankte
Saskia voor de hartelijke ontvangst en haar
uitleg. Vervolgens overhandigde zij haar
een cheque van € 200,00 voor het museum
namens IW Nijkerk. Dit museum is zeer de
moeite waard om te bezoeken als u in de

buurt bent (gratis toegang met de museumjaarkaart). Het laat de geschiedenis van
Nijkerk zien op velerlei manieren. Van hieruit
kunt u ook een ‘gewone’ stadswandeling
o.l.v. een gids maken (evt. met beklimming
van de mooiste toren van Nederland) of u
maakt een culinaire stadswandeling door
Nijkerk. Misschien een leuk idee voor een
uitje van uw IW club. Meer informatie is te
vinden op www.museumnijkerk.nl.
De 85 vrijwilligers ontvangen u graag in
Museum Nijkerk!!

 DOOR ANS VERWEY EN HELENE VAN VELZEN,
IW BODEGRAVEN

Hoog bezoek
van de drie beste
speurhonden van
Nederland
Woensdagavond beleefden de dames van
IW Bodegraven een bijzondere avond tijdens
de maandelijkse bijeenkomst. Zij ontvingen
Jeanet Kruit, Esther van Neerbos en de zoekhonden van de stichting SIGNI. Inmiddels
heeft de stichting veel naamsbekendheid gekregen. De stichting zet zich in om vermiste
personen op te sporen. Een dierbare persoon
die vermist is, is de grootste nachtmerrie
voor veel mensen. Maar naast het gemis is
dat pas het begin van vaak een lange periode

vol problemen. Esther en Jeanet hebben een
dierenartsenpraktijk en daarnaast besteden
ze alle tijd die ze hebben aan het trainen van
honden en opsporen van vermisten zowel
in Nederland als in het buitenland. Ze zijn
begonnen op eigen initiatief hulp te bieden
en doen dat nog steeds, maar tegenwoordig
worden ze o.a. ook door Peter R. de Vries ge-

vraagd bij vermissing van personen. Stichting
SIGNI zoekhonden vraagt geen vergoeding
en bekostigt dus alles zelf. Giften zijn natuurlijk zeer welkom. Dankzij de opbrengst
van ‘Tweede Hans’, de winkel die bemenst
wordt door IW leden, kon er een cheque van
€ 2500,- aangeboden worden.

DOOR JESSIE VAN EGERSCHOT-SLICHTER, IW OLDEBROEK

Inner Wheel ondersteunt
Jeugd EHBO van het Rode Kruis
IW Oldenbroek stelt de opbrengst van
fundraising 2014-2015 ter beschikking van
het Rode Kruis. Past president Ina Koopman
overhandigde een cheque van € 770,00 aan
een verraste voorzitter, Paul Landwaart. IW
Oldebroek voert jaarlijks acties voor goede
doelen in binnen- en buitenland. Via verkoop
van eigengemaakte wenskaarten, damestassen, kerstversiering enz. en maandelijkse
verlotingen wordt geld ingezameld. In voorgaande jaren werden o.a. Hospice Dronten,
Beweegtuin in ’t Harde en Noodhulp op de
Filippijnen ondersteund. Ook zijn er twee

shelterboxen gefinancierd. Afgelopen jaar
deed Inner Wheel weer mee aan kerstmarkt
in de Vesting Elburg met de verkoop van
kerstspulletjes vanuit een Muurhuisje. Rode
Kruis, afdeling Elburg - Oldebroek besteedt
het geld aan de opleiding van kaderinstructeurs voor jeugd EHBO. In september 2015
is gestart met jeugd EHBO op scholen,wat
een groot succes is. Scholieren krijgen
lessen in hulpverlening, gaan op excursie
en maken een serieuze rampoefening mee
met brandweer, ambulance en politie. Wie
verder wil kan zich aanmelden voor een

vervolgcursus bij het Rode Kruis en ingezet
worden bij evenementenhulp. Voor 2016
staan cursussen basis EHBO en reanimatie op
stapel voor grootouders en gastouders in de
kinderopvang. De afdeling werkt met professioneel opgeleide vrijwilligers, onder wie 40
gecertificeerde EHBO’ers.
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DOOR ANNEKE KASPER, IW BARCHEM

€ 1000,- voor Parkinson
De leden van IW Barchem hebben in korte
tijd hard gewerkt om weer een leuke invulling voor hun kerstkraam te hebben op de
‘Goede Doelenmarkt’ te Lochem. Elk jaar
wordt er in de Grote Kerk van Lochem een
2-daagse kerstmarkt voor het goede doel
georganiseerd. Hier kunnen o.a. serviceclubs
met hun kraam staan om hun waren te

verkopen. Ook IW Barchem is weer aan het
werk geweest om zelfgemaakt producten aan
de man te brengen. De opbrengst van deze
verkoop heeft € 1000,- opgeleverd. Daar
waren we erg blij mee. De opbrengst van dit
project is bestemd voor het wetenschappelijk
onderzoek naar Parkinson.

DOOR ANNE MARIE V.D. BRAKEN, IW BARNEVELD

Cheque voor ‘Trots en Toekomst’
‘Trots en Toekomst’ is een project van Welzijn
Barneveld waarbij jongeren gecoacht worden
bij zaken als zelfstandig wonen, werk en
sociale contacten. Dit alles gebeurt op vrijwillige basis, vandaar dat deze jongeren een
steuntje in de rug verdienen. IW Barneveld
heeft € 3000,- bij elkaar gespaard met
diverse activiteiten zoals een kerstmarkt, een
high tea en een rolling dinner. De cheque
werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst van
Inner Wheel waarbij een 24-jarige vrouw
vertelde hoe ze er weer bovenop gekomen
was. Bijzonder om te horen waar het geld
dat door ons bij elkaar gespaard was, voor
gebruikt wordt. In dit seizoen hebben wij als
IW club gekozen voor een landelijk project
‘Het scharlaken koord’. Hierbij wordt het geld
besteed aan het bestrijden van ronselen van
jonge meisjes voor de prostitutie, wat helaas
ook binnen onze gemeentegrenzen plaats
vindt. Dat is dan ook de reden waarom we
besloten hebben voor dit project te kiezen.

DOOR ANS VERWEY, IW BODEGRAVEN

Interview met het ‘jongste lid’
van IW Bodegraven:
Rinie Stolwijk

In leeftijd is ze niet de jongste, maar ze is
wel het laatst toegetreden lid van onze club.
Wij hebben haar geïnterviewd, omdat we
eens een ander stukje wilden hebben dan
een cheque uitreiking in de Kroniek. Rinie
is 58 jaar en geboren en getogen in Gouda.
Ze is getrouwd met Henri Stolwijk en samen
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hebben ze twee dochters, Judith (25) en
Daphne (16). Rinie heeft gewerkt bij het
bestuurssecretariaat van B&W in Gouda.
Tegenwoordig heeft ze een eigen bedrijf:
‘Notulist&Zo’. Ze maakt notulen op maat
voor diverse opdrachtgevers. Verder doet ze
vrijwilligerswerk op de spoedeisende hulp
van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.
Hobby’s heeft ze genoeg maar bovenaan
staat: ‘ZINGEN’. De reden waarom ze lid
geworden is van Inner Wheel is, dat ze via
haar golfclub verhalen hoorde over IW, en
het fenomeen ‘serviceclub’ kende ze omdat

haar man lid is van de Lions. Toen twee afgevaardigden van IW vroegen of ze lid wilde
worden, was het voor haar niet moeilijk hier
op in te gaan. Na een paar keer ‘proefdraaien’ is ze dan ook tijdens het kerstdiner 2015
geïnstalleerd. Ze kijkt met een warm gevoel
terug op die avond. Het ‘klopte’ allemaal
voor haar. Rinie helpt in de winkel ‘Tweede
Hans’ in Bodegraven om tweedehands produkten te verkopen voor het goede doel. Na
een maand voelt ze zich al aardig thuis en
wij zijn blij met haar lidmaatschap.
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DISTRICT 58

District 58
Clubjubileum
IW Groningen Zuid

25 mei 2016

Nieuwe leden
IW Aalsmeer
IW Groningen
IW Leeuwarden Zuid
IW Purmerend
IW Purmerend
IW Zwolle

Jacqueline van Schaick-van Amsterdam
Duls Bakker-Alting
Nellie Lont-Reitsma
Mieke Truijen-Tomlow
Caroline van Zuydam-Schouten
Wilma Nijland-Veldhuis

25 jaar

DOOR LAMMY ESKES, IW STAPHORST/REESTLAND

Nieuwjaarslunch IW Staphorst-Reestland
IW Staphorst-Reestland organiseerde zaterdag 9 januari 2016 voor de tweede keer
de Nieuwjaarslunch voor alle IW leden in
Nederland. De locatie, Châteauhotel en Restaurant ‘De Havixhorst’, lachte ons deze dag
toe. Er heerste een serene rust en het hout
in de vuurkorf lag genoeglijk te knetteren.
Vanaf 11.30 uur wandelden maar liefst 100
dames de poort van het sfeervolle Château
binnen onder begeleidende klanken van de
midwinterhoorns die her en der klonken. Bij
binnenkomst was er een warme ontvangst en
een gezellig weerzien. Er werd koffie gedronken en de door onze leden op traditionele
wijze gebakken ‘knieperties’ smaakten goed.
Vervolgens werd iedereen verzocht naar de
Tuinzaal te gaan. Bij binnenkomst kregen we
een glas bubbels en daarna namen alle dames
plaats aan mooi gedekte ronde tafels. Na
een woord van welkom door onze voorzitter
Ageeth Roo en landelijk voorzitter Nina Kalt,
werd er een toast uitgebracht op het nieuwe
jaar. De dag stond in het teken van ‘vrouwen
en zelfstandigheid’. Naast een goed verzorgde
lunch was er de gelegenheid om lootjes te
kopen. IW Staphorst-Reestland zet zich in
voor ‘Stichting Leergeld Meppel’. Een gedeelte
van de opbrengst wordt besteed aan deze
stichting, die zich inzet voor kinderen die het

 
DOOR SUSANNE METELERKAMP
CAPPENBERG-BEETZ, IW PURMEREND

100 Jaar droge
voeten in de
polder
Een eeuw geleden knabbelde de Woeste
Waterwolf aan onze dijken. Het werd een
verwoestende watersnood. Op 14 januari
1916 sloeg het Watermonster dodelijk toe.
De dijken langs de Zuiderzee braken onder

minder goed hebben. Na de lunch werd het
programma vervolgd. Margriet Jans interviewde Hilligje Kok uit Rouveen (Staphorst).
Margriet bewondert Hilligje zeer om haar
moed en doorzettingsvermogen. Aansluitend
op het thema ‘vrouwen en zelfstandigheid’,
werden er fragmenten vertoond uit de documentaire ‘Houdt God van vrouwen?’ Deze
documentaire toont de strijd van Hilligje Kok
voor de emancipatie van orthodox-christelijke vrouwen. Ze wil een actieve rol spelen
in haar kerk en in de SGP, maar de mannen
houden de deuren voor haar gesloten. Het
was een interactief interview en de luisteraars
kregen de gelegenheid om vragen te stellen
en van gedachten te wisselen. Hilligje en
Margriet werden bedankt voor het interview van het indrukwekkende, aangeroerde
onderwerp. Hierna werden de winnende
getallen van de verloting afgeroepen met als
hoofdprijs een rondvlucht boven ons land.
Na afloop konden de dames nog informeel
samen zijn en ging iedereen met een mooie
witte roos, als teken van vriendschap, naar
huis. Wij kijken terug op een zeer geslaagde
dag en deze werd met veel enthousiasme
georganiseerd door onze Nieuwjaarscommissie. We bedanken alle dames voor hun komst
en hopen op een spoedig weerzien.

het watergeweld. Ruim 14.000 hectare land
kwam onder water te staan. Duizenden mensen sloegen op de vlucht. Deze watersnood
was het startsein voor Ingenieur Lely om de
plannen voor de Afsluitdijk en de inpoldering

van de Zuiderzee door te drukken. Nú wonen
wij aan een DÍJK van een kust en staan al 100
jaar met onze Droge Voeten in het prachtige
Noord-Hollandse Polderland erachter. Maar…
wát is er nodig om die droge voeten te
hóuden? Realiseren wij ons voldoende dat we
onder zeeniveau wonen? Rondom dit thema
ontvangt IW Purmerend (en omgeving) jullie
graag op de Intercity Meeting voor IW Den
Helder, IW Alkmaar, IW Haarlem, IW Kennemerland, IW Aalsmeer en IW Almere-’t Gooi
op donderdag 2 juni 2016. Komt allen en
ziet hoe de Woeste Waterwolf toesloeg en
werd verslagen!
Van harte uitgenodigd!
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DOOR LOES WARBOUT, IW DEN HELDER

Speelotheek weer fris
Op een mooie vrijdagochtend heeft IW Den
Helder zich ingezet voor de speelotheek
‘t Stokpaardje’ in Julianadorp. Zes dames van
de club hebben al het speelgoed schoongemaakt. Een frisse klus, maar wel mét koffie
en wat lekkers, verzorgd door de dames van
de speelotheek. Het speelgoed wordt uitgeleend, net zoals een boek in de bibliotheek.
Vele kinderhandjes zorgen er voor dat het
speelgoed van tijd tot tijd een schoonmaakbeurt nodig heeft.

 DOOR HANNY HOMBURG,
IW ZUID-OOST DRENTHE

DOOR WILMA ROEMELING, IW GRONINGEN EN OOST

Stolpersteine – Struikelstenen op
het pad, om bij stil te staan
Op 11 januari gaf de heer Siebrand Homan een lezing over Struikelstenen bij IW
Groningen-Oost. Stolpersteine is een project
van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig,
geboren in 1947. Hij brengt gedenktekens
aan op het trottoir voor de huizen van mensen die in de tweede wereldoorlog zijn vermoord of omgebracht tussen 10 mei 1940
en 5 mei 1945. Er zijn wel veel oorlogsmonumenten voor groepen oorlogsslachtoffers, maar dit was een heel nieuw idee. Een
persoon is pas verdwenen als de naam is
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verdwenen is de achterliggende gedachte.
De stenen met koperen plaatjes, waarop hun
naam, geboortedatum, en overlijdensdatum
en plaats, worden met de hand gemaakt in
een sociale werkplaats in Berlijn. Eind 2015
zijn er 56.000 stenen gelegd in 18 landen.
Demnig legt ze zelf. Hij trekt door de hele
wereld om stenen te leggen, is nooit heel
veel dagen achter elkaar in dezelfde plaats
en gunt zichzelf veertien dagen per jaar
vakantie. Hij heeft er patent op, het is een
intellectueel eigendom, zodat ze niet mogen
worden nagemaakt, wat wel eens wordt
gedaan, om sneller en goedkoper te kunnen
leggen. Een Stolperstein, ook wel Strumbleblock of Struikelsteen genoemd, kost € 120,. De bedoeling is dat voorbijgangers blijven
staan en zich vooroverbuigen om de naam
te lezen. Deze herdenking voor het woonhuis
van het slachtoffer maakt het heel persoonlijk. Na zijn lezing vertoonde dhr. Homan een
filmpje over het leggen van stenen in Leek.
Nazaten van de familie Denneboom in Leek,
overgekomen uit Israël, waren bij de legging
van de stenen voor hun geboortehuis aanwezig. De stenen in Leek worden voor een
groot deel geadopteerd en verder bekostigd
door fondsen en de gemeente. In Duitsland
worden heel veel stenen gelegd en hebben ze 1933 als begindatum genomen. Een
leerzame lezing, want niet iedereen wist van
de achtergrond van deze stenen. Ze liggen in
veel plaatsen in Nederland, o.a. in Groningen
en aan de Lokveenweg in Haren.

IW Paramaribo
begroet IW
Zuid-Oost
Drenthe
Een verrassingsbezoek

Tijdens onze vakantie in november hebben
drie leden van IW Zuid-Oost Drenthe een
ontmoeting gearrangeerd met de IW club in
Paramaribo. Een hartelijk ontvangst viel ons
ten deel. Bij de begroeting vond natuurlijk
ook de uitwisseling van de vaantjes plaats.
Als IW vriendinnen hebben we wederzijdse
verbondenheid en vriendschap ervaren. Het
was fijn om elkaar op deze manier te mogen
ontmoeten.
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DISTRICT 58

DOOR DIRK VERHEIJ, IW DRONTEN

IW Dronten viert 25-jarig jubileum

Op 31 oktober in het Koetshuis Hulshorst,
een sprookjesachtige omgeving. Mooie
herfstkleuren alom, kortom een perfecte
ambiance voor ons jubileumfeest. Bij binnenkomst krijgen we een hartelijke begroeting en een glas prosecco, waardoor meteen

een feestelijke sfeer ontstaat. Riet Janknegt
heet ons allen welkom, helaas kunnen door
ziekte niet alle leden aanwezig zijn. Het
jubileumprogramma ziet er veelbelovend uit.
We mogen genieten van een Walking Dinner,
een opbouw van heerlijke gerechten met
bijpassende wijnen. Tussendoor live muziek
van ons eigen PIVO orkest, Polder-Innerwheel-Viool-Orkest. In de voorzittersspeech,
uitgesproken door Gerda van Ommen, blikt
Gerda terug op hoe-het-begon-in-Dronten,
de charter in 1990. Welke leuke en leerzame activiteiten er zijn ondernomen in de
afgelopen jaren. De tripjes en rondleidingen.
Samen aan de slag, handen uit de mouwen
en acties bedenken voor diverse goede
doelen. De samenwerking met de Rotary.
Herinneringen aan eerder gevierde jubilea,
stilstaan bij de leden die er nu niet meer zijn,
hen in liefde herinneren. Het enthousiasme

dat er was vanaf het begin en er al de jaren
is gebleven. Kortom, een fijne club, lang
leve IW Dronten: “Laten we het wiel samen
draaiende houden!”

DOOR ELLIANNE MEIJER EN ALMA WINKEL, BESTUUR D58

Verslag presidentendag D58
op 14 november in Dronten

Een typische herfstdag om gezelligheid binnen te zoeken! Na een hartelijke ontvangst
met koffie en cake of krentenwegge neemt
Judith van Essen, president D58, ons mee de
trap af naar de kelder waar wij ons vijf meter
beneden zeeniveau bevinden op de bodem
van de voormalige Zuiderzee. Er zijn 18
clubpresidenten aanwezig en 3 bestuursleden
van het district bestuur, alsmede landelijk
president Nina Kalt. Zelf is Judith nog maar
drie jaar lid van Inner Wheel, zij is lid van IW
Almere ’t Gooi. Met veel enthousiasme is zij
na het afronden van haar functie als president van haar club in het district begonnen

als inkomend president. Het ideaal van onze
president is dat elke club dit jaar groeit
met drie leden. Vervolgens vertelden alle
presidenten hun motto, doelen voor dit jaar
en hun leukste IW ervaring.Wat opvalt is dat
er verschillende presidenten zijn, die pas 3 of
4 jaar lid zijn van een IW club. Het is dan een
uitdaging om uit te vinden waar het in Inner
Wheel om draait. Ook het leeftijdsverschil
tussen de clubleden en hun uiteenlopende
interesses maken het een hele klus een goede
samenhang te vinden. Nederland telt nu
ook 8 heren in haar gelederen, volgens de

presidenten van die clubs voelen zij zich helemaal thuis in hun club. De gekozen motto’s
zoals: Elkaar in vriendschap de hand reiken,
Vriendschap Wereldwijd, For ever Friends,
voor elkaar en met elkaar, geven wel aan dat
vriendschap heel belangrijk is in Inner Wheel.
Het aantrekken van jongere leden heeft de
aandacht van alle clubs. Sommige clubs zijn
al echt kwetsbaar geworden ook in de zin
dat er moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden zijn. Ook de sponsoractiviteiten worden
moeilijker voor oudere leden. Het wordt als
groot voordeel gezien als er ook jongere
leden een bestuursfunctie aanvaarden, dit
trekt meer jongere leden aan menen de aanwezigen. Ook samenwerken, alle clubleden
betrekken bij het reilen en zeilen van de club,
clubleden aanmoedigen om leden die zij
minder goed kennen beter te leren kennen.
Een geanimeerde morgen met aansluitend
een lunch met een lekker drankje en heerlijke
sandwiches en warme gehakballetjes. Na de
lunch luisteren we naar Ton Theunis. Een
prachtig verteld levensverhaal van de man
die WitchWorld in Almere gaat realiseren.
Iedereen hangt aan zijn lippen en tot slot
kregen we allemaal een persoonlijk gesigneerd boek “In Godsnaam” mee naar huis.
Om drie uur werd de bijeenkomst gesloten
met koffie of thee met taart. Ook stonden
er schalen met vers gemaakte bowl voor ons
klaar zodat we niet met een lege maag zouden vertrekken. Er werd gezellig nagepraat in
een vriendschappelijke en ontspannen sfeer.
Het kan niet anders of iedereen ging met
een voldaan en tevreden Inner Wheel gevoel
naar huis!

kroniek MAART 2016

160312-IW Kroniek FEB 04.indd 13

13

23-02-16 16:35

District 60

DOOR RENATE KERSTEN, IW ROERMOND

Clubjubilea

IW Voorschoten-Leidschendam 21 april 2016 - 55 jaar

Nieuwe leden

IW De Betuwe/Culemborg Wil Heutink-Huisman
Rietje Franken-Mevissen
IW Schiedam
Martine Ockerse
IW Paramaribo
Ashna Hindori-Mohangoo
IW Veghel
Helen Rutten
IW Venlo
Margo van Nisselroij
IW Vlaardingen
Yvon Baks
Sybille Boogaard-Huisman
IW VoorschotenLeidschendam

Ike van den Bergh-Maas
(komt van IW Dedemsvaart)
Joke van den Enden-van Mierloo
Jane Koopstra-Kraal

Dit artikel was al voor het december nummer ingezonden,
maar bleek terecht gekomen te zijn in de spambox, waardoor
het niet was meegenomen in de kopij voor december 2015.

IW Roermond
zet zich in voor het
Toon Hermans Huis
Op 11 juni 2015 hebben we als IW
Roermond een cheque overhandigd
ter waarde van € 4525,- aan Anita
Janssen, directeur van het Roermondse
Toon Hermans Huis. Dit is een inloophuis waar mensen met kanker en hun
naasten terecht kunnen. Artsen, verpleegkundigen en andere deskundigen
doen er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen in het ziekenhuis, maar deze begeleiding stopt veelal als je weer thuis bent. Juist dan is het erg belangrijk dat
je ergens terecht kunt. En dat is mogelijk in het Toon Hermans Huis, een
bijzondere ontmoetingsplaats, waarvan er zich al een aantal in Nederland
bevindt. Wij, als IW Roermond, kwamen in contact met de oprichting van
dit tehuis tijdens de Samenloop voor Hoop en vonden het belangrijk ons
dit jaar in te zetten voor dit doel. Onze leden hebben afgelopen clubjaar
allemaal weer heel goed hun best gedaan om samen door middel van
kookavonden, de jaarlijkse bridgedrive, de kerstfair en een zeer geslaagde
paasbrunch uiteindelijk zoveel mogelijk geld in te zamelen.

 
DOOR WILLY VAN DOMMELEN EN AGNES MORET, IW ROTTERDAM

Cheque voor
Atelier de
Herenplaats
Op 18 januari j.l. overhandigde Presidente
Thérèse Stam namens IW Rotterdam een
cheque ter waarde van € 3700,- (opbrengst
van ons lustrumproject 2015) aan de heer F.
Gronert, directeur van Atelier de Herenplaats
te Rotterdam. De Herenplaats, een nonprofit organisatie die afhankelijk is van

donaties, biedt atelierruimte aan kunstenaars
met een verstandelijke beperking en
ondersteunt hen ook in de zakelijke kant van
hun beroep. Hun werk is te zien in musea in
België en Duitsland, en werk van 2 van deze
kunstenaars is opgenomen in de permanente
collectie in Gent en in het Outsider Art

Museum in Baltimore (USA). Outsider Art
betekent rauwe kunst (art brut) en is het
werk van personen die in psychiatrische
inrichtingen verblijven. In principe gaat het
om kunst van makers die geen (academische)
kunstopleiding hebben gevolgd en in de
regel ook niet de ambitie hebben om kunst
te maken. Veel kunstenaars erkennen de
schoonheid ervan en laten zich erdoor
inspireren. De Herenplaats Rotterdam is het
enige podium voor deze vorm van kunst
in Nederland. De bekendste Nederlander
van Outsider Art is de Rotterdammer
Willem van Gent. Wij hopen met onze gift
de Herenplaats te helpen behouden voor
Rotterdam.

DOOR GERA VAN DER WEIJDEN, IW VLAARDINGEN

IW Vlaardingen overhandigt
mascotte Kulky de Krokodil
Rieneke Hengeveld, president van IW
Vlaardingen, overhandigde op 16 november
2015 de nieuwe mascotte van het zwembad
De Kulk aan Myra Houdijk, voorzitter van
Stichting De Kulk. Veel zwembaden in de
randstad hebben een mascotte, maar de Kulk
had er nog geen. De mascotte zal bij diverse
zwemactiviteiten voor de jeugd aanwezig
zijn. Denk bijvoorbeeld aan verjaardagsfeestjes, diplomazwemmen en andere avonturen. Zwem- en recreatiebad De Kulk is erg
belangrijk voor de Vlaardingse bevolking. Het
is het enige openbare zwembad van de stad.
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Ondanks diverse bezuinigingsrondes is men
er met veel creativiteit in geslaagd letterlijk en figuurlijk het hoofd boven water te
houden. IW Vlaardingen liet met dit gebaar
zien dat het een serviceclub is met dames
die regelmatig de handen uit de mouwen
steken voor het werven van fondsen voor
internationale en landelijke goede doelen in
het algemeen, en voor lokale doelen in het
bijzonder. Zo werken de leden enthousiast
mee aan plaatselijke activiteiten zoals de Dag
Zonder Drempels of NL Doet. Mascotte Kulky
de Krokodil in het zwembad De Kulk zal de

kinderen zeker aanspreken en motiveren.
“Met deze donatie wil IW Vlaardingen een
positieve bijdrage leveren aan de zwemveiligheid van de Vlaardingse jeugd”, aldus
Rieneke Hengeveld.
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DOOR CARLA PERIZONIUS, IW VOORBURG

Kerstdiner voor medewerkers
kinderboerderij

DOOR SOPHIE VAN DEN BERG, IW SCHIEDAM

IW Schiedam
65 jaar
Het begon allemaal op 9 januari 1951. Zestien echtgenotes van Rotarians van Rotary
club Schiedam en Rotary club Vlaardingen
kwamen ‘ten huize’ van Nel van Bergen
Walraven bij elkaar. Daar werd het charter
uitgereikt door de presidente van IW Nederland 1950/1951, mevrouw Boschloo. Nu,
op 11 januari 2016 bij ons 65 jarig bestaan,
hebben we een ‘scheiding’ achter de rug.
We waren te groot geworden, en sinds 1984

is Vlaardingen een zelfstandige IW club.
We staan er goed voor met 44 leden, een
gast-lid en een aspirant lid. We hebben het
lustrum in Schiedamse stijl gevierd, samen
met partners of introducees. De start begon
met een welkomstborrel en hapjes in molen
De Nieuwe Palmboom, een van de zes grote
stellingmolens die Schiedam rijk is. Daarna
volgde een feestelijk diner in De Noordmolen, die door al het metselwerk en de vorm
een heel bijzonder restaurant is. Koffie lieten
we ons smaken in het Wennekerpand, een
cultureel centrum. Aansluitend werd daar
de door de lustrumcommissie uitgezochte
film The Hundred-Foot Journey vertoond.
Een vermakelijke film over een 1 sterren restaurant in Frankrijk dat concurrentie krijgt

Op vrijdagavond 18 december was er op het
partycentrum Dekker’s Hoeve in Voorburg
een sfeervol kerstdiner voor de medewerkers
van de kinderboerderijen Vreugd & Rust
en Essesteijn. Op de kinderboerderijen
werken volwassenen met een verstandelijke
beperking. De medewerkers hadden de
wens om rond de kerst met elkaar in
een restaurant te dineren. IW Voorburg
wilde deze wens voor hen in vervulling
laten gaan en bood hen dit feestelijke
kerstdiner aan. Rond 18.00 uur werden de
medewerkers en een aantal begeleiders
ontvangen door de vrijwilligsters van Inner
Wheel. De avond begon met een heerlijke
(alcoholvrije) cocktail. Het diner bestond
vervolgens uit tomatensoep, varkenshaas
met champignonroomsaus en een ijscoupe
als dessert. Het diner werd geserveerd
door vrijwilligsters van Inner Wheel. Ook
zongen de vrijwilligsters kerstliederen en
werd een kerstverhaal voorgelezen. Voor
iedere medewerker was er een kadootje in
de vorm van een kerstbal gevuld met snoep.
Om 20.30 uur was het diner afgelopen en
werden de medewerkers weer opgehaald. Ze
hadden stuk voor stuk enorm genoten van
het gezellige kerstdiner.

van een Indiaas restaurant dat zich aan de
overkant vestigt. Op elke locatie ontmoette
je weer andere deelnemers aan het festijn.
Hetgeen door iedereen zeer gewaardeerd
werd. We kunnen terugzien op een zeer
geslaagde avond.

DOOR LISETTE VAN DEN DRIES, IW TILBURG-TRIBORCH

Pakketten voor kinderen in
noodopvang Jozefzorg
De burgemeester van Tilburg, Mr. P. Noordanus, bezocht op woensdag 18 december de
noodopvang voor vluchtelingen Jozefzorg
aan de Kruisvaardersstraat in Tilburg. Samen
met IW Tilburg-Triborch kon hij daar de
kinderen voorzien van speelgoed, kleding
en knutselpakketten. Deze club, bestaande
uit zo’n 25 vrouwen, had zich de weken
daarvoor ingespannen om kleding en speelgoed in te zamelen en nieuw aangekochte
knutselpakketten samen te stellen.

De burgemeester verwoordde de actie van
Inner Wheel als volgt: “Het is fijn hier in een
prettige hoedanigheid te zijn en te ervaren
hoe warm deze actie is. Volgens mij geeft
dit aan hoe warm de stad Tilburg eigenlijk is.
Ook vanuit de Gemeente Tilburg vinden wij
het belangrijk ondersteuning te bieden, waar
het kan.” Vervolgens namen de kinderen
van de noodopvang allemaal enthousiast
een pakket in ontvangst van de burgemeester en de aanwezige IW leden. Momenteel

huisvest noodopvang Jozefzorg zo’n 280
vluchtelingen, waaronder heel veel gezinnen met kleine kinderen. Door de inrichting
kunnen gezinnen in deze opvang de rust en
privacy van het gezin weer terug krijgen. De
kinderen van deze opvang zullen binnenkort
naar basisschool het Noorderlicht in TilburgNoord gaan. Foto: Patrice de Winter
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DOOR MARLIES BOSCH, FOTOREDACTEUR KRONIEK

Bezoek IW Curaçao
veroorzaakt wordt door het HPV (Humaan
Papilloma) virus. Op Curaçao komt een
variant voor waardoor een inenting van
meisjes anders moet worden opgezet dan
bijvoorbeeld in Nederland. Zij promoveert
binnenkort in Nederland op dit onderzoek.
De internationaal bekende en befaamde
professor en oncoloog Bob Pinedo was
aanwezig bij deze lezing omdat hij in samenwerking met de Fundashon Prevenshon
(Stichting Preventie) een grote bijdrage aan
het onderzoek heeft geleverd. Later sprak ik
ook met Louise Elstak, de directeur van deze
preventie kliniek waar alle screening naar

baarmoederhalskanker en Borstkanker voor
de vrouwen van Curaçao wordt uitgevoerd.
IW Curaçao heeft het mooie bedrag van
5000 gulden (plm. € 2500,-) bijeengebracht,
zodat dit werk in de kliniek kan worden
voortgezet. Daarnaast is er op Curaçao een
groep mensen actief ‘Cura Doet’, een zusje
van NL Doet. Twee afgevaardigden vertelden over hun werk, de plannen voor het
komende jaar en wat Inner Wheel voor hun
activiteiten zou kunnen betekenen, net zoals de afdelingen in Nederland zich daarmee
bezig houden.

Tijdens mijn privébezoek aan Curaçao
was ik als fotoredacteur van de Kroniek
aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst
van IW Curaçao. Het onderwerp van deze
bijeenkomst lag toevalligerwijs heel dicht bij
wat ik als nevenactiviteit heb, nl. voorzitterschap van de Stichting Patiëntenorganisatie
Gynaecologie Nederland. De arts Desiree
Hooi bestudeerde op haar eigen eiland de
oorzaken van baarmoederhalskanker, dat

DOOR NELLEKE TOP, IW NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Laat reuma niet in de kou staan

DOOR ELCA DEUTMAN-RUEB, IW NIJMEGEN

Stichting Gast
Donderdag 7 januari hebben we voor de
tweede maal bestuurders van de Stichting
Gast ontvangen, aan wie onze voorzitter
Netty Blaauboer wederom een mooie cheque
kon overhandigen. IW Nijmegen heeft in
het seizoen 2014-2015 met vele ludieke
acties € 2.000,- bij elkaar gespaard voor
deze stichting, die in Nijmegen vluchtelingen ondersteunt die ondanks alles nog enig
juridisch perspectief hebben. Naast cliënten-
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Op het moment dat deze Kroniek ter perse
gaat, staan waarschijnlijk de krokussen al
in bloei. Toch is het leuk om nog even om
te kijken naar het vorige jaar en verslag
uit te brengen van onze bijdrage aan de
Kaarsjesmarkt in december. Het was koud en
het regende, maar menigeen trotseerde het
gure weer om op vrijdagavond 11 december
te genieten van de jaarlijkse Kaarsjesavond
in Het Oude Dorp in Nieuwerkerk aan den
IJssel. Tussen de vele kramen stond ook de
kraam van onze club, waar tegen betaling
een kop warme snert of een glas wijn klaarstond. De opbrengst hiervan was deze keer
bestemd voor de Reumapatiëntenvereniging

Nieuwerkerk aan den IJssel e.o. Tot dit initiatief kwamen wij toen we vernamen dat de
Gemeente Capelle aan den IJssel de jaarlijks
aan de vereniging geschonken subsidie niet
meer kon betalen. Voor de patiënten die
lid zijn van deze vereniging was dit – naast
hun medicatie – nog een extra bittere pil. Er
was nu minder geld beschikbaar, waardoor
het aanbieden van bepaalde vormen van
therapie in het nauw dreigde te komen. “Dit
mag niet gebeuren” vonden wij en startten
daarom deze actie. Veel bezoekers steunden
dit doel en samen met enkele sponsors konden wij aan de Reumapatiëntenvereniging
een bedrag van € 500,- overhandigen.

begeleiding verzorgt de Stichting Gast nog
vele andere activiteiten. Niet alleen bieden
ze onderdak/huisvesting en leefgeld van €
25,- per week, maar ook leren ze de cliënten
een tuin te onderhouden en voor hun eigen
kostje te zorgen. Hun gezondheid wordt in
de gaten gehouden, er is een naaiatelier voor
het herstellen en maken van eigen kleding, er
is Nederlandse en Engelse les, juridische bijstand en ruimte in de stad voor gezelligheid
en contacten met de vele vrijwilligers; om
kort te gaan, het is een prachtige stichting,
die bergen werk verzet. We zijn als club blij
dat we een steentje kunnen bijdragen, en

zullen ook dit jaar weer aan de slag gaan om
vooral ook vluchtelingen te helpen.
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Voor het december nummer was vanuit D60 zoveel kopij binnengekomen (en daar waren we erg blij mee!) dat er een keus gemaakt moest worden.
Onderstaande artikelen vielen toen af, in overleg met de clubs. Graag plaatsen we deze artikelen alsnog in dit nummer!
DOOR HET HARTROEI TEAM IW GOES DE BEVELANDEN

IW Goes de Bevelanden haalt € 6000,- op voor het
vrouwenhart tijdens de Veerse Meer sloepenrace
Op 19 september hebben we met acht dames
van IW Goes de Bevelanden tijdens de Veerse
Meer Sloepenrace ruim 16 km geroeid in
een roeisloep. Dit om geld op te halen voor
het Vrouwenhart. Hiermee dragen we bij
aan de financiering van onderzoek naar het
eerder herkennen van hart- en vaatziekten
bij vrouwen. Ons damesteam - dat nooit
eerder had geroeid - is deze zware, sportieve
uitdaging aangegaan. Het streefbedrag was
€2.500,-, maar we zijn daar ruimschoots
overheen gegaan en hebben €6000,- bij
elkaar ‘geroeid’. De organisatie van de Veerse
Meer Sloepenrace ondersteunt ieder jaar
een goed doel en stelt hiervoor haar sloep
‘Mytilus’ ter beschikking. Zij plaatsten een
oproep op Facebook en wij reageerden
direct met een enthousiast “Ja!” In een

mum van tijd hadden we acht sportieve
vrouwen bij elkaar. We hebben een paar keer
geprobeerd te roeien en de basisbegrippen
en commando’s geleerd - vooral het
gelijktijdig roeien en wat is nu voor en
achter - om vervolgens de race te roeien. Het
is echt fantastisch om met het hele team één
doel voor ogen te hebben: 16 km roeien en
het Vrouwenhart ondersteunen. Ook voor

de onderlinge band was het fantastisch!
De race zelf was een geweldige ervaring.
We mochten 25 minuten eerder starten
dan de echte wedstrijdroeiers en werden
aangemoedigd door andere IW leden, die
ons met een sloep in ons kielzog volgden.
Ook een sloep met echtgenoten en kinderen
heeft ons het Veerse Meer over gesupporterd.
En niet te vergeten onze stuurvrouw, die
tweeëneenhalf uur aan één stuk door geteld
heeft - steeds tot tien om ons in het goede
ritme te houden. We dachten snel in te
worden gehaald door de getrainde roeiers,
maar dat gebeurde niet. Iedereen was
verbaasd dat we als eerste over de finish de
haven van Kortgene kwamen binnenvaren.
Het applaus en gejoel was dan ook geweldig!
Het was één groot feest!

drie schilders en ruim twintig vrijwilligers. Zij
moeten het doen zonder subsidies. IW Walcheren
bestaat 25 jaar, en voorzitter Janny de Visser
overhandigde maandag 8 juni een cheque van
€700,- aan de heer Rob Philipp, op de foto links.
In het midden staat de artistiek leider, de heer Jo
Dumon Tak. Ze proberen een impressie te schilderen van het huidige Walcheren als panorama,
en stellen dat in een halve of driekwart cirkel op.
Zo ontstaat voor de toeschouwer de beleving dat
hij zelf aanwezig is. Voor iedereen aan te raden
om dit Walcherse project te bezoeken.

 DOOR JANNY DE VISSER-GEERTSE
IW WALCHEREN

25 JAAR
IW WALCHEREN
In de machinefabriek te Vlissingen op het oude
Scheldeterrein staat sinds dit voorjaar het
‘Panorama Walcheren’ opgesteld. Een machtig
mooi schilderwerk dat zijn voltooiing al nadert.
De mensen achter dit immense schilderwerk zijn

DOOR RIA VAN DER PEIJL, IW GOES-REIMERSWAAL

Bezoek aan de Basiliek in
Oudenbosch op 9 september 2015
Met veertien leden van onze club GoesReimerswaal brachten we een bezoek aan de
basiliek in Oudenbosch, de grote koepelkerk,
die een kopie is van de Sint Pieter in Rome.
Het initiatief tot het bouwen van deze basiliek werd genomen door pastoor Willem Hellemans. De bekende architect Pierre Cuijpers
ontwierp het kerkgebouw, prof. Van Swaay
de voorgevel, met als voorbeeld de St. Jan
in Rome. De bouw begon in 1865 en werd
voltooid in 1892. Lengte van de kerk 81m.,
breedte 55m., hoogste punt koepel 63m.
Er werd een casco gebouwd, en men kon
‘aandelen’ kopen om de kerk te bekostigen.
In 1954 heeft het CRM de kerk tot Rijksmu-

seum verklaard. De enthousiaste gids liet ons
beelden zien van o.a. Jacobus (herkenbaar
aan schelp) en Petrus (met sleutel). Het
baldakijn met altaar is bronskleurig, maar is
eigenlijk geschilderd gips. Pilaren en zuilen
lijken marmer, maar zijn ook geschilderd. Wel
mooi handwerk. Kees Raaymakers beschilderde de koepel, waar hij bijna dagelijks
vijf jaar aan heeft gewerkt, van 1931 tot
1936. In de koepel zijn drie medaillons te
zien die geprint zijn op computerpapier. In
de prachtige terrazzovloer is de Franse Lelie
duidelijk waarneembaar. Kortom, we waren
allen onder de indruk van zoveel moois. Het
restaurantje, Tivoli, bood ons een prachtig

uitzicht op de buitenkant van de Basiliek tevens ook zon en lekkere cappuccino. Het
was een leerzame, gezellige dag die besloten
werd met een diner in de Caisson.
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In memoriam

Achter tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinnering.

Op 1 oktober is ons lid Tineke Cramm-Kooistra op 75-jarige leeftijd
overleden. Van 1983 tot 1994 was Tineke lid van de Anns van Rotary
Club Bergum en vanaf 1994 charterlid van IW Bergum. We herinneren
haar als een meelevend lid, bijna altijd aanwezig op onze bijeenkomsten.
Ze had een artistieke en gezellige inbreng. Tineke organiseerde diverse
activiteiten van onze club. Vervulde de bestuursfunctie van penningmeester. Vorig jaar werd zij ziek, langzaam verminderden haar krachten.
Na een ziekenhuisopname van 3 weken kwam het einde. Wij zullen onze
opgewekte, met een droge humor gezegende Tineke zeer missen.

Op 8 december 2015 is op 92-jarige leeftijd overleden ons charterlid,
Jo Lamberts-van’t Spijker. Jo was een hartelijke vrouw. Ze was ad rem,
had rake opmerkingen, liet geen rondvraag voorbij gaan en had altijd
een heel duidelijke mening. Ook na haar laatste bezoek aan de club
in juni 2015, bleef ze betrokken. Jo was attent en als ze iets las in de
notulen belde ze meteen op om een complimentje te geven. Ze hield van
bezoekjes. Zo bleef ze op de hoogte wat er zich binnen de club afspeelde.
Ze was een sterke vrouw, en ondanks haar afnemende gezondheid bleef
ze positief in het leven staan.

DOOR KITTY HOOGWATER, IW BERGUM

DOOR BESTUUR EN LEDEN, IW VRIEZENVEEN

In memoriam Janny Oostendorp-van der Meer. Op 14 november j.l.
overleed ons oud clublid Janny Oostendorp - van der Meer. Janny was
charterlid van onze club. Zij heeft in de club, in District 56 en in het
Landelijk Bestuur diverse functies op voortreffelijke wijze bekleed. Zij was
een trouw bezoekster van de clubbijeenkomsten en zorgde dikwijls op
haar zo eigen humoristische manier voor een vrolijke noot. Helaas moest
zij door een toenemende verwarring, waardoor functioneren steeds
moeilijker werd, afscheid nemen van onze club. Wij danken haar voor
alles wat zij voor ons heeft betekend.

Op onze kerstbijeenkomst was ze nog prominent aanwezig, ons oudste
lid Wolly van Toor-Brevé. Ze overleed een week later op 15 december,
98 jaar oud. Wolly was een bijzondere vrouw. Altijd keurig verzorgd met
een onverwoestbaar optimisme. Ze kwam in 1955 bij Inner Wheel en
was lid tot 1962. In januari 1973 kwam ze weer terug. Als voorzitter in
1977-1978 hanteerde ze de slogan: vergaderingen kort en bondig. In
2003-2004 was Wolly met een ander clublid vaste afgevaardigde, samen
163 jaar oud! Wij als clubleden vonden het fijn dat ze zo lang een van
ons was.

DOOR IW ARNHEM RIJN-IJSSEL

DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW SCHIEDAM

Na een kortstondige ernstige ziekte is op 17 november op 82-jarige leeftijd onze vriendin Ans Matthijsen-Doets overleden. Ans heeft zich 29
jaar actief en constructief ingezet voor onze club, waarbinnen ze diverse
bestuursfuncties heeft bekleed en jarenlang vaste afgevaardigde was. Ze
nam ook enthousiast deel aan onze subclubs, zoals de leesclub waarvan
zij aan de wieg heeft gestaan. Ze was altijd zeer betrokken bij een ieder
van ons, had humoristisch, relativerend en wijs commentaar. Het is heel
jammer dat wij hier niet meer van kunnen genieten. Ans, we missen je.

Op 19 december 2015 overleed ons zeer gewaardeerd lid Tiny Op de
Coul-Stoks. Sinds 1971 was zij lid van Inner Wheel, 44 jaar lang. Tiny was
een echte vriendin, warm, hartelijk, en stond altijd klaar voor anderen.
Ze was een voorbeeld voor velen van ons, altijd bereid de handen uit de
mouwen te steken. Dat deed ze zeker binnen onze club, waar ze in 1977
al presidente was, en gedurende haar lidmaatschap heeft ze vele functies
in commissies vervuld. Zelfs de laatste jaren bleef ze, ondanks een snel
achteruitgaande gezondheid, een trouw bezoekster van de club. We zullen haar warmte missen.

BESTUUR EN LEDEN IW ZWOLLE

DOOR RENATE KERSTEN, IW ROERMOND

Op 19 november op 96-jarige leeftijd overleed ons erelid Trieneke van
Wegen-Gribling. Zij was 37 jaar een enthousiast lid en vervulde verschillende functies, voorzitter, secretaris, lid van de programmacommissie, en
was vele jaren contactpersoon van de Johanna Hamburger Stichting. Tot
een paar maanden terug bezocht ze nog praktisch al onze bijeenkomsten
en was ze nog zeer geïnteresseerd in het wel en wee van een ieder van
ons. Ook was ze gastvrij en stelde regelmatig haar huis open voor bijzondere bijeenkomsten van onze club. Wij bewaren goede herinneringen aan
onze Trieneke en zullen haar missen.

Het bericht van het overlijden van Greet Baars-van der Baan op 12
januari j.l. kwam voor ons niet onverwacht. Greet was een bescheiden
en sociaal bewogen vrouw. Ze was intelligent en had veel interesses, een
gesprek met haar was altijd verrassend en interessant. Ze had aandacht
voor haar medemens, was actief in haar kerk en participeerde graag in
clubactiviteiten zonder een prominente plaats op te eisen. Ze was lid
sinds 1987, kon door ziekte de laatste jaren de bijeenkomsten niet meer
bijwonen, maar haar belangstelling bleef. Wij hebben haar op 18 januari
de laatste eer bewezen en ’s avonds tijdens de clubbijeenkomst herdacht.

BESTUUR EN LEDEN, IW ZWOLLE

DOOR INEZ DE JAGER, PRESIDENT IW AMERSFOORT

Op 87-jarige leeftijd overleed op 21 november ons (charter)lid
Miep Weststeijn-van der Pol.
Lief, betrokken en humorvol, eigenschappen die op haar van toepassing
waren. Ze was actief lid van onze boekenclub. Ook hield ze van bridgen
op haar vaste bridgeclubjes en ze deed graag mee aan de jaarlijkse IW
bridge-drives. Miep heeft in haar leven veel meegemaakt, maar haar
aard was om het leven te aanvaarden zoals het kwam en ze bezag het
met een kwinkslag. We vonden het een voorrecht haar in ons midden te
mogen hebben en zullen haar erg missen.
DOOR LETTY BAKELAAR NAMENS IW LELYSTAD

Op 22 november 2015 overleed ons dierbare lid Nella ScheuermanKrepel op de leeftijd van 87 jaar. Nella was sedert 2003 lid van IW
Rotterdam. Van 2005 tot 2008 vervulde zij de functie van clubpenningmeester. Zij was een trouw en gewaardeerd lid. Helaas kon zij de laatste
jaren om gezondheidsredenen niet vaak op onze clubmiddagen aanwezig
zijn, maar zij genoot van de bezoekjes van haar medeclubleden. Wij van
IW Rotterdam zullen haar erg missen.

Wij Gedenken
D56

IW Amersfoort
Greet Baars-van der Baan
IW Vriezenveen
Jo Lamberts-van ‘t Spijker
IW Arnhem Rijn IJssel Janny Oostendorp-van der Meer

D58

IW Bergum
IW Lelystad
IW Zwolle
IW Zwolle

D60

IW Roermond
IW Rotterdam
IW Schiedam

Tineke Cramm-Kooistra
Miep Weststeijn-van der Pol
Ans Matthijsen-Doets			
Trieneke van Wegen-Gribling
Tiny Op de Coul-Stoks
Nella Scheuerman-Krepel
Wolly van Toor-Brevé

DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW ROTTERDAM
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ALGEMEEN

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

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

Artikelnaam

Prijs in €

€ 9,00
Paraplu, blauw
e-mail:
smitkoopman@gmail.com

€ 15,00

€ 5,00
Paraplu, geel, IW-logo
e-mail: RietDvH@kpnmail.n
€ 15,00
Prullariabakje

€ 15,00
€ 5,00

Broche, Edelstenen

€ 15,00

Schort, Barbecue

€ 24,00

City-bag

€ 20,00

Schort, Bistro-sloof

€ 18,00

Flagpin IW logo

€ 5,00

Servetring

€ 5,00

Gastendoekje

€ 7,00

Servetten (pak 50 st.)

€ 5,00

Gastendoekje, tulp

€ 10,00

Sfeerlicht

€ 10,00

Golfballen

€ 10,00

Shawl cashmere

€ 20,00

Golfhanddoeken

€ 13,00

Shawl, Fleece

Handtashouder

€ 10,00

Shawl, lang, zijde, blauw of ecru met wieltjes

€ 13,00

Hartje

€ 10,00

Shawl, Zijde 90 x 90 cm

€ 33,50

Horloge, zwart

€ 28,00

Shawl-clips

€ 8,00

Horloge, wit met IW-logo

€ 20,00

Silverwave Mousepad

€ 5,00

€ 5,00

Sleutelhanger IW

€ 5,00

€ 8,00

Snack-schaaltjes

€ 5,00

Speelkaarten

€ 9,00

Kaarsen (2 st.)
Kandelaar
Kerstbal

€ 11,00

€ 5,00

Koelkastmagneet IW-logo

€ 2,00

Sticker voor Auto

€ 2,00

Koeltasje Coolfresh 0,5 liter (blauw-grijs)

€ 5,00

Sticker, IW logo (klein, 100st.)

€ 7,00

Koeltas, grote fles, geel met IW-logo

€ 8,00

Stola, Wol

Koffer-riem, blauw met geel IW-logo

€ 7,00

Tas

Leeslampje, Design

€ 11,00

Theedoeken set 3 st. grijs/beige

€ 35,00
€ 7,00
€ 10,00

Markeerstiften

€ 5,00

Theelepel

€ 5,00

Memobloc

€ 3,00

Visitekaart-etui

€ 4,00

Mousepad IW-logo

€ 3,00

Visitekaartje Roos

€ 3,00

Visitekaartje Rose of Friendship

€ 8,00

Nicky halsdoekjes

€ 12,00

ARTIKELEN ZIJN OOK HEEL GEMAKKELIJK TE BESTELLEN VIA ONZE VERNIEUWDE IW GIFTSHOP WEBSITE!!!
De IW Giftshop is ook aanwezig op het internet:
www.iwgiftshop.nl
De IW Giftshop is ook aanwezig op het internet: www.iwgiftshop.nl
E-mailadres IW Giftshop voor bestellingen: giftshop@iwgiftshop.nl
Betalingen per bank:
NL73 ABNA 0475 9749 48
t.n.v. L.M. Smit-Koopman inz. Inner Wheel Giftshop
BIC-code: ABNANL2A
Onder vermelding van het bonnummer of het/de bestelde artikel(en)
Laura Smit E-mail: laura.smit@telenet.be
Eleonora de Kort T. 0573-462960 e-mail: eleonara@overlangbroek.nl
Inge van Es T. 0529-484706 E-mail: vanes@kpnmail.nl

kroniek MAART 2016

160312-IW Kroniek FEB 04.indd 19

19

23-02-16 16:35

160312-IW Kroniek FEB 04.indd 20

23-02-16 16:35

