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steunen, hoeveel saamhorigheid en vriendschap daaruit voortvloeit en hoeveel wij van elkaar
(kunnen) leren. Tegelijkertijd ontdek je dat wij veel bijzondere leden hebben. Te veel voor af en
toe een interview op de achterpagina, beseffen we. We gaan daarom wat meer van dergelijke
artikelen opnemen. Dus als u een bijzonder beroep of hobby hebt, of u kent iemand die iets
speciaals doet, dan horen wij dat graag.
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Ook dit jaar heeft er in Epe weer de inmiddels bekende ‘You’ve Got Talent’ plaatsgevonden. Het LB
was vertegenwoordigd en doet verslag. De prachtige foto op de voorpagina is daar gemaakt door
fotograaf Martin Hogeboom. Op pagina 6 krijgen we vast een voorproefje van de Vriendschapsdag
in Goes. We verheugen ons erop. Behalve dat zijn er natuurlijk nog veel meer leuke en interessante
artikelen te vinden. En denk vooral mee met alle commissies die hun best doen het voortbestaan
van IW Nederland veilig te stellen.
Ten slotte alle lof voor de mensen van ARSprintmedia die zo adequaat hun fout hebben hersteld,
dat nog net voor de Kerst de juiste versie van de Kroniek bij ons in de bus viel.

Agenda Algemeen
• Vriendschapsdag
• Meet & Greet

zaterdag 20 mei 2017 in Goes
vrijdag 19 mei 2017 in Goes
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LANDELIJK

DOOR FRANCINE BEIJ, LANDELIJK PRESIDENT

Bericht van het Landelijk Bestuur

In januari ontvingen jullie een nieuwsbrief
vanuit het LB. Inmiddels hebben we deze griepmaand achter ons gelaten en begroeten we de
lente! Het nieuwe jaar werd ingeluid met een
daverend nieuwjaarsconcert in Epe, waarvan
elders in de Kroniek het verslag. Een ander initiatief waar ik naar uitkijk, is de inspiratiedag op
22 maart in Etten-Leur, georganiseerd door D60.
Twee IW leden gaan uit verschillende invalshoeken laten zien hoe je naar ons netwerk kan
kijken. Jeanne Martens, lid van IW Veghel-Uden,
landelijk voorzitter van de VVAO, doet promotieonderzoek naar het belang van netwerken
in de verschillende fasen van ons leven, als
student, tijdens je werkzaam leven of daarna. In
een netwerk investeer je in sociale relaties, en je
mag verwachten dat daar op een goed moment
iets van terugkomt. Willeke Overink, lid van IW
Arnhem Rijn-IJssel, kijkt met ons terug op haar
verhaal over generaties dat zij hield tijdens de
ALV in november, en zal ons laten kennismaken
met de verschillende typen mens en hoe deze
elkaar binnen IW versterken. Het nieuwe jaar
betekende ook de noodzaak om te bouwen aan
een nieuwe website. Maar ook bij andere zaken
die dit jaar spelen wil ik nog even stilstaan,
zoals het voorstel tot statutenwijziging. Het
aanpassen van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement is een zorgvuldig proces. Naast een
aantal tekstuele veranderingen stelt het LB voor
andere aanpassing hierin mee te nemen. Het
gaat om Statuten van de Landelijke Vereniging,
en deze hebben natuurlijk ook doorwerking in de
voorbeeld modellen van de Districten en Clubs.
Inmiddels heeft elke Club de voorgestelde
wijzigingen ontvangen met daarin een aanpassing aan de hand van de Constitution blz. 1 e.v.
onder Membership.
• Actieve leden. Van deze leden wordt verwacht
dat zij bereid zijn een rol in een bestuur of

een commissie te vervullen.
• Ereleden. Deze titel wordt toegekend indien
een lid een uitzonderlijke prestatie heeft
geleverd.
• Ambassadeurs. Personen die de Club een
dienst zouden kunnen bewijzen door hun
maatschappelijke positie.
• Buitengewone leden / Membership at Large.
Deze vallen rechtstreeks onder de Landelijke
Vereniging.
• Niet meer Actieve leden. Dit betreft de leden
die door hun leeftijd of gezondheid (tijdelijk)
niet actief in de vereniging kunnen meewerken.
Er zijn Clubs waar deze laatste mogelijkheid al
bestaat tegen gereduceerd tarief. De vaak oudere leden die zelf aangeven dat ze overwegen
weg te gaan, willen we de mogelijkheid bieden
lid te blijven zonder aan alles mee te moeten
doen. Wij willen ze niet kwijt, want zij zijn
immers het fundament van onze vereniging.
De Club onderhoudt het contact, blijft hen bezoeken en nodigt hen uit voor bijvoorbeeld de
kerstbijeenkomst. Het is geheel aan de Club om
dit in te vullen en de hoogte van de contributie
vast te stellen; voor hen is in ieder geval de afdracht voor IIW verschuldigd. Een mogelijkheid
is, om hier binnen de Club een aparte afdeling
of ‘wiel’ voor te maken; de leden blijven elkaar
zien en blijven betrokken bij de Club met hun
eigen bijeenkomsten. De Club kan hier een eigen sociaal project van maken, in deze tijd van
meer vereenzaming. Wij verzoeken alle leden
hierover mee te denken. Zodra alle reacties zijn
verwerkt, wordt het definitieve voorstel tot
wijziging van de Statuten voorgelegd, uiterlijk
tijdens de ALV in november.
Belangrijk is dat alle Clubs en Districten van
hun stemrecht gebruik maken (voor 31 maart).
Iedere Club heeft vanuit Engeland stemformulieren ontvangen, het LB heeft samen met een

stemadvies een extra exemplaar verstuurd. Het
betreft de verkiezing voor de Vice President en
leden van de Board van IIW. Vergeet vooral niet
op onze eigen kandidaat, Nina Kalt, een stem
uit te brengen!
Tot 1 juli 2017 kunt u via uw Club een suggestie doen voor het lustrumproject van IW
Nederland in 2019: naam, doel, contactpersoon
enz. Hierbij een greep uit de lijst van instellingen die wij bij voorgaande gelegenheden
hebben ondersteund: Ronald MacDonald Huis,
Liliane Fonds, CliniClowns, Zwerfkinderen, KiKa,
Hulphond Nederland en Stichting Leergeld.
Elders in deze Kroniek treffen jullie een oproep
van de extension commissie om mee te denken. Hoe bepalen we wat onze doelstellingen
zijn en hoe willen wij die realiseren? Hoe kunnen we de meerwaarde van Inner Wheel vorm
geven en zichtbaar maken? Hoe zetten we de
website, de social media en de PR in voor onze
communicatie, het bedenken en organiseren
van evenementen waarmee wij ons naar buiten
kunnen profileren? Hoe komen we aan nieuwe
leden en nieuwe Clubs? Kunnen we nieuwe
vormen van lidmaatschap of Clubs bedenken
die aansluiten bij de wensen van jongeren? Heb
je ideeën of wil je meedenken? Mail naar
iiw.denktank@gmail.com of neem contact op
met Marian Tellegen 06 54 25 84 61, Landelijk
President 2017-2018.
Op zaterdag 20 mei treffen we elkaar in Goes,
of misschien al tijdens de Meet & Greet. Er
wordt vanuit een aantal samenwerkende
Clubs in Zeeland hard gewerkt aan de invulling van deze dagen.
Een IW jaar gaat veel te snel voorbij, maar
het wiel beweegt en we doen ons best er dit
jaar een behoorlijke slinger aan geven om
het draaiende te houden.
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DOOR NINA KALT, EXTENSION COMMISSIE

Inner Wheel, dat warme bad
gun je toch iedereen!
Binnen Inner Wheel sluiten we nieuwe
vriendschappen. We versterken elkaar en
we leren van elkaar. We delen lief en leed
en zetten ons in voor maatschappelijke
doelen. Zo maken wij onze wereld een
stukje mooier. Daarom ben ik lid van Inner
Wheel. Mirelle Seinstra, IW Almere ’t Gooi

IW Kennemerland, de jongste loot aan de Inner Wheel stam
Als we het over onze IW clubs hebben, hoor je
heel vaak: “Het is een warm bad”. Een mooier
compliment kun je niet krijgen. En toch hebben veel leden moeite om duidelijk te maken
wat we als Inner Wheel te bieden hebben en
nieuwe leden te werven. Het is de taak van de
Extension Commissie om hierbij te helpen.
Altijd maar dat gezeur over nieuwe leden.
Het ledental loopt gestaag terug en daar hebben meer serviceclubs last van. Toch zijn er IW
clubs die de nodige nieuwe leden weten binnen
te halen en kregen we er de afgelopen 6 jaar
700 nieuwe leden en 3 nieuwe clubs bij. Helaas
weegt deze aanwas niet op tegen de ruim 900
leden en 6 clubs die we verloren. We hebben
nu nog zo’n kleine 2400 leden, verdeeld over 71
clubs. Ledenwerving blijft dan ook een belangrijk punt van aandacht.
Waarom stoppen leden ermee?
Ruim 50% heeft te maken met overlijden,
leeftijd en gezondheid. Dan verhuizen er ook
nog wat mensen, maar nog altijd 40% zegt op
omdat ze het te druk hebben. Je zou ook kunnen zeggen, omdat Inner Wheel te laag op hun
prioriteitenlijstje staat, te weinig meerwaarde
biedt om tijd voor vrij te maken. En dat geeft
te denken. Maar wees eens eerlijk, hoe vaak
vragen we ons binnen Inner Wheel af wat
(jongere) leden zoeken en of en hoe we dat
zouden kunnen en willen bieden? Of zijn we
vooral bezig het zo te doen zoals we het altijd
al gedaan hebben? Kijk eens naar de locatie,
het tijdstip, het programma, de activiteiten…
En dat geldt zowel voor de clubbesturen als
voor de districts- en landelijke besturen. Hoe
boeiend is de ALV, de DLV, welke informatie
delen we etc. etc.?

4

170413.indd 4

Inner Wheel, wat heb je eraan?
Wat we zoeken en hopen te vinden is mede
afhankelijk van onze levensfase. Jongeren
zoeken inspiratie, uitdaging, manieren om zich
te ontwikkelen en te groeien. Ouderen zoeken
gezelligheid, een vertrouwde sfeer, warme aandacht. Natuurlijk is het niet zo zwart wit, maar
het is goed om je te realiseren dat niet iedereen
hetzelfde zoekt en om daar ook rekening mee
te houden. Het is juist deze pluriformiteit van
generaties binnen Inner Wheel die maakt dat je
je horizon kan verbreden. Daarom is het ook zo
belangrijk om jongere leden te blijven werven,
niet alleen omdat we anders de aansluiting bij
de huidige tijd gaan missen, maar vooral omdat
we daardoor deze bijzondere uitwisseling
tussen mensen in verschillende levensfasen in
stand houden. Het delen van ervaring en kennis
tussen mensen die graag iets voor anderen willen betekenen, die empathie en sociale betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Die
open en geïnteresseerd in het leven staan, die
graag samen met anderen daarbinnen ook een
actieve rol willen spelen, omdat ze weten dat je
samen sterker staat. Mensen die willen nemen,
maar zeker ook geven. De mensen die samen
Inner Wheel tot dat ‘warme bad’ maken en
ervoor zorgen dat Inner Wheel je leven verrijkt.
Inner Wheel? Nooit van gehoord!
Het is heel lang niet nodig geweest om bekendheid op te bouwen of uit te leggen waarvoor we staan. Je leden haalde je toch uit de
partners van de Rotary, en die waren makkelijk
genoeg direct te benaderen. Maar het wordt
tijd om actief naar buiten te treden en te laten
zien waarvoor we staan. Dat geldt op regionaal
niveau, maar zeker ook landelijk zullen we
Inner Wheel beter op de kaart moeten zetten.

Ik heb een dochtertje van 4 jaar en vind
het belangrijk dat Sophie leert dat je ook
dingen moet doen, zonder er iets voor
terug te willen krijgen. Daarnaast leer ik
binnen IW mensen kennen die ik anders
nooit was tegen gekomen. Redenen
genoeg om lid te willen zijn. Kelly Bijl,
IW Veghel-Uden
Wil je meedenken over hoe we dit kunnen
realiseren? Meldt je dan aan voor de DenkTank
(e-mail: iiw.denktank@gmail.com).
Wat doet de Extension Commissie?
De Extension Commissie stimuleert het werven
van nieuwe leden in bestaande clubs en het
opzetten van nieuwe clubs. Deze taak ligt
met name bij de districtsbesturen, waarvan
afgevaardigden 3 maal per jaar onderling ervaringen uitwisselen. Dit heeft tot de volgende
initiatieven geleid:
• Binnen de districten worden leden van
verschillende clubs bij bestuursvergaderingen
uitgenodigd: Hierdoor kunnen uitgebreid ervaringen worden uitgewisseld, nieuwe ideeën
worden opgedaan en kunnen leden over hun
clubgrenzen kijken en zo hun blik op Inner
Wheel verruimen.
• Het binnen districten aanbieden van lezingen
die je helpen eens door een andere bril naar
Inner Wheel te kijken, zoals de lezing die
door Willeke Overink op de ALV gehouden
werd. Het leggen van contacten op landelijk niveau met andere verenigingen als de
Ladies Circle, om te kijken welke vormen van
samenwerking mogelijk zijn.
Wil je meedenken over hoe we ons ledenwervingsbeleid kunnen verbeteren, heb je ingangen voor het oprichten van een nieuwe club?
Neem dan contact op met Nina Kalt (e-mail:
n.kalt60@gmail.com).
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DOOR JOKE EMMELKAMP, WEBMASTER

PR-Nieuws
De PR commissie heeft zich de laatste jaren
enorm ingezet om vorm te geven aan hoe
we ons als Inner Wheel aan de buitenwereld
willen, moeten en kunnen tonen. We zijn al
jaren zichtbaar op het web, evenals op bijv.
Facebook, waar we als IW Nederland een
groot aantal leden hebben die zeer interactief
met elkaar communiceren.
Er kan nog veel meer gebruik gemaakt worden
van Facebook. Iedere club kan er nl. haar
activiteiten op plaatsen, hetgeen een inkijkje
biedt aan anderen en… waardoor telkens
weer de naam Inner Wheel voorbijkomt op
Facebook. Het belang van naamsbekendheid…
Weet u het nog?
Het gebruik van onze (staande) banners
hebben we keer op keer onder de aandacht
gebracht en misschien zou het LB ervoor
moeten zorgdragen dat elk district een aantal
‘neutrale’ banners in haar bezit heeft die, net
als voorheen de vlag, ingezet kunnen worden
bij evenementen.
Het is duidelijk dat jonge potentiële leden zich
afvragen wat een lidmaatschap van IW hen te

bieden heeft. Zij zoeken een omgeving waarin
genetwerkt kan worden. IW zal dan ook de deur
richting netwerken open moeten zetten om
meerwaarde voor nieuwe leden te hebben.
Rotary biedt dit nl. wel en vaak wordt dan ook
om deze reden de voorkeur aan Rotary gegeven.
Eén van onze unique selling points t.o.v. Rotary
is dat we slechts één keer per maand bijeenkomen i.p.v. elke week en daar zouden we meer
‘voordeel’ uit kunnen/moeten halen.
De huidige tijd vergt dus een andere benadering.
Op de foto: hoe Rotary zich afgelopen herfst
langs een van onze snelwegen heeft ‘laten zien’.
Of het zo moet, weet ik niet, maar wat ik
wel weet is, dat je op deze manier je naam
buitengewoon duidelijk bij het ‘publiek’ onder
de aandacht brengt en dat je als organisatie
laat zien waar je voor staat.
De vraag om meedenkers voor een/de nationale Denktank geeft aan dat we er eindelijk
van doordrongen zijn dat we in IW een enorm
potentieel aan kennis in huis hebben en dat
we daar in het verleden veel te weinig tot
geen gebruik van hebben gemaakt.

 DOOR MIEKE VAN DEN DOBBELSTEEN, PRESIDENT D56, EN NINA KALT, PAST PRESIDENT LB EN
VOORZITTER EXTENSION COMMISSIE

Verslag van een
internationaal contact
Bij de Rallye Charlemagne in Gent hadden
wij een ontmoeting met Lieve Keymeulen
uit België. In België heeft Lieve zes IW clubs
opgericht, en ze nodigde ons uit om hier
meer over te vertellen. Zondag 30 oktober jl.
zijn wij ‘s morgens vroeg naar Aalst gereden,
alwaar wij heel hartelijk door Lieve en haar
echtgenoot werden ontvangen. Ook voegde
even later haar clubgenoot Chris zich bij ons.
Lieve heeft ons al haar ervaringen en tips op
humorvolle wijze verteld en een document
hierover per mail toegezonden, zodat wij het
nog kunnen nalezen en wellicht een aantal
aandachtspunten in de districten en clubs
kunnen delen.
Daarna hebben we gezamenlijk van een

warme lunch genoten en een rondwandeling door het historisch centrum van Aalst
gemaakt. Lieve bleek een uitstekende gids te
zijn. Aan het eind van de middag hadden wij
er twee IW vriendinnen bij.

Column
 DOOR MARLIES BOSCH,
FOTOREDACTEUR

Al ruim dertig jaar ben ik betrokken
bij diverse stichtingen die uitsluitend
met vrouwen werken. Het waren
stuk voor stuk vrijwilligerstaken die
ik daar verrichtte. Heel af en toe
kwam ik in aanraking met wat we het
‘krabbenmand-effect’ noemden: als
er in een groep krabben in een mand
een krab probeert zich naar boven te
werken, wordt zij als ze bijna bij de
rand is, door de krab onder haar naar
beneden getrokken. Het betekende dat
we geen leiding van andere vrouwen
accepteerden.
Gelukkig werd dat fenomeen steeds
zeldzamer, immers: we leerden met
en van elkaar dat respect hebben
voor elkaars kwaliteiten een van de
voornaamste manieren was om samen
voor een doel te gaan, welke dat dan ook
was.
De president van IW Groningen-Oost,
Til van Meerwijk, wist daar in haar
kerstboodschap zo mooi woorden aan te
geven.
‘Oprechte vriendschap houdt in dat
we respect hebben voor elkaar, dat we
elkaars eigenaardigheden accepteren
en respecteren, dat we ons in de ander
verdiepen en dat we niet meteen klaar
staan met een oordeel. Dit laatste is
niet altijd even makkelijk. We moeten
namelijk moeite doen om open te staan
voor hetgeen een ander beweegt, denkt
en doet. We zijn allemaal verschillende
persoonlijkheden. Laten we vooral
binnen onze club elkaar ruimte blijven
geven, elkaar blijven respecteren en naar
elkaar blijven luisteren. Dan geeft deze
oprechte vriendschap ons een solide
basis die ons als club sterk maakt om
iets voor de gemeenschap te kunnen
betekenen.’
Deze boodschap raakte me diep in mijn
hart. Het is immers de basis waarop we in
de wereld, en zeer zeker in de IW wereld,
met elkaar om zouden moeten gaan. Als
we kijken naar wat wereldleider nummer
een daarvan bakt, dan kunnen we ons
met recht zorgen maken. Als iemand die
leiding moet geven aan een wereldnatie
al zo haatdragend is naar iedereen die
hem een strobreed in de weg legt, wat
moet het dan worden met ons gewone
mensen?
Toch geloof ik erin dat, als we hetgeen
Til beschrijft, in het klein proberen te
realiseren, er absoluut iets moois en
groots uit kan groeien. We moeten
gewoon blijven oefenen.
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DOOR ANITA MEERDINK, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Kom en beleef de Zeeuwse Kracht
Zaterdag 20 mei verwelkomen wij jullie in
Goes. Het wordt een dag om onze vriendschappen binnen Inner Wheel te vieren en te
versterken. Wij, de vier Zeeuwse Clubs, hebben
de handen ineengeslagen en organiseren dit
jaar de Vriendschapsdag! We gaan jullie een
afwisselende en inspirerende dag aanbieden
met als Thema: Zeeuwse Kracht.
Wat kunnen jullie zoal verwachten. De ochtend gaat, na registratie en een kopje koffie,
van start met het tonen van de geweldige
film van Skypictures met luchtfoto’s van
Zeeland, waarmee wij ons vorig jaar aan jullie

ten, alsook onze nieuwe landelijk president,
Marian Tellegen, gaan voorstellen in een
reünieachtige setting.
Het goede doel van deze dag is TeamUp,
een samenwerking van War Child, Save the
Children en Unicef Nederland. Ze zetten zich
in voor vluchtelingenkinderen in Nederland.
Patrick zal in een gesprek met projectleider
Ernst Suur jullie met deze organisatie, alsmede
hun inspirerende leider, laten kennismaken.
Vanzelfsprekend horen we die zaterdag waar
de Vriendschapsdag 2018 gaat plaatsvinden.
En er gaat iets gebeuren met de broodmand!

Maike Boerdam

voorgesteld hebben. Aansluitend verwachten
wij de directeur van het Zeeuws Museum,
Marian Ruiter. Zij komt o.a. vertellen over
het jak van de Walcherse dracht, waarna een
heel bijzondere film vertoond wordt. In het
ochtendprogramma zullen jullie ook muziek
te horen krijgen van bekende artiesten als
musicalster Maike Boerdam en violist Mathieu
van Bellen. Tussendoor is er een inspirerende
talk over fundraising. Alles gepresenteerd door
Zeeuwse talenten.
Na de lunch gaat het middagprogramma
spetterend van start met Dansz. Vervolgens zal
Patrick Lodiers onze nieuwe districtspresiden-

6

170413.indd 6

Als klap op de vuurpijl willen wij jullie laten
kennismaken met Edwin Vinke van het met
twee sterren bekroonde restaurant de Kromme
Watergang. Hij laat jullie wat fijne kneepjes
van het vak zien: koken met de Zeeuwse Zilte
Zaligheden… Kortom, het wordt een bijzondere dag, een dag gevuld met Zeeuwse Kracht.
Wij hebben er zin in; jullie komen toch? Voor
de liefhebbers hebben we natuurlijk ook een
programma de dag vóór de Vriendschapsdag…
de Meet en Greet. Er kan gekozen worden uit
twee programma’s: wandelen door Goes of
golfen, met als afsluiting een heerlijk diner in
slot Oostende te Goes.

Marian de Ruyter

Mathieu van Bellen
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LANDELIJK
DOOR MARIA SCHULP-HAER, SECRETARIS LB

‘You’ve Got Talent’ in Epe verbindt jong & oud
Dit jaar vond de achtste editie van ‘You’ve Got
Talent’, georganiseerd door IW Epe en Rotary
Club Epe, weer plaats in de prachtige Grote
Kerk. Wat een feest! Bij binnenkomst werden
wij hartelijk ontvangen door enkele IW leden.
Marian Tellegen, vice president van het LB,
was er ook en wij kregen prachtige plaatsen,
direct op de eerste rij, in een verder propvolle
kerk. De kerk was schitterend versierd met
kunstzinnige bloemschikkingen van hangende takken met planten, bloemen en hele
boomstammen neerhangend vanaf het oude,
beschilderde kerkplafond. Het gaf een sprookjesachtige sfeer.
Vanaf onze plaats hadden wij goed zicht op
de zitplaatsen aan de zijkant van het podium,
waar de 18 finalisten zenuwachtig wachtten
tot ze aan de beurt waren. Een enkeling wierp
nog een laatste blik op zijn of haar bladmuziek onder het regelend en zorgend oog van
Tatjana Bieze, een van de IW leden en grote
medeorganisator. Op pech werd adequaat
ingespeeld. Een snaar van de viool van een
heel jonge finalist was gebroken en er werd
razendsnel een nieuwe uit Zwolle gehaald. De
leeftijd van de kandidaten lag tussen 11 en 22
jaar. De Talentshow werd gepresenteerd door
de voormalige Idols-kandidaat Zosja el Rhazi,
die de boel vlotjes en vakkundig aan elkaar
praatte.
Rond 18.30 uur werden de gasten welkom
geheten, de vijfkoppige vakjury, bestaande uit
docenten, musici en de drievoudig Nederlandse kampioen Beatboxen (die ook de
Amerikaanse kampioenschappen Beatboxen
jureerde) aan ons voorgesteld en toen stond
de eerste band op het podium.
Het was een gevarieerd programma, Pop en
Klassiek door elkaar. Prachtige meisjes met
dwarsfluiten, twee bands, een trio, twee pianisten, zangeressen en twee heuse beatboxers
lieten ons met opperste concentratie hun
talent zien. Negen finalisten voor de pauze en

Drievoudig Nederlands Kampioen Beat-Boxen B-Art geeft een spetterende demonstratie
van zijn kunnen.
negen na de pauze. Allen hadden een week
eerder aan een georganiseerde workshop
deelgenomen om met vakdocenten nog één
keer aan hun presentatie en stijl te werken.
Na afloop van ieder optreden gaf de jury
kritisch maar altijd opbouwend commentaar.
Na de 18de presentatie trok zij zich terug voor
beraad.
Vanaf onze plaatsen konden wij goed zien
dat de spanning onder de finalisten te snijden
was, en toen de jury met de uitslag terugkwam, zat menigeen te bibberen van de spanning. De winnaar was Remon Holubek, een
17-jarige autodidact die met zijn prachtige
vertolking van de Rhapsody in Blue van G.
Gershwin terecht de eerste prijs van € 250,won.
Wat een avond!! Een fantastisch jaarlijks
evenement waarbij de leden van Inner Wheel
en Rotary zich met de jeugd uit hun gemeente
verbinden en een platform creëren waar jonge
mensen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Met spanning wachten de finalisten op de uitslag! De stemming is om te snijden.

De prachtige door Nederlands Kampioen
Sjacco Gerritsen versierde kerk.

Nog even een blik op je bladmuziek werpen
voordat je bijna aan de beurt bent. Anne Roos,
een van de finalisten.
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District 56

Agenda

Nieuwe leden D56
IW Amersfoort		
Gemmie Bos – Verhey
Margreet van Es
Marijke Pluimers – Bouma

DOOR MARINA ARBOUW, IW VRIEZENVEEN

Bridgedrive IW Vriezenveen
levert schaapshond op voor
Anita Wichers

IW Arnhem
Carolien van der Vorst

De jaarlijkse bridgedrive, georganiseerd door
IW Vriezenveen, is zaterdag weer succesvol
IW Barchem		
verlopen. Ongeveer 130 fanatieke bridgers
Leonora de Kort
kwamen om 9.00 uur samen in de OntJansje van Weringh			 moetingsruimte van de protestantse kerk
Henny Berendsen
in Wierden. Onze dames stonden klaar met
koffie en zelfgebakken koek en cake, een
IW Epe			
goede start om de deelnemers een prettige
Angeneta Weenink - Dalhuisen
kaartspeldag te bezorgen. Gedurende de dag
werden de bridgers op hun wenken bediend
IW Harderwijk		
door ons, met een grote verscheidenheid aan
Henriëtte van der Kuil – van den Belt
hartige lekkernijen en drankjes. President
Karien van der Werff
Alice de Groot legde in haar welkomstCarla Pelser
woord uit wat Innerwheel is en doet. De
jaarlijkse bridgedrive is een manier om geld
IW Oldenzaal			
te genereren. Gezien het enthousiasme van
Maureen Tijscholte – van Benthem
de deelnemers een blijvende activiteit op
Marjolein Notenboom			 het jaarprogramma. Zeven jaar geleden is
dit bedacht door IW lid Annelies van Ginkel
IW Schoonhoven		
en georganiseerd samen met oud lid Ina
Eugénie Plikaar - Oosterbaan
Gierveld en Dieneke Sjoers. (Dit jaar alle drie
deelnemer.) Een succesformule, zo blijkt. De
IW Vriezenveen
leiding van de dag wordt jaarlijks profesHellen Muller
sioneel gedaan door Hans Kuipers. Veel

discussie was er zaterdag niet, al moest de
arbiter wel streng zijn wat betreft de tijd,
die ’s morgens wat uitliep. Maar het is ook
heel verleidelijk om de slagen na een spel
nog eens te evalueren. De opbrengst van
de bridgedrive is dit jaar bestemd voor de
schaapskooi. De van oorsprong Vriezenveense Anita Wichers is behalve professioneel
herder ook vurig pleitbezorger van het nut
van schapenhoeden. Zij doet dit dagelijks
rond de Lemelerberg. Tijdens de lunch liet
zij ons beelden zien van haar werk. Ze
ontving van onze president een cheque van
€ 1620,-, het bedrag dat deze bridgedrive
heeft opgeleverd, waar ze zeer content mee
was. Ze kon de aanwezigen nu al vertellen
dat zij hier een bordercollie voor koopt. Alle
bridgedeelnemers ontvingen traditioneel een
roos als dank voor hun medewerking.

DOOR TATJANA BIEZE-VONGEHR, OUD DISTRICTSPRESIDENT D56

Vooroordelen heb ik niet...
dacht ik!
Tijdens mijn clubbezoeken als districtspresident
maak ik nogal wat lezingen mee. Ik heb van
mijzelf het idee overal voor open te staan,
maar tijdens mijn clubbezoek aan Doorn werd
ik wel erg met mijzelf en mijn vooroordelen,
die ik dacht niet te hebben, geconfronteerd.
De lezing in Doorn gaat over borduren, heb ik
begrepen, en ik frons inwendig mijn wenkbrauwen. Inner Wheel en borduren, verzucht
ik stilletjes. Hoe moeten wij verjongen en ons
verstofte imago oppoetsen met dit soort lezingen, huil - wat?? - krijs ik inwendig. De spreekster, Sytske Stratenus, is een leuke, charmante
dame. Ze heeft ‘MERKLAPPEN’!! meegenomen
om te tonen. Veel clubleden staan ze geïnteresseerd te bekijken voordat de lezing begint,
en ik neem mij voor om uit beleefdheid na de
lezing bij die merklappen te gaan kijken. En
dan begint de lezing en mijn ‘wake up call’!
Wat deze dame doet, zijn niet zomaar wat
kruissteekjes op een voorgedrukt patroon;
nee, zij is stof-restaurateur en heeft in Kasteel
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Amerongen de gordijnen gerestaureerd en het
‘rode’ koningsbed in het Loo in Apeldoorn. Ze
heeft met een heel team de restauratie van de
‘glazen koets’ begeleid. Dit is borduren met een
hoofdletter ‘B’! De lezing wordt aanschouwelijk
gemaakt met foto’s die illustreren hoe fragiel
en mooi dit werk is. Dit is kunst. Zij heeft over
de hele wereld borduurcursussen gevolgd en
de meest uitzonderlijk steken geleerd. Dit werk
wil ze bewaren voor het nageslacht, zodat
het vakmanschap van het borduren en de
techniek van de grote hoeveelheid steken niet
verloren zal gaan. Op een te kopen video zijn
alle steken en technieken uitgelegd. Ik bemerk
dat ik zwaar onder de indruk ben en erger mij
over mijn vooringenomenheid. Met ontzag
bewonder ik na afloop de meer dan prachtige
merklappen. Dit is Kunst.
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DOOR ELJA FRANKEN, IW WADDINXVEEN

IW Waddinxveen
op de Kerstmarkt
Vrijdag 25 en zaterdag 26 november jl. hebben
de leden van IW Waddinxveen zich ingespannen om hun creatieve artikelen op de lokale
Kerstmarkt te verkopen. Deze Kerstmarkt vindt
tweejaarlijks plaats in de uiterst sfeervolle en
monumentale Remonstrantse Kerk langs de
rivier de Gouwe in Waddinxveen. Alle deelnemers conformeren zich aan een vooraf bepaald
goed doel. Voor InnerWheel was de keuze deze
keer gevallen op de lokale hulporganisatie Care
for Family. Op deze wijze wilden de leden een
bijdrage leveren voor een extraatje in de dure
december maand voor die gezinnen die dit zo
hard nodig hebben. De weken voorafgaand aan
de Kerstmarkt hebben de leden zich op zeer
creatieve wijze ingezet om leuke, aantrekkelijk
geprijsde en unieke items te maken. Behalve
de saamhorigheid, gezelligheid en het plezier
leverde dit vooral ook duurzame artikelen op.
Wat te denken van handgemaakte papieren
engelen (van hergebruikte bladzijden uit een
liedboek) of een giftpakket voor een walnoten/
blauwe kaas/peren salade waarbij de walnoten
uit eigen tuin kwamen? Uiteindelijk heeft de
Kerstmarkt een mooi bedrag opgeleverd van
€ 250,-. Trots en met veel plezier kijken wij
allen terug op deze Kerstmarkt en kunnen wij
het bedrag aan Care for Family
(www.careforfamily.nl) overhandigen.

DOOR BESTUUR IW VRIEZENVEEN

Meedenkers
gezocht voor de
Denktank van
Inner Wheel
Deze oproep leverde bij IW Vriezenveen helaas
geen meedenker op voor de Denktank. Wel
inspireerde de oproep ons tot het onderzoeken
van de ideeën die binnen onze club leven over
de 5 onderdelen waarvoor meedenkers worden
gezocht. Tijdens de eerste bijeenkomst van het
nieuwe jaar gingen we meteen aan de slag.
De 5 vragen werden uitgedeeld. In groepjes

 DOOR IW NIJKERK

Lunchconcert in het Koninklijk
Concertgebouw te Amsterdam

Per groengrijze bus (www.groengrijs.com)
vertrokken wij tegen 10.30 uur richting Amsterdam. De erg vriendelijke chauffeur reed ons
via een toeristische route naar het Koninklijk
Concertgebouw. De stemming zat er prima
in; was dit niet nèt een schoolreisje? Een van
de leden kwam langs met een mand mandarijntjes, bananen en chocolade ter aanvulling
op ons zelf meegebrachte lunchpakket. Mooi
op tijd arriveerden wij bij het Concertgebouw
waar wij ons aansloten bij de lange rij die reeds
te wachten stond voor het lunchconcert in de
grote zaal. Om 12.30 uur begon het Concertgebouw Orkest, onder leiding van Cornelius Meis-

van 4 tot 6 personen mocht aan elk onderdeel 6 minuten worden besteed om ideeën
en kernwoorden te noteren. Vooraf werd ter
opwarming de presentatie over de 6 generaties
van Willeke Overink vertoond. Een greep uit
de meningen en ideeën: om te blijven bestaan
en meer (jongere) leden te bereiken, juichen
we veranderingen en het versoepelen van
regels toe. Er werd opgemerkt dat het landelijk
bestuur hierin vooral voorwaardenscheppend bezig moet zijn. Het kan ons handvatten
aanreiken om te kunnen veranderen. Wat te
denken van een ideeënmarkt voor sprekers,
workshops, activiteiten etc. in de pauzes van
bijv. ALV, Vriendschapsdag? We moeten veel
opener zijn over ons lidmaatschap, elke gelegenheid aangrijpen om iets inhoudelijks over
IW te vertellen. We kunnen meer activiteiten
zonder veel kosten organiseren, zoals een

ter, een jonge en zeer vriendelijke uitziende
dirigent, aan een stuk van Haydn. De zaal was
goed gevuld. Wij hebben zelfs wat royalty
gespot in de gedaante van prinses Marylène,
die samen met haar vader, oud minister Hans
van den Broek aanwezig was. Na het concert
werden we in twee groepen verdeeld voor
de rondleiding. Beide gidsen gaven erg veel
informatie. De vrouwelijke gids was 30 weken
zwanger maar zij wandelde en klom dapper
met ons mee tot aan de zolder toe! Het was
een reuze interessante rondleiding. Daarna
hebben wij nog een kop koffie of thee met
bonbon bij de Keijzer gedronken. En toen weer
per bus richting Nijkerk. Het was een bijzonder
leuk uitje.

vriendinnenborrel, of high tea. We kunnen
onze lezingen openstellen voor niet-leden, ook
om IW meer bekendheid te geven. We moeten
actueel blijven, goed luisteren naar jonge
leden. Méér (jongere) leden leveren méér suggesties, méér en andere ideeën! Maar om onze
club in stand te houden, gaat het niet alleen
om verjonging, maar ook om verbreding. De
voorwaarde om lid te worden is je actief willen
inzetten voor het bevorderen van vriendschap,
sociale betrokkenheid en internationale contacten. Met alle voorstellen en opmerkingen
gaan bestuur en commissies aan de slag. De
bijeenkomst leverde geen pasklare antwoorden
op. Wel bracht ze iets heel waardevols aan
het licht: de bereidheid om te veranderen,
wordt breed gedragen!
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 DOOR GEMMA PIJNENBORG EN MARIETTE BRASSER, IW BARCHEM

Wandelen met Inner Wheel
Op de laatste woensdag van de maand gaat een groepje IW dames wandelen in de omgeving van Lochem en Ruurlo. Een heel leuk initiatief van
een aantal actieve dames. Ook op deze koude woensdagochtend in januari zijn ze op stap gegaan. Op de foto is te zien hoe mooi de omgeving van
Lochem is. Landgoed Ampsen leent zich uitstekend om een mooie wandeling te maken. De wandeling wordt afgesloten met een gezellige lunch.
Zulke leuke initiatieven houden onze IW club springlevend.

 DOOR MACHTELD BIJLAND, IW OLDENZAAL

IW Oldenzaal: handen uit de mouwen voor de
Verjaardagsbox
In ons clubjaar 2015-2016 hebben we door
allerlei activiteiten, waaronder een kraam op
de kerstmarkt, een bridgedrive, wijnverkoop
en verlotingen, een prachtig bedrag bij elkaar
gebracht. De cheque met daarop € 3.700,werd tijdens onze clubbijeenkomst in november
uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de
Verjaardagsbox. Zij waren er zeer blij mee. De
Verjaardagsbox wordt gegeven aan kinderen
uit gezinnen waar geen financiële extraatjes
mogelijk zijn. Met deze feestelijke doos, gevuld
met een cadeautje, een taart, traktaties voor
op school en versieringen, kunnen ook deze
kinderen een fijne verjaardag vieren. Naast
deze mooie financiële bijdrage willen we onze
sociale betrokkenheid ook tonen door mee
te werken als vrijwilligers bij het inpakken en
samenstellen van de Verjaardagsbox. Dankbaar
en leuk werk om met elkaar te doen.
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Het Haydn Jeugd Strijkorkest
 DOOR FRANCINE BEIJ, LANDELIJK PRESIDENT

Nieuwjaarsconcert Epe
Dit jaar voor de 17e keer in Epe
georganiseerd: het Nieuwjaarsconcert, een
samenwerking tussen Inner Wheel en Rotary.
Ik las op de website dat de avond geheel was
uitverkocht. We werden warm en gastvrij
onthaald met prosecco en uitbundige muziek,
en het was een en al bedrijvigheid in de Grote
Kerk van Epe. Veel Duitse gasten van Rotary
Bielefeld en IW Mühlheim waren aanwezig;
dit blijkt een goede gelegenheid om de
bestaande internationale contacten nog wat
strakker aan te halen. Het programma start
met een optreden van drie finalisten van
You’ve Got Talent. Er worden twee goede
doelen cheques uitgereikt aan ‘Muziek werkt’
en ‘Join for Joy’. Vervolgens betreedt het
Haydn Jeugd Strijkorkest onder leiding van
Jan-Ype Nota het toneel. Een zeer jeugdige

uitstraling, zeker omdat de feestelijk geklede
musici staande hun programma afwerken:
muziek van Vivaldi, Reinecke en Tsjaikovski,
en na de pauze wat eigentijdsere van
onder andere Bob Dylan en Harald Arien,
waarna wordt afgesloten met Roemeense
volksdansmuziek van Bartok. In de pauze
is er koffie en gebak en na afloop wordt je
glas royaal bijgevuld tijdens de afterparty en
komen er hapjes rond. We hebben een avond
op topniveau beleefd en zijn vol lof voor de
organisatie. Aan alles is gedacht. Drankjes,
hapje, koffie, gebak, garderobe, geluid,
verlichting, warme kerk en een vlot verlopend
programma. Petje af voor het professionele
visitekaartje dat Epe hiermee afgeeft. Om
jaloers op te worden, daar moet je dan
natuurlijk wel durf en ondernemingsgeest

Het goede doel “Muziek werkt” is ontzettend
blij met de ontvangen cheque.
voor in huis hebben. En ja, op dezelfde
zaterdag was er ook een matinee voorstelling
geweest; hulpbehoevenden, daklozen en
ouderen werden opgehaald en konden gratis
genieten. Ik kan me voorstellen dat Rotary en
Inner Wheel de gehele zondag nodig hebben
gehad om weer op verhaal te komen.

IW lid Tatjana Bieze met You’ve Got Talent finalisten die meewerken aan het Nieuwjaarsconcert.
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Agenda

IW Almere ’t Gooi
Golfevenement
19 mei om 12.30 uur
Golfclub Almeerderhout
aanmelden:
iw.nl.almeretgooi@gmail.com
meer info:
www.innerwheelalmeretgooi.nl

DOOR BERRY KOOLHAAS, IW AALSMEER

Ruim €2.000,- voor reisbureau
voor senioren
‘Op Stap’ in Aalsmeer

Er zijn vele redenen te bedenken waarom
men soms het huis uit ‘moet’. Het kan zijn
dat het noodzakelijk is om naar de dokter
of het ziekenhuis te gaan. Of zomaar voor
plezier om de familie te bezoeken of om
Nieuwe leden D58
een keer naar de markt te gaan. Kortom, er
zijn tal van redenen waarom iemand soms
IW Bolsward			
op pad wil of moet. En zeker als je ouder
Marijke Haaksman – de Beer
wordt is dat niet even gemakkelijk. Reisburo
Meta Gerritsma
´Op Stap´regelt uitstapjes voor senioren uit
Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg AalsIW Hoogezand-Sappemeer
meer. Ze hebben een aantal auto’s en busjes
Barbra Lentstra – Dolman
en verschillende vrijwillige chauffeurs; ook
is er een speciale auto voor rolstoelvervoer.
IW Zwolle			
De uitstapjes zijn van een groot maatschapGreetje Willems – van Ruitenburg
pelijk nut en voorzien in een grote behoefte
bij senioren. IW leden hebben zich daar met
hart en ziel voor ingezet. IW Aalsmeer-Uithoorn heeft eind november voor 3 dagen
een Pop Up Store georganiseerd, waar
cadeaus voor de decembermaand werden

DOOR ASTRID WIJMA, IW BERGUM

 DOOR INA ARENDSHORST-NIPHUIS,

Foarút mei de Handel
IW Bergum op de Centrale As voor een
hulphond voor Nynke de Jong

Ondernemers organiseerden samen met
inwoners uit Noordoost-Fryslân een 9 kilometer lange handelsroute op de Centrale As.
De handelsroute bestond uit bedrijfspromoties, braderie, rommelmarkt, demonstraties,
alternatieve voertuigen, muziek en theater.
Een manifestatie waarmee de handel in
Noordoost-Fryslân eens goed op de kaart
werd gezet! In de stand van IW werden zelfgemaakte goederen verkocht. Hortensiakransen, ballonnenkransen, vogelvoedertaartjes,
enz. En voor de inwendige mens broodjes
hamburger. De opbrengst van dit alles,
€ 1.000,-, is bestemd voor Nynke de
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verkocht. Met als doel geld bijeen te brengen voor Reisburo ‘Op Stap’. De opbrengst,
€ 2.075,-, hebben Mariska Stoop en Carla
Ratterman overhandigd aan de vertegenwoordigers van Zorgcentrum Aelsmeer.

Jong. In 2016 behaalde Nynke haar diploma
op de Havo-Top in Burgum, en dat is extra
bijzonder als je weet dat Nynke lijdt aan
pseudo-epilepsie en alleen onder begeleiding
de deur uit kan. Een hulphond voorkomt
isolement en biedt nieuw perspectief. Een
hulphond kan bij steeds meer ziektebeelden,
gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek worden ingezet. Om te
voorkomen dat Nynke zichzelf verwondt
tijdens de aanvallen, moet er 24 uur per dag
iemand bij haar zijn die haar kan helpen de
aanvallen op te vangen. Om toch zelfstandiger te kunnen worden, heeft Nynke zichzelf
bij stichting Bultersmekke (www.bultersmekke.nl) aangemeld voor een hulphond.
De hulphond kan er voor zorgen dat Nynke
een stuk zelfstandiger zal kunnen leven, iets
waar ze ontzettend aan toe is. De kosten,
ruim € 18.000,-, worden niet vergoed. Een
hulphond krijgen via de bekende Stichting
Hulphond Nederland is niet gelukt omdat
haar aandoening te specifiek en te weinig
voorkomend is.

IW LELYSTAD

Klara Eling
Honoured
Active Member
Op dinsdag 3 januari 2017 hebben wij de
Nieuwjaarsbijeenkomst gehad van IW Lelystad.
Door een grote brand in de omgeving van ons
vaste adres waar we samenkomen, moesten
we uitwijken naar een andere locatie. Deze
hebben we gevonden in restaurant ‘De Rede van
Bataviahaven’. Veel schepen lagen aangemeerd
en de masten waren verlicht, wat een feestelijk
gevoel gaf als je door de ramen naar buiten keek.
Binnen was het gezellig en intiem. Het diner
was voortreffelijk en iedereen was feestelijk
gekleed en genoot van het samenzijn aan het
begin van een nieuw jaar. Na het hoofdgerecht
werd Klara Eling naar voren gevraagd en mocht
de president, Ina Arendshorst-Niphuis, haar de
speld voor Honoured Active Member opspelden
voor haar inzet voor Inner Wheel op lokaal,
regionaal, landelijk
en internationaal
niveau. Klara was
zeer verrast, maar
ook heel blij met
deze onderscheiding,
zo sprak ze in haar
dankwoord.
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zei ze. Zij verraste ons door deze opmerking. Een
week later hebben wij in huiselijke kring, bij ons
lid Tineke Poiesz, afscheid van haar genomen met
koffie en gebak. Ook hadden wij een aantal van
onze leden hierbij uitgenodigd. Het was een zeer
plezierige ochtend en Marthe genoot ervan. Zij
is ongeveer 45 jaar lid van Inner Wheel geweest.
Wij gaan haar missen, maar hebben haar wel
beloofd, dat wij zo af en toe nog wel bij haar op
bezoek komen. Met een mooi boeket bloemen als
afscheid ging Marthe weer naar huis.

 DOOR WIEKI VAN LEUSSEN, IW ALKMAAR

“Het wordt me
te veel”
Op onze clubbijeenkomst van 10 november jl.
kondigde ons lid Marthe Ferf-van Holk (geb.
1923) aan dat ze onze clubbijeenkomsten niet
meer kwam bijwonen. “Het wordt me te veel”,

DOOR MARIANNE SAAKES, IW HAARLEM

Geschenk voor Hospice
‘De Heideberg’
Een mooi bedrag voor een mooie instelling.
Op 30 januari kreeg Hospice ‘De Heideberg’
in Santpoort-Noord van IW Haarlem uit
handen van onze president, Willemijn Beijer,
een cheque uitgereikt van € 2415, - om te
besteden aan de inrichting van de nieuwbouw. In Hospice ‘De Heideberg’ worden

mensen in de terminale fase van hun leven
liefdevol begeleid, ondersteund en verzorgd.
Om de rust voor haar gasten te kunnen
blijven garanderen wil het Hospice het onbenutte bijgebouw aanpassen tot een leer-,
werk- en samenkomstruimte. Er is voor dit
project gekozen omdat een van de vorig jaar

overleden leden, Ilse Venhuizen, jarenlang
een van de medewerkers is geweest. Op 18
maart a.s. houdt het Hospice open huis; van
harte welkom.

voudig gehandicapten te breien. Een aantal
leden van de club heeft thuis aan deze

kledingstukken gewerkt. Voor tien volwassen bewoners van een gezamenlijke woning
werd een winterpakket gemaakt. De bewoners gaan regelmatig met een begeleid(st)er
wandelen. Sommige bewoners kunnen
zelf lopen, anderen gaan naar buiten in
een rolstoel. In de wintermaanden is warm
aankleden dan een noodzaak. In verschillende kleuren en patronen werd voor iedere
bewoner een mooie combinatie samengesteld. Eind november ging een drietal IW
leden op bezoek bij de betreffende groepswoning van Talant (een organisatie die zorg
en ondersteuning biedt aan mensen met een
grote mate van kwetsbaarheid). De kleurrijke
producten werden in dank aangenomen.

 DOOR ANNEKE NIJBOER-DIEPENHEIM,
IW DRACHTEN

Breien met en
voor een warm
gevoel
Dat een kleinschalig project ook bijdraagt
aan verbondenheid binnen de club bewijst
het ‘brei-project’ van IW Drachten. Eén van
de leden van de club nam het initiatief om
shawls, handschoenen, sokken en mutsen
voor bewoners van een instelling voor meer-

DOOR TINEKE BAKKER, IW ZWOLLE

Stichting van
het Kind en IW
Zwolle
35.000 kinderen wonen in tehuizen. Deze
kinderen zijn mishandeld, verwaarloosd of
verlaten door hun ouders. Ze krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen in ons land.
Sporten, leren zwemmen, een dagje uit, leren
zelfstandig te worden en goed voorbereid bouwen aan een mooie toekomst is voor een kind
in een tehuis niet vanzelfsprekend. ‘Stichting
van het kind’ brengt daar verandering in met

concrete projecten overal in Nederland. Dankzij
donaties maken ze het verschil tussen piekeren
op de bank of buiten je emoties uiten door te
voetballen met vriendjes. Tussen altijd ‘thuis’
zitten en nooit andere mensen zien, of een sociaal netwerk opbouwen en zelfstandig worden
op de Zeeboerderij (een vakantie- en weekendopvang). Tussen na je 18de met lege handen
op straat staan of je eigen geld verdienen met
een vaste baan en een eigen woning hebben.
IW Zwolle heeft de Stichting een bedrag van €
1800,- overhandigd, waardoor voor 30 kinderen uit een tehuis in Zwolle een jaarcontributie
voor een sportvereniging betaald kan worden.
Kijk op www.stichtingvanhetkind.nl voor
meer informatie.
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DOOR ANNELIES ESKENS, IW GRONINGEN

Bijzondere begraafplaats voor urnen in Anloo (Dr.)
De twee hectare bos zien er opgeruimd uit.
“Het terrein is flink gedund”, zegt Marga ten
Sijthoff (1942), clublid van IW Groningen. “Er
is zo’n 40 kubieke meter hout uit gekomen.”
Het resultaat is een sereen stuk bos met
statige beuken en douglassparren, waar het
licht mooi doorheen speelt. Paadjes kronkelen vloeiend tussen de bomen door. Het
perceel dat deel uitmaakt van het familiebos,
ligt vlakbij een hunebed en grafheuvels. Zo
ontstond het idee om er een urnenbegraafplaats van te maken. De oude grafcultuur
is als het ware doorgetrokken naar de 21e
eeuw.
Over tientallen jaren moet het bos nog
steeds dit open karakter hebben. Het grote
verschil is dat er dan honderden mensen hun
laatste en eeuwige rustplaats - het urenveld
zal nooit worden geruimd - zullen hebben
gevonden. Het bos zal de komende tachtig
tot honderd jaar het toneel zijn van kleine,
intieme plechtigheden. Marga: “Het gaat
hier heel anders toe dan op andere begraafplaatsen. Hier wordt de as van overledenen
bijgezet. De resten worden pas een maand na
de crematie vrijgegeven. De uitvaartplechtigheid is dan al geweest. We zien hier vooral
kleine gezelschappen - meestal directe
familieleden - die de urn van een overledene
plaatsen. Maar het komt ook voor dat de
urn van een vader of moeder die thuis is
bewaard, op het urnenveld wordt bijgezet.
Hoe dan ook, er is vraag naar deze vorm van
begraven.”
Op het terrein staan al veel grafheuveltjes,
oftewel tumuli: kleine bultjes van 30 centimeter hoog en 1 meter in doorsnee met een
ondiep greppeltje er omheen. Na 3000 jaar is

er nu weer een urnenveld in Drenthe; precies
zoals de graven in de Late Bronstijd. Bovenop
liggen zwerfkeien (géén marmer) waarop een
naam en data staan gegraveerd. “Het blijft
eenvoudig”, zegt Marga. “We willen geen
tuintjes en monumentjes. Het karakter van
het beukenbos moet blijven zoals het is.”
Het terrein ligt midden in een oud landgoed,
ver weg van snelwegen en lawaaimakend
verkeer, en is geflankeerd door een Pinetum
en het brongebied van het Anloër Diepje, een
zijstroom van de Drentsche Aa.
“Met het onderhoud van het perceel,

de contacten met de geïnteresseerden en de
promotie zijn mijn man en ik toch bijna drie
dagen per week bezig”, zo vertelt Marga.
“Maar er zit ook veel administratief werk aan
vast, zoals het opstellen van een certificaat
van grafrecht, een reserveringsbewijs en het
bijhouden van een register en kaartsysteem
waarop de tumuli staan aangegeven. Het
graafwerk doet mijn man, maar het harken
van de paden doet ik dan weer. De aanleg
had overigens heel wat voeten in de aarde
met allerlei onderzoeken op het gebied van
archeologie, bodemgesteldheid, water en
ecologie. B&W heeft daarna het bestemmingsplan officieel aangepast zodat we
formeel een ‘bijzondere begraafplaats voor
urnen’ zijn.”
“Het mooiste is toch dat we veel mensen tot
dienst kunnen zijn met hun laatste wens;
mensen die interesse hebben voor de sfeer
van het verleden, het heden en de eeuwigheid. Het urnenveld geeft ons een geweldige
invulling van de laatste levensfase. Het
houdt je jong!” (www.urnenveldanloo.nl)
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DOOR INEKE HAMANN, IW BREDA

IW Breda overhandigt cheque
t.b.v. project in Kaya te Burkina
IW Veghel			
25 mei 2017 – 15 jaar
Faso
Clubjubilea

Nieuwe leden D60
Woensdag 2 november werd door de fundIW De Betuwe /Culemborg		
raising commissie van IW Breda een cheque
Ans Balen-Veenhof
overhandigd aan de heer Carrol Tseng ter
Wilma Visser-Warnaar
waarde van € 1700,-. De heer Tseng, orthopedisch chirurg in ruste, is verbonden aan de
IW Etten-Leur			
Zwitserse Stichting Morija en gaat met de
Anyta D’Haens-Beeckman
werkgroep ‘Orthopedie Overzee’ twee keer
per jaar belangeloos opereren in Burkina Faso.
IW Gorinchem			
In 2015 werden 108 patiënten onderzocht
Arianne Doornhein-de Jager
en werden er in negen dagen 55 operaties
Petra Jasperse-van Houten
uitgevoerd door deze werkgroep. Het heeft
Tilly Ruitinga-Schlamp
IW Breda enorm verheugd deze geweldige
organisatie met een gift te kunnen steunen.
IW Roermond		
Luciana van Heur-Enna

REMINDER INSPIRATIEDAG D60
IW Vlaardingen			
Woensdag 22 maart, 10.00 tot 13.00 uur
Jacqueline Mulder
Mariëlle Hooymeijer
IW Voorschoten-Leidschendam
Adelheid Borghuis-Knol

Deelname leden D60: gratis
Lunch: € 15,00

IW Veghel-Uden e.o			
Corina van de Ven
IW Goed-Reimerswaal		
Anke Verschoor

Locatie: Nieuwe Nobelaer,
Anna van Berchemlaan 2, Etten-Leur

Inner Wheel - een sterk vrouwennetwerk.
Wat heb je eraan en wat doe je ermee?
Sprekers: Jeanne Martens en Willeke Overink

Aanmelden:
mail naar: iiw.nl.district60@gmail.com of
bel Liesbeth v.d. Eeden: T:076 5038405
M: 06 23061152

RECTIFICATIE Helaas zijn in de vorige Kroniek de namen van de club en de auteur
verkeerd vermeld. Daarom nogmaals het artikel, nu met de juiste namen.
DOOR JOKE WEBER, IW GOES-REIMERSWAAL

Presentatie herinneringskoffer
Het was een waar ‘Feest van Herkenning’
in Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh in
Veere. De stichting heeft als doel beginnend
dementerende ouderen met de herinneringskoffer te stimuleren om te vertellen
over vroeger. Deze unieke herinneringskoffers zijn samengesteld door twaalf Zeeuwse
musea rond verschillende thema’s, zoals
landbouw, school, klederdracht, visserij en
‘Oranje’. Deze middag stond in het teken van
‘De Winkel van Sinkel’, waar alles te koop
was. Het rijmpje wisten de meesten zich nog
te herinneren. Met het gerinkel van de winkelbel uit vroeger tijden kon de middag beginnen en werden de voorwerpen één voor
één getoond. Onze club staat garant voor
de presentatie van een koffer per maand
gedurende tien maanden. Een bescheiden
bedrag van € 400,- waarmee activiteitenbegeleidster Carolien de Koeijer erg blij was.
De bewoners hadden een plezierige middag
en dat was de bedoeling van ons project.

DOOR CARLA VERHOEVEN, IW VENLO

Kerstworkshop
In kleine groepen aan een
opdracht werken versterkt
de onderlinge band. Bij het
maken van een kerststuk
van een aantal IW vrouwen
bleek dat een uitstekende
manier om samen met plezier vorm te geven
aan kerstversiering voor thuis. Hoewel de opdracht in eerste instantie niet uitnodigde tot
veel diversiteit bleek toch dat ieder op geheel
eigen manier er veel creativiteit in kon leggen! Zelfs onze ‘miva ’ maakte een krans voor
haar rollator. (Zie foto.) Prachtige deur- en
tafelkransen werden voorzichtig huiswaarts
vervoerd. Op schoot of met uiterste zorg op
de achterbank! De activiteiten commissie had
een goede keus gemaakt!!

kroniek MAART 2017

170413.indd 15

15

02-03-17 08:30

 DOOR MARLENE VAN ROOIJEN, IW GORICHEM

IW Gorinchem weer zeer actief bezig
Dit keer organiseert deze club op 25 maart a.s.
een avond vol gezelligheid op de feestelijke
locatie Partycentrum Hipper & Kolfbaan
(parkeergarage op korte loopafstand) in de
oude binnenstad van Gorcum. Het belooft
een bruisend dansfestijn te worden met de
swingende coverband KiNK. Deze avond
zal voor iedereen onvergetelijk worden!
En... de gehele ticketopbrengst wordt door
IW Gorinchem gedoneerd aan de Rapidrollers, de regionale rolstoelhockeyclub. Een
enthousiast team gehandicapten, die uit
de wijde omgeving van Gorinchem in een
sporthal wekelijks bij elkaar komen om te
trainen. Zij bezitten niet zelf de middelen
om de sportstoelen en de reiskosten naar
competitiedagen te betalen. IW Gorinchem
wil hen helpen met een donatie en iedereen

die een warm hart voor zijn medemens heeft
en van een bruisend feest houdt, helpt mee
door bij IW Gorinchem één, twee, drie of
misschien wel tien tickets à € 20,- te bestellen.
U kunt dit doen door het ticketbedrag over te

 DOOR CHRISTINE MOSTART, IW VENLO

DOOR CARLA PERIZONIUS, IW VOORBURG

Carillon Oude Kerk Voorburg
klinkt voor IW
Op 10 november hield de beiaardier van
de Oude Kerk, mevrouw Gerda Peters, een
lezing over de geschiedenis van het carillon,
ook wel klokkenspel of beiaard genoemd.
De toren van de Oude Kerk dateert uit het
einde van de 13e eeuw. De oudste klok die
nu nog aanwezig is, stamt uit 1781. Hij
heeft een doorsnee van 72 cm en weegt
230 kg. De zwaarste klok dateert uit 1948,
heeft een doorsnee van meer dan een meter
en een gewicht van 810 kg.. In de jaren
daarna zijn nog diverse klokken geschonken, onder andere door bewoners van Voorburg, de Frans Mortelmans Stichting en de
Voorburgse Rotary. Serviceclubs, waaronder
IW Voorburg, alsmede het Ondernemersfonds Oud Voorburg, bedrijven en particulieren dragen bij in de kosten van reguliere
bespelingen. In de tweede Wereldoorlog
werd de oude klok gevorderd, maar samen
met andere klokken in een schip geladen.
Daarna heeft men het schip laten zinken.
Na de oorlog zijn de klokken weer uit het
water gehaald en konden ze worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren.
Zo zijn de klokken behoed voor omsmelting.
Nederland telt zo’n 70 beiaardiers. Er wordt
een speciale master-opleiding van meerdere
jaren voor gevolgd. Na de lezing besteeg
een aantal leden samen met de beiaardier
de steile trappen tot boven in de toren.
Een hele toer! Daarbij werden onderweg
de 26 klokken gepasseerd, die - verrassend
genoeg - onder het stokkenklavier hangen.
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maken naar NL38 ABNA 0509 933 920 t.n.v.
Innerwheel. Graag uw voor- en achternaam
hierbij vermelden, e-mailadres (@=at)en
woonplaats. Info: dans.zomertijd@gmail.com

De beiaardier bespeelde vervolgens hoog in
de (koude) toren het carillon. Een indrukwekkende ervaring en ook verrassend zware
arbeid in een koude omgeving, zo hoog in
de toren. Heel Voorburg kon op deze doordeweekse dag meegenieten van de prachtige klanken. Vanwege de verjaardagen van
twee van de leden werd ter afsluiting ook
nog ‘lang zal ze leven’ voor heel Voorburg
ten gehore gebracht! Aanleiding voor deze
speciale ontvangst was een gift, door IW
Voorburg aangeboden, teneinde het mogelijk te maken dat het carillon bespeeld blijft
worden en een bijzonder erfgoed in stand
gehouden wordt. De cheque werd door IW
president Barbara Heuff overhandigd aan
de heer Frans Kokshoorn.

Sinterklaasproject voor
de Voedselbank

De afgelopen drie jaar heeft IW Venlo samen
met Rotaryclub Land van Gelre de aula van een
middelbare scholengemeenschap omgetoverd
tot een heus pakhuis van de Goedheiligman.
Op rood gedekte tafels liggen dan wel 250
sinterklaascadeautjes te wachten op de
kinderen wier ouders aangesloten zijn bij de
Voedselbank. De pakjes zijn samengesteld uit
gesponsord en tweedehands speelgoed dat na
een strenge controle en grondige schoonmaak
als nieuw in cellofaan wordt gewikkeld. Zoals
iedere keer gaan de kinderen met verrukte
gezichtjes en twee prachtige cadeautjes onder
de arm naar huis.
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 DOOR ANDRIEN SMEELS, IW WALCHEREN

Bijzonder Zeeuws
Een bijzonder beroep zouden ze het niet willen noemen, maar bijzonder werk is het wel.
Loes van Boven, Cora Jebbink en Andrien Smeels, alle drie lid van IW Walcheren, zijn het daar
roerend over eens.
Ze hebben het over hun werk in het Zeeuws
Museum in Middelburg, waar zij meedoen
met het programma ‘Onvergetelijk Zeeuws
Museum’. Dit is een speciaal programma voor
mensen met geheugenproblemen en hun
mantelzorgers. Het is geïnspireerd op het ‘Meet
me at Moma’ -programma van het Museum
of Modern Art in New York. Steeds meer
mensen krijgen direct of indirect te maken
met dementie en de ziekte van Alzheimer.
Kijken naar kunst of bijzondere objecten in het
museum biedt de mogelijkheid om ideeën uit
te wisselen zonder terug te hoeven vallen op
het korte termijngeheugen en biedt toegang
tot het lange termijngeheugen en persoonlijke
ervaringen. Bovendien stimuleert het de
hersenen. Onderzoek toont aan dat dit een
positief effect heeft op de gezondheid.
Andrien, Loes en Cora volgden de training om
respectievelijk als rondleider en vrijwilligers
mee te werken aan deze speciale interactieve
rondleidingen in het Zeeuws Museum. Loes
heeft jaren als gastvrouw in het museum
gewerkt en was daar net mee gestopt, toen
haar gevraagd werd of ze de training voor de
vrijwilligers wilde volgen. “Zo kon ik toch nog
betrokken blijven bij het Zeeuws Museum”,

zegt zij. Cora moest er even over nadenken; zij
heeft ook nog de taak van coördinator van de
vrijwilligers in het museum. Toch besloot ze om
mee te doen. “Een goede vriendin van mij ging
dementeren en ik dacht, gelukkig kan ik dit
nog doen, ook voor mijn vriendin.”
Een ‘Onvergetelijk’ rondleiding verschilt van
een gewone rondleiding doordat er over
het algemeen minder kunstwerken worden
besproken, zo’n vier of vijf in een uur. Het
tempo ligt lager en de sociale interactie is heel
belangrijk. Het gaat er vooral om samen naar
de objecten te kijken en die te interpreteren.
Iedereen doet volop mee en zo ontstaan de
leukste reacties en gesprekken. Er wordt altijd
een thema bedacht als een soort rode draad.
“Dat kan van alles zijn”, zegt Andrien. “Ik
heb thema’s bedacht zoals de verschillende
jaargetijden, maar ook een thema als ‘Zeeuwse
meisjes’ of ‘Oost west, thuis best’. Eigenlijk
leent ieder thema zich voor zo’n rondleiding.

Behalve kijken, gebruiken we ook de andere
zintuigen. We laten muziek horen, een geur
ruiken of voelen aan verschillende stoffen.
Ook eenvoudige tekenopdrachten horen tot de
mogelijkheden.”
Loes herinnert zich dat de deelnemers tijdens
een rondleiding spontaan begonnen te
zingen bij een schilderij van een Arnemuidse
vissersvrouw. “Opeens werd ‘De klok van
Arnemuiden’ ingezet en iedereen zong mee. En
dan al die verhalen die loskomen, het is altijd
een heel vrolijke boel en de mantelzorgers
doen net zo goed mee.” Cora is het met Loes
eens: “Het prikkelt de deelnemers om dingen
te vertellen die ze zich herinneren en zo
stimuleren ze elkaar.” Het Zeeuws Museum
biedt op een vaste vrijdag in de maand een
‘Onvergetelijk’ rondleiding aan. Ook worden op
aanvraag extra rondleidingen georganiseerd.
Op de website van het Zeeuws Museum is meer
informatie te vinden.

Wij Gedenken
D56

Barneveld
Annie Meijering-van Dijk		
Doorn
Bien Hofman-Locker de Bruijne
Hengelo
Leny Smolders-Mollen
Nijkerk
Netty van de Bunt-Gunst
Waddinxveen
Leni Okkerse-Oosterling
				
			
Bolsward
Tjits Grunstra-Renkema
Haarlem
Luuk de Voogt-Groot
Zuid-Oost Drenthe Wil Oldenbanning
			

D60

De Kempen
Kinderdijk
Walcheren

Elly van der Waerden-Koten
Wil Hos-van de Biezenbos
Akke Landzaat-de Jong		

D58
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In memoriam
Rectificatie:
Dit ‘in memoriam’ is van IW Oldenzaal en niet zoals per abuis
vermeld in de Kroniek van december van IW Veenendaal.
Op 18 augustus 2016 is ons lid Jo Hoogstraten-van der Laan
overleden. Sinds de oprichting in 1983 was Jo charterlid van IW
Oldenzaal. Jo was een bescheiden vrouw, altijd aanwezig bij de
bijeenkomsten, betrokken, en president in 1987. De laatste jaren liet

78 was Annie Meijering-van Dijk toen ze president van IW
Barneveld werd. “Wil je ‘Ik heb eerbied voor je grijze haren’
laten horen als ik mijn maidenspeech hou”, vroeg ze me. Na drie
clubbijeenkomsten overleed plotseling haar Willem, wat een slag
was voor Annie. De kerstviering sloeg ze over, maar in januari
stond ze er weer en leidde ze de rest van het seizoen de club met
verve. Maatschappelijk, kerkelijk en politiek geïnteresseerd, actief
lid van de boekenclub, een graag geziene gast in theater en
museum. Haar 91ste verjaardag mocht ze niet meer beleven, op
27 november 2016 overleed Annie. Bij de condoleance werd door
velen eer gebracht aan deze bijzondere vrouw.
DOOR YOLANDE GOEDHART, IW BARNEVELD
Op 4 december jl. overleed volkomen onverwacht op 93 jarige
leeftijd Netty van de Bunt – Gunst. Netty is 55 jaar een betrokken lid van IW Nijkerk geweest. Haar steeds slechtere gehoor was
op het laatst een grote handicap voor haar en maakte dat zij het
verloop van de bijeenkomsten, die zij altijd bezocht, niet meer zo
goed kon volgen. Jarenlang nam zij ook deel aan de IW boekenclub waarbij haar beschouwelijke en kritische blik van grote
waarde was. Zij zou in december zelfs nog een presentatie over
het te lezen boek gehouden hebben. Wij zullen Netty missen.
DOOR PHIENEKE VAN DE CASTEL, IW NIJKERK
Op 20 december overleed onverwacht ons trouwe lid Tjits
Grunstra–Renkema op de leeftijd van bijna 79 jaar. Tjits had
een grote inbreng in het clubgebeuren. Zij was zeer accuraat en
attent. Ze had aandacht voor alle vriendinnen. Gedurende haar
33-jarige lidmaatschap was zij vier keer president! Ook vervulde
zij de taak van penningmeester. Wij zullen haar inbreng en
vriendschap missen.
DOOR LIES SONNEMA, IW BOLSWARD
Elly van der Waerden-Koten overleed 25 december 2016 op
95-jarige leeftijd. Elly was een charmante en markante vrouw.
Ze straalde kracht en klasse uit, was vooruitstrevend en ruimdenkend, hield van design, mooie meubels en kleding, kunst en
verre reizen, getuigde van een goede smaak en artistiek gevoel.
Ze hield van haar gezin en haar familie in de ruimste zin van het
woord. De regie over haar leven wilde ze niet verliezen, ondanks
haar doofheid. Tot op het allerlaatste moment heeft ze het heft
in eigen hand gehouden. Zij was ons erelid, en wij zijn trots op
haar en zullen nog vaak over haar spreken.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW DE KEMPEN
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haar gezondheid het helaas niet meer toe dat ze onze bijeenkomsten
kon bijwonen. Toch bleef Jo tot het laatst geïnteresseerd in alle
activiteiten. Vorig jaar hebben enkele IW leden met Jo haar 90ste
verjaardag gevierd. Jo was een wijze vrouw, bezat veel kennis en was
tot op hoge leeftijd sportief actief in tennissen en zwemmen.
We zullen haar missen.
DOOR MACHTELD BIJLAND, IW OLDENZAAL

Op 27 december 2016 is Akke Baukje Landzaat-de Jong op
88-jarige leeftijd overleden. Akke was een trouw lid en genoot
van de bijeenkomsten, de lezingen en vooral het ontmoeten van
de IW vriendinnen. Door lichamelijke klachten en gedachten die
haar soms in de steek lieten, kon ze de laatste jaren de bijeenkomsten niet meer bijwonen. Maar ze genoot van de koffiemiddagen die voor de oudere dames van de club georganiseerd
worden; ze kon dan weer even bijpraten met de vriendinnen die
ze anders niet meer zag. Ze was een echt mensen mens.
DOOR MARRY CODEE, IW WALCHEREN
Geheel onverwachts is op 29 januari ons dierbaar lid Leny
Smolders-Mollen overleden. Leny is 88 jaar geworden en stond
ondanks haar hoge leeftijd nog volop in het leven. Vanaf 1973
was Leny lid van Inner Wheel. Menigmaal werd Leny als voorbeeld genoemd om zo oud te worden. Ze was bijzonder actief en
informeerde altijd met haar prachtige stem hoe het met iedereen
ging. Bij feestelijke gelegenheden leidde ze met enthousiasme
een koor of cabaretgroepje. Met haar yoga opleiding stond ze
altijd klaar om mensen te helpen die haar nodig hadden. Wij zijn
blij dat we Leny gekend hebben en zullen haar erg missen.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW HENGELO
Op 8 februari j.l. overleed onze Wil Hos-van de Biezenbos,
charterlid van onze club, op 93-jarige leeftijd. Tot september
vorig jaar bezocht ze trouw onze bijeenkomsten. Ondanks haar
hoge leeftijd was zij altijd zeer alert en waardevol voor onze
club, oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van anderen.
Jammer dat met het verstrijken van de jaren een tijd kwam dat
ze steeds weer iets moest inleveren, dingen waar ze aan hechtte,
dingen waarvan ze genoot. We zullen haar altijd blijven herinneren als een actieve, intelligente en interessante vriendin, met
onvergetelijke verhalen over haar bijzondere reizen.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW KINDERDIJK
Op 11 februari overleed Wil Oldenbanning na een relatief kort
ziekzijn op 66-jarige leeftijd. Wil was lid sinds 2003, heeft in
meerdere commissies gezeten en was voorzitter in 2008-2009.
Ze was iemand die rustig, maar duidelijk haar mening kon geven.
Wil ontwierp tuinen. Tijdens ‘NL doet’ konden we op haar expertise rekenen bij het renoveren van de tuin bij een verpleegtehuis;
ze heeft enthousiast meegewerkt aan ons ‘je-doet-goed-project’
waarin Wil haar talent als tuinontwerpster liet zien. Op de
rouwkaart stond ‘Jij hebt de aarde een stukje mooier gemaakt’.
Wij zullen Wil missen.
DOOR MARGREET BOS, IW ZUID-OOST DRENTHE
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ALGEMEEN

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

Prijs in €

De Giftshop
heeft in het afgelopen kwartaal
€ 500,- gedoneerd aan
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJMOND.

Artikelnaam

Balpen met Innerwheel logo

€ 9,00

Paraplu, geel, IW-logo

Boekenlegger, verguld

€ 5,00

Prullariabakje

Brillendoekje met IW logo

€ 5,00

Schort, Barbecue

Prijs in €
€ 15,00
€ 5,00
€ 24,00

Broche, Blauwe bloem, IW-logo

€ 15,00

Schort, Bistro-sloof

Broche, Edelstenen

€ 15,00

Servetring

€ 5,00

Broche, model varen

€ 15,00

Servetten (pak 50 st.)

€ 5,00

City-bag

€ 20,00

Shawl cashmere

€ 20,00

€ 5,00

Shawl, design met een Hermes-look

€ 39,90

€ 7,00

Flagpin IW logo
Gastendoekje

€ 18,00

Shawl, lang, rood met IW wieltjes

€ 26,00

Golfballen

€ 10,00

Shawl, lang, zijde, blauw of ecru met wieltjes

€ 13,00

Golfhanddoeken

€ 13,00

Shawl met een Burberry-look

€ 25,00

Handtashouder

€ 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

Kaarsen (2 st.)

€ 5,00

Sleutelhanger IW

€ 5,00

Kandelaar

€ 8,00

Snack-schaaltjes

€ 5,00

Koelkastmagneet IW-logo

€ 2,00

Speelkaarten

€ 9,00

Koeltasje Coolfresh 0,5 liter (blauw-grijs)

€ 5,00

Sticker voor Auto

€ 2,00

Koeltas, grote fles, geel met IW-logo

€ 8,00

Sticker, IW logo (klein, 100st.)

€ 7,00

Koffer-riem, blauw met geel IW-logo

€ 7,00

Stola, Wol

Leeslampje, Design

€ 11,00

€ 35,00

Tas

€ 7,00

Markeerstiften

€ 5,00

Theedoeken set 3 st. grijs/beige

Memobloc

€ 3,00

Theelepel

€ 5,00

Mousepad IW-logo

€ 3,00

Visitekaartje Roos

€ 3,00

Visitekaartje Rose of Friendship

€ 8,00

Nicky halsdoekjes

€ 12,00

Paraplu, blauw

€ 15,00

Nieuws van de
IW Giftshop
Gele Fluo-Hesjes met IW Nederland
logo in kleur
Steeds meer komen fluo-veiligheidshesjes in beeld bij gezamenlijke
buiten- en binnenactiviteiten van groepen en gezelschappen, zoals bij
fiets- of wandeltochten, op markten en braderieën. Op voorstel van
het bestuur van IW Nederland gaat de IW Giftshop gele Fluo-hesjes
met het IW Nederland logo verkopen. Deze Fluo-hesjes hebben op de
voorzijde een klein IW Nederland logo en op de rugzijde een groot
logo. De hesjes zijn leverbaar in de maten L – XL – XXL. Standaardprijs
De IW Giftshop is ook aanwezig op het internet:
www.iwgiftshop.nl E-mailadres IW Giftshop voor bestellingen:
giftshop@iwgiftshop.nl
Laura Smit E-mail: laura.smit@telenet.be
Inge van Es T. 0529-484706 E-mail: vanes@kpnmail.nl

€ 10,00

van Fluo-hesjes is €10,- per stuk, exclusief verzendkosten. Hesjes zijn
te koop bij voorintekening via de e-mail van IW Giftshop (giftshop@
iwgiftshop.nl). Bij intekenen het aantal hesjes per maat (L-XL-XXL) en
het totaalaantal hesjes aangeven. Bij bestelling van 10 hesjes door één
club is - tegen meerkosten (€ 2,50 per hesje) - opdruk van de naam
van de IW club mogelijk. Bij gezamenlijke bestelling door een club
zullen de hesjes naar één gemeenschappelijk postadres verzonden
worden om de verzendkosten te beperken. Verzendkosten zijn niet
inbegrepen in de prijs. Ook bij individuele bestellingen worden
verzendkosten voor hesje(s) in rekening gebracht. Het zal ook mogelijk
zijn de hesjes op de Vriendschapsdag op 20 mei in Goes bij de IWGiftshop te betalen en af te halen. Uitsluitend bij afhaling in Goes zijn
er geen verzendkosten.
De periode van voorintekening eindigt op 15 april 2017.
Levering na 7 Mei 2017.
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)
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zaterdag 20 mei
Vriendschapsdag
inner wheel 2017
theater de mythe goes
bleekveld 1
0113 213213
parkeren & openbaar vervoer
kijk op
www.innerwheel.nl
aanmelden via club secretariaat
VOOR 1 MEI
ONTVANGST & REGISTRATIE
VANAF 9.30
KOSTEN DAG
45,-

kijk voor
MEET & GREET
PROGRAMMA
op de website
GOEDE DOEL
TeAMUP
Ontwerp: Evelien van der Peijl
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