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Themakopij     600

Thema oktobernummer =  
70-jarig jubileum

Foto’s aanleveren in JPEG bestand
Minimaal 1MB en goed scherp
Altijd verzenden via We Transfer

De redactie behoudt zich het recht voor 
om kopij aan te passen.

LB president Ria Heijens 
iiw.lbpresident@gmail.com
LB secretaris Maria Schulp 
iiw.nl.lbsecr@gmail.com
LB penningmeester Ans van der Zouw 
iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com

Website: www.innerwheel.nl
Kopij voor de website kan doorlopend
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Sluitingsdatum inleveren kopij: 
15 januari 2019

Verschijningsdatum volgende Kroniek: 
15 maart 2019

colofon   DOOR HANNEKE MULDER, HOOFDREDACTEUR

Thema van deze Kroniek 
‘Beter worden’
‘Ongeacht wat er  
gisteren gebeurd is, je 
hebt nu de kans om 
vandaag en morgen 
beter te maken’
Dit is het thema van onze Kroniek deze keer. 
Kijk maar wat we ervan hebben gemaakt. 
Vast niet iedereen heeft zich in de vakantie 
druk gemaakt over beter worden. Mis-
schien dat deze Kroniek je aan het denken 
zet. Ieder voor zich heeft wel iets met beter 
worden. Dat willen we toch allemaal wel op 
de een of andere manier?
Positief denken, daar begint het vaak mee. 
Er wordt heel veel geschreven over dit 
onderwerp.
We kennen allemaal wel een spreuk, gedicht 
of verhaal waarbij we aangespoord worden 
te verbeteren.
Kort maar krachtig “Don’t give up” Daar 
word je beter van.

Deze Kroniek is mijn eerste waarbij ik 
optreed als hoofdredacteur. Ongelooflijk 
wat is er veel veranderd sinds ik redacteur 
D56 werd. We moeten meegaan met de tijd. 
Ook de Kroniek moet beter. Ik hoop dat wij 
met z’n allen daaraan willen meewerken. 
Kom op mensen, denk met ons mee om met 
goede thema’s en artikelen te komen. De 
Kroniek is van ons allemaal!

Thema voor de volgende Kroniek is het 
70-jarig jubileum

De volgende Kroniek staat in het teken van 
ons 70-jarig jubileum. Verhaaltjes, foto’s 
vanaf het prille begin tot heden. Jullie vin-
den vast wel wat in het archief wat de 
moeite waard is om te publiceren. Met span-
ning wachten we af wat jullie ons toesturen.

De Kroniek met oa
* Nieuws over de Vrienschapsdag
* Bijdragen van de districten
* TeamUp
* Clubinfo
* PR workshop
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GEZ   CHT
NIEUWE 

BESTUURSLEDEN 

Redactielid D56
PR Social Media
President D56
Landelijk President D60

Meld je nu aan bij Maria Schulp iiw.nl.lbsecr@gmail.com

LANDELIJK

  DOOR RIA HEIJENS LANDELIJK PRESIDENTE VAN IW 2018-2019

Wij hebben jullie nodig!
Het nieuwe Inner Wheel jaar is alweer 
bijna 4 maanden oud en dit clubjaar, op 
10 maart 2019, vieren wij ons 70- jarig 
bestaan. Daarnaast vieren maar liefst 16 
clubs hun jubileumjaar.

Na een periode, waarbij ons ledenaantal 
afnam en clubs werden opgeheven kunnen we 
nu weer spreken van een kleine ledengroei. 
Een resultaat bereikt door jullie inzet en 
enthousiasme. Dat Inner Wheel groeit is 
nodig. En ook op de European Meeting in 
Stavanger werd er door deelnemers uit 17 
landen gesproken over behoud en de groei van 
Inner Wheel in Europa. Er werd geconcludeerd 
dat Inner Wheel een van de minst zichtbare 
serviceclubs is.

Het is nu tijd om actie te ondernemen: we 
moeten een duidelijk antwoord klaar hebben 
als er gevraagd wordt wie we zijn en wat we 
doen. Duidelijkheid schept interesse en nieuwe 
kansen tot het aantrekken van leden. Niet 
alleen vriendschap, maar juist het verlenen 
van service moet een speerpunt worden in het 
uitdragen van onze Inner Wheel gedachte.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de 
zichtbaarheid van Inner Wheel Nederland. 
Dor een nieuwe website met een uitgebreide 
ledenpagina vol informatie en met de start 
van een moderne Kroniek werken wij aan de 

toekomst. De inspiratiedag in februari was een 
succes en krijgt in 2019 zeker een vervolg. De 
aandacht voor onze clubs in de media blijft 
moeilijk, maar we moeten ons duidelijker 
naar de pers kunnen profileren. Daarom wordt 
er in november door de PR-commissie een 
workshop georganiseerd waarin het goed 
schrijven van persberichten centraal staat.

Een andere grote uitdaging voor ons is het 
gebruik van social media. We moeten niet 
alleen zichtbaar zijn op Facebook, maar ook 
op Linkedin, Instagram en Youtube, de media 
waar tegenwoordig de dertigers en veertigers 
zich volop bevinden.

Er is nog veel werk te verzetten en bij dit alles 
kunnen we de  know how van jullie goed 
gebruiken.
Lijkt een bestuursfunctie je leuk of wil je 
meedenken in een commissie, heb je ruime 
kennis van social media of heb je goede ideeën 
die er toe bijdragen Inner Wheel clubs te laten 
groeien, schroom dan zeker niet om je aan te 
melden bij je District, het Landelijk bestuur, 
mail naar iiw.nl.lbpresident@gmail.com of 
scan de QR code.
 
Ik wens jullie allen een mooi Inner Wheel jaar, 
waarbij we het met elkaar, voor elkaar en voor 
anderen doen.
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INNER WHEEL
NEDERLAND

Service Club

UITNODIGING
met elkaar

voor elkaar 

& 

voor anderen

tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Inner Wheel Nederland

Datum:    3 november 2018 van 10.30 - 15.30 uur
Locatie:  De Schakel’, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk 
  tel: 033 - 24 60 804.

Aanmelden:  
via mail bij Ans van der Zouw, Penningmeester van het  
Landelijk Bestuur: iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com,  
met vermelding van clubnaam en naam deelnemers.  
Ook aangeven wie van de deelnemers de stemgerechtigde 
is van de club.

Kosten:  
€ 30,00 p.p. inclusief lunch, aperitief en koffie /thee.  
Betalingen op rekeningnummer: NL63 ABNA 0507 6897 63 
t.n.v. Vereniging Inner Wheel Nederland onder vermelding  
van clubnaam en naam deelnemers. Bij annulering na  
19 oktober wordt het inschrijfgeld niet meer gerestitueerd.

9.30 -10.30 uur ontvangst met koffie en 
thee.

1.    Opening en welkom door Ria Heijens,  
       President LB.
2.    Voorstellen bestuursleden Landelijk  
       Bestuur. 
3.    Vaststellen agenda en mededelingen. 
4.    Ingekomen stukken m.b.t de ALV en  
       post 2017-2018  ter inzage bij  
       de secretaris.
5.    Goedkeuring Concept Notulen ALV van  
       4 november 2017.
6.    Goedkeuring Jaarverslag Landelijk  
       Bestuur 2017-2018.
7.    Goedkeuring Financieel Jaarverslag  
       Landelijk Bestuur 2017-2018. 
       Verslag kascommissie en decharge  
       Bestuur en Penningmeester  
       2017-2018
8.    Benoemen lid Kascommissie en  
       verzoek tot een reserve-lid  
       Kascommissie. 
9.    Stemming over het voorstel tot op 
       richting van een stichting voor het  
       Inner Wheel National Service-project.  
       Dit voor het inzamelen van gelden voor  
       Nationale projecten.  

       Voor deze stichting wordt ook een  
       ANBI aanvraag gedaan. Voor een toe 
       lichting zie de brief over dit onderwerp.
10.  Themasessie 

        12.15 uur - 13.30 uur aperitief en lunch.

11.  Goedkeuring Begroting 2018-2019.
12.  Johanna Hamburger Stichting,  
       Klara Eling.
13.  Board director, Francine Beij.
14.  Presentatie European Rally.
15.  Presentatie Team Up
16.  Uitreiking Zilveren broodmand
17.  Benoemen nieuwe bestuursleden  
       en herbenoeming zittende leden.
18.  Bedanken van bestuursleden die  
       afscheid nemen. 
19.  Rondvraag en sluiting. 

Sluiting van de vergadering om 15.30 uur en 
daarna gelegenheid tot napraten bij een  
kop koffie of thee. 
Nadere informatie en meerdere stukken zijn 
gelijk met deze agenda zes weken vóór  
de ALV via de Districtssecretariaten naar de 
Clubs gestuurd.

AGENDA
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REDACTIONEEL

6. 7.

column
    DOOR HANNEKE MULDER,  

IW VRIEZENVEEN

MAARTEN 
VAN DER 
WEIJDEN
Waarom dit i.p.v. een column?
-  Omdat er nog steeds geen nieuwe 

redacteur is voor District 56

Waarom Maarten van der Weijden?
-  Omdat hij uitstekend past bij ons 

thema van deze Kroniek
-  Omdat hij onvoorstelbaar sportief is
- Omdat hij onvoorstelbaar sociaal is
-  Omdat hij zorg heeft voor bedrijven, 

sport en gezondheid
-  Omdat hij dat bereikt door stinkend 

zijn best te doen
-  Omdat hij een website heeft www.

beter.nu  
Je weet dan alles
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  DOOR RIA HEIJENS EN KARIN VAN HELDEN NAMENS LANDELIJK BESTUUR

Korte impressie van 
de European meeting 
in Stavanger 6-9 september 2018

Should we keep IW world’s best kept secret?
De meeting is bedoeld voor alle landen uit 
Europa om enerzijds de betrekkingen tussen 
hen te verstevigen en anderzijds de problemen 
die zich afspelen in de individuele landen en 
hun clubs kenbaar te maken. In het bijzonder 
werd ingezoomd op het verdwijnen van clubs 
en het werven van nieuwe leden c.q. oprichten 
van nieuwe clubs. Presentaties werden 
gegeven door de commissies die daarvoor 
bij de vorige EM zijn gevormd. In beide 
commissies was IW NL vertegenwoordigd. 
Deze presentaties zullen op onze website te 
zien zijn zodra ze zijn ontvangen. Dit geldt 
eveneens voor het officiële verslag van deze 
EM. De volgende EM is in Münster 9-12 sept 
2019.
Evaluatie van de Conventie in Melbourne 
leidde tot veel tips voor de volgende in Jaipur: 
zakelijker, korter en meer gebruik maken van 
digitale mogelijkheden. Daarnaast was er 
aandacht voor het indienen en afstemming 
van de proposals. 
De meeting werd bijgewoond door de IIW Vice 
President Phyllis Charter, die aandacht vroeg 
om veel meer naar buiten te treden in krant, 
tijdschriften en op social media. Dit was ook 
het begin van de discussie over meer gebruik 

van social media om andere (lees jeugdige) 
doelgroepen te vinden, betrekken en werven 
als lid. In dat kader kwam de oprichting van 
Europea clubs ter sprake. Dit zijn gewoon 
IW-clubs, die de naam Europea toevoegen aan 
hun clubnaam. Belangrijk is dat zij IW zijn en 
met succes een nieuwe doelgroep aanspreken.
Last but not least hebben wij een presentatie 
gehouden over de European Rally (ER) die 
volgend jaar in Rotterdam is van 13-16 sept 
plaatsvindt. Een folder met het programma 
is ook uitgedeeld. Onze presentatie zal naar 
alle deelnemers worden gestuurd, om in eigen 
land de ER verder te kunnen promoten. 
Na drukke vergaderdagen keren wij vol met 
info weer naar Nederland.
Houd de website IW.nl dus in de gaten!

LANDELIJK
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Sport bepaalt nu het 
leven van Jawad

Maak kennis met Jawad Hasan (38), ge-
trouwd, drie kinderen en vier jaar geleden 
gevlucht vanuit Syrië naar Nederland. 
Nadat hij vier jaar lang keihard werkte 
om de Nederlandse taal onder de knie te 
krijgen, sportverenigingen op te zoeken 
en een sociaal netwerk op te bouwen, 
begon Jawad in september aan een hbo-
opleiding. Naast alles is hij ook nog eens 
vrijwilliger bij TeamUp, het programma 
van War Child, Save the Children en 
UNICEF Nederland. Elke week begeleidt hij 
sport- en spelactiviteiten voor gevluchte 
kinderen waardoor zij spelenderwijs leren 
omgaan met hun nare ervaringen. En 
weer even kind kunnen zijn.

Ruim 4 jaar geleden, toen de situatie in Syrië 
onhoudbaar werd voor Jawad en zijn gezin, 
besloot hij te vluchten naar Europa. Jawad 
komt uit het noordoosten van Syrië en is van 
Koerdische afkomst. Hij woonde in een dorpje 
dat grenst aan Turkije en Irak.

Jawad maakte eerst zelf de reis naar Europa, 
om later herenigd te worden met zijn vrouw 
en kinderen. Hij reisde eerst per vrachtwagen 
naar Turkije, naar een plek net over de Syrisch/
Turkse grens. Eenmaal in Turkije aangekomen 
heeft Jawad vier dagen in de vrachtwagen zit-
ten wachten met andere vluchtelingen, totdat 
ze verder konden reizen richting Europa. 

Zware reis naar Nederland
Jawad: “Na vier dagen konden we per 
vrachtwagen doorreizen naar Europa, dat was 
een enorm spannende reis en ik wist niet of ik 
Europa veilig kon bereiken. Het waren moeilijk 
omstandigheden, we zaten in een kleine ruim-
te en moesten soms uren wachten. Ik wilde 
graag naar Nederland, vooral omdat mijn zus 
daar al woonde. Zo had ik toch nog een beetje 
familie bij me in de buurt als ik aan de andere 
kant van de wereld aan zou komen.”

Na een aantal maanden op verschillende plek-
ken in Nederland te hebben gewoond, eerst 
in verschillende AZC’s, daarna bij zijn zus en 
uiteindelijk in een eigen huis, konden ook zijn 
vrouw en kinderen naar Nederland komen. 
“Mijn vrouw en kinderen zijn ook per vrachtwa-
gen richting Turkije gegaan. Vanuit Nederland 
heb ik geregeld dat ze uiteindelijk per vliegtuig 

konden komen. Ik wilde niet dat zij per vracht-
wagen Europa zouden bereiken.” 

Jawad heeft drie kinderen, een jongen van 12 
en twee meisjes van inmiddels 5 en 7 jaar oud.
In Syrië was Jawad gymleraar en zijn vrouw 
was wiskundelerares, beiden op een middel-
bare school.

Jawad: “Ik heb twaalf jaar als gymdocent 
gewerkt, voordat ik moest vluchten.” In Ne-
derland wilde Jawad ook graag een opleiding 
volgen, samen met zijn vrouw. Maar daarvoor 
moest hij eerst de taal onder de knie krijgen en 
zorgen dat hijzelf en zijn gezin een bestaan op 
konden bouwen in Nederland. 

De eerste periode heb ik ervaren als een 
ontzettend moeilijke en vermoeiende periode. 
Alleen al alle papieren en systemen, dat werkt 
zo anders als in Syrië. Daarnaast is de taal ook 
een van de moeilijkste dingen. Je moet vanaf 

nul beginnen, je kent geen woord Nederlands. 
Je blijft achter in de taal, je merkt dat in de 
maatschappij, nog steeds trouwens. Het 
sociale leven hier is ook heel anders dan in 
Syrië. Gelukkig had ik mijn zus hier, maar ik 
heb echt heel erg aan alles moeten wennen. 
Aan de taal, de systemen en de Nederlandse 
cultuur.”Sport heeft ook hierin een belangrijke 
rol gespeeld in het gezin van Jawad. “Sporten 
is zo belangrijk. Toen ik in Nederland kwam, in 
het plaatsje Westervoort, ben ik vrijwel direct 
begonnen met volleybal. Dat is mijn favoriete 
sport. Hierdoor voelde ik mij direct thuis.”

Het belang van sport
“Je hebt stress, je hebt drukte in je hoofd en 
door sporten kun je daar even afstand van 
nemen. Je maakt vrienden, je leert en je bent 
bezig. Je herinnert je namelijk dagelijks nog de 
situatie van thuis, maar met sporten vergeet 
je dat even. Dit werkt ook zo bij kinderen, dat 
weet ik zeker, misschien bij kinderen zelfs nog 

Jawad (38) vluchtte uit Syrië. In Nederland liep hij tegen de taal, systemen en sociale omgang 

aan. Sport was een uitlaatklep, voor hem en voor zijn gezin. 
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meer. Ze maken vriendjes, ze vormen een 
team, je ziet dat de stress even verdwijnt.” 
Omdat Jawad het nut en de noodzaak inziet 
van sport, heeft hij zijn eigen kinderen in 
Nederland ook direct aan het sporten gezet. 
“Mijn oudste zoon is twaalf, hij is dol op 
voetbal en hij speelt bij een team in Wester-
voort en hij heeft zijn A B en C zwemdiploma‘s 
gehaald. Mijn dochter zit op volleybal en ook 
zij heeft haar zwemdiploma’s  A Ben C én 
diverse snorkeldiploma’s gehaald. Mijn oudste 
en jongste dochter gaan wekelijks een uurtje 
sporten met een groep kinderen van 4 tot 10 
jaar, ze klimmen, balanceren en bewegen. Mijn 
jongste zit ook op volleybal en ze heeft al twee 
zwemdiploma’s, terwijl ze pas 5 jaar oud is. Ze 
is inmiddels ook met haar C-diploma bezig. Ik 
ben een trotse vader!”

Jawad vertelt hoe ze een groot deel van hun 
vrienden en familie in Syrië hebben moeten 
achterlaten. Dat je met sporten dan even je 
zorgen kan loslaten én nieuwe sociale contac-
ten op kan doen, is daarom extra belangrijk. 

Het mooie aan TeamUp 
Jawad: De afgelopen periode heb ik alleen 
maar vrijwilligerswerk gedaan, met name 
sportactiviteiten. Ik wilde de taal leren kennen 
en mijn kennis delen, daarnaast wilde ik men-
sen helpen, het liefste door sport. Ik kwam de 
vacature voor TeamUp-vrijwilliger tegen en die 
sprak mij aan, omdat het niet alleen sporten 
is. Er zit een doel achter elk spel. Sporten is 
echt een uitlaatklep en een manier om sociale 
contacten op te doen. Dat is extra belangrijk 

voor kinderen die gevlucht zijn. Samen een 
sessie begeleiden, kinderen met elkaar om 
zien gaan, uit welk land ze ook komen. Je ziet 
dat ze hun eigen identiteit weer creëren. Wat 
ik mooi vind, is dat kinderen zich thuis voelen 
bij de vrijwilligers. Als er een vrijwilliger bij 
hoge uitzondering er een keertje niet is, vragen 
ze direct waar hij of zij is. Je merkt ook dat ze 
wachten op dit uurtje sport, gewoon om even 
een uurtje te ontspannen.                                    
In Nederland stimuleert Jawad ook Syriërs 
uit zijn eigen omgeving om zelf op een sport 
te gaan én om hun eigen kinderen te laten 
sporten.

Kinderen verhuizen wel zeven keer
Jawad: Mijn vrouw en kinderen hebben nooit 
in een AZC gezeten. Ik wel, toen ik naar Neder-
land kwam. Ik vind het heel heftig om kinderen 
te zien die in de AZC’s wonen. Sommige kin-
deren verhuizen wel 7 keer naar verschillende 
locaties, ze maken vriendschappen die ze weer 
moeten afbreken. Dat vind ik vreselijk, voor 
kinderen en ouders. Ik heb zelf ook kennissen 
uit Syrië die al enige tijd in een AZC wonen. Je 
wordt als ouders wanhopig van het wachten. 
Vooral kinderen hebben stabiliteit nodig.”  

Ondanks dat Jawad nog niet heel lang vrijwil-
liger is bij TeamUp, zag hij bij de eerste paar 
sessie direct al veranderingen bij de kinderen.

Jawad: Twee meisjes die wekelijks naar de 
sessie komen, zijn altijd zo vrolijk! Dat was 
in de eerste sessie minder, toen waren ze erg 
rustig, de tweede keer kwamen ze al meer 

los. Wat ik ook mooi vind om te zien, is dat de 
kinderen goed met elkaar kunnen optrekken, 
ondanks dat ze uit verschillende landen en 
culture komen. Ze leren elkaar ook woordjes 
van hun eigen taal.”

Ooit nog terug
Jawad: Het is nu moeilijk om voor te stellen, 
maar mijn leven was en is daar. In Syrië heb ik 
mijn herinneringen en mijn familie, daar had ik 
alles opgebouwd. Maar zoals de situatie nu is, 
kan ik niet terug. Als ik terug kan en mijn leven 
en land weer kan opbouwen, dan gaan we 
zeker. Het is mijn land en dat blijft het.”

Om ook hier in Nederland een toekomst op te 
bouwen is Jawad in september een hbo-op-
leiding Social Work begonnen. Geen opleiding 
tot sportdocent, want daar is volgens Jawad 
minder makkelijk werk in te vinden. Zijn 
vrouw is begonnen aan een mbo-opleiding tot 
Onderwijsassistent. Naast hun drukke leven 
van werken, stage, studie en het opvoeden van 
drie kinderen, zal sport altijd een centrale rol 
spelen in hun gezin. Dat is iets waar ze altijd 
tijd voor vrij willen én zullen maken.

Net zoals Jawad sport en spel begelei-
den voor gevluchte kinderen op een 
locatie bij jou in de buurt? Word dan 
TeamUp-vrijwilliger. Ga voor meer  
informatie naar  
www.warchild.nl/vacature-teamup.

LANDELIJK

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

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

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

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

IW Vriendschapskaarten TeamUp
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Vriendschapsdag 2019 
Recht uit het Groene Hart
Het lijkt zo ver weg, maar we weten allemaal 
dat de tijd vliegt. En daarom vestigen we graag 
de aandacht op de komende Vriendschapsdag 
van Inner Wheel Nederland op 18 mei 2019. 
Het wordt een bijzondere dag in een bijzonder 
jaar: in 2019 is het 95 jaar geleden dat de 
eerste Inner Wheel Club werd opgericht in het 
Engelse Manchester. In 1949 is de eerste club 
in Nederland opgericht en was Inner Wheel 
Nederland een feit. In 2019 vieren we het 
70-jarig bestaan. 
Een extra reden om de landelijke 
Vriendschapsdag bij te wonen en zo de idealen 
van Inner Wheel nog meer inhoud te geven. De 
organisatie is deze keer in handen van Inner 
Wheel Bodegraven, die overigens zelf in 2019 
het 35-jarig bestaan viert.

Het Groene Hart
In het feestelijke programma staat het Groene 
Hart centraal, het prachtige veenweidegebied 
tussen de grote steden in de Randstad. 
Het Groene Hart ligt in drie provincies, 

telt vijf waterschappen en herbergt 40 
gemeenten. Het schitterende gebied wordt 
vooral gebruikt voor landbouw en biedt 
vele recreatiemogelijkheden. Tijdens de 
Vriendschapsdag 2019 zal op aansprekende 
wijze aandacht worden geschonken aan 
de culturele aspecten van het Groene Hart, 
maar ook aan de bestuurlijke problemen 
om dit gebied zo goed mogelijk in stand te 
houden. Vanzelfsprekend is in het programma 
ook ruimte ingebouwd voor de Inner Wheel 
aangelegenheden. 

Hard aan het werk
Omdat niets vanzelf gaat is Inner Wheel 
Bodegraven al enkele maanden hard aan 
het werk om het programma op poten 
te zetten. De lat ligt natuurlijk hoog, 
de Vriendschapsdagen zijn altijd goed 
georganiseerd en bijzonder; de Bodegraafse 
organisatoren willen daar bepaald niet bij 
achterblijven. Ook wordt een Meet & Greet in 
het programma opgenomen.

Museumpark Archeon
In mei 2019 komen we samen in het Alphense 
Archeon, een museumpark in het teken van de 
nationale geschiedenis. Deelnemers met een 
Museumjaarkaart in hun bezit wordt gevraagd 
die kaart mee te nemen. Uiteraard is het 
programma vooral gericht op het versterken 
van de onderlinge band van de leden van Inner 
Wheel. 

Vol verrassingen
Vriendschapsdag 2019 wordt een bijeenkomst 
vol verrassingen, een uitstekende lunch 
met producten uit het Groene Hart en een 
aansprekend slot van nationaal niveau. We 
hopen van harte dat jullie er bij zijn! Nadere 
bijzonderheden volgen in de volgende editie 
van De Kroniek en via de website van Inner 
Wheel Nederland.
Hou het gewoon in de gaten!

Vriendschapsdag
2019

Inner Wheel Nederland
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Wij nog denken dat het een zenuwontsteking 
in m’n nek was, die met rust over zou gaan.
Het bleek uitgezaaide borstkanker te zijn. Ook 
al zijn we er al jaren op voorbereid: mijn we-
reld stortte in. M’n man en kinderen willen me 
nog niet kwijt, dus we zijn hard aan het werk 
gegaan. De neurochirurg heeft een paar wer-
vels ondersteund met een prachtig titanium 
hekwerk en nu ben ik aan het revalideren en ik 
verbeeld me dat ik al aardig beter word. Om de 
kanker in te tomen krijg ik injecties en pillen en 
de bijwerkingen vallen erg mee
en het lijkt er op dat ze wel aanslaan.

Iedereen om me heen schrok enorm en we 
werden overstelpt met bloemen, kaarten, en 
met heel veel bemoedigingen die me geweldig 
ontroerd en geholpen hebben. Ik was alweer 
in staat, opgehaald door een clublid, naar de 
eerste IW-bijeenkomst in september te gaan. 
Het was fijn om daar weer bij te zijn en mijn 
IW-vriendinnen te bedanken voor alle lieve 
reacties en dat ik daarom er weer was. Ik heb 
ook verteld hoe jammer het is dat ik mijn 
functie van districtssecretaris van D56 meteen 
moest neerleggen en hoe spontaan en sportief 
het bestuur het heeft opgepakt. Hoeveel 

aandacht zij ook aan mij besteed hebben toen 
ik echt ziek was!
Hoe leuk zo’n bestuursfunctie is, omdat je veel 
enthousiaste meiden leert kennen, omdat je 
overal komt, goed leert computeren, goed 
leert samenwerken en bezig bent voor onze 
fantastische vereniging! En dat ik al mijn club-
leden aanraad om er serieus over te denken 
als er een oproep komt voor bestuursleden.

Ook al vindt iedereen mij stoer, het is bijzonder 
vervelend dat je wereld instort, dat je al je ac-
tiviteiten moet laten vallen en alleen nog maar 
met je eigen lijf bezig bent. Gelukkig kan ik wel 
Chi Gong gymnastiek doen en fysiotherapie en 
alweer een beetje lopen en fietsen, want het is 
goed om te bewegen! Ik kan ook heerlijk lezen. 
En mijn man en ik koken samen! M’n dochters 
geven me veel aandacht. Zo hoop ik nog even 
te mogen blijven. Beter word ik niet, maar nog 
wel even beterder.

  DOOR JOSÉ VAN DAALEN, IW BODEGRAVEN

Een beter leven door te geven 
Dit is het verhaal van mijn vriendin die door 
te geven mij een beter leven heeft gegeven. 
Al bijna mijn hele leven wist ik dat ooit mijn 
nieren niet meer zouden functioneren. Het 
is een erfelijkheidskwestie. Kystenieren. 
Mijn vader overleed op de zeer jonge leeftijd 
van 42 jaar en na verloop van tijd werd 
het bekend dat vijf van zijn kinderen deze 
ziekte hebben. Ook bij mij gingen de nieren 
achteruit en mijn echtgenoot Gijs heeft 
altijd gezegd “Als het nodig is zal ik donor 
voor je zijn”. Toen het zover was en hij het 

keuringproces inging, bleek helaas al vrij 
snel dat het waarschijnlijk niet door kon 
gaan. En juist toen kwam het telefoontje van 
mijn vriendin: “Als het niet lukt met Gijs dan 
doe ik het”. Ik wist niets te zeggen en vroeg 
alleen of ze het zeker wist. “Ja natuurlijk, 
anders zeg ik het toch niet” was haar een-
voudig antwoord.
Een paar maanden later ben ik getransplan-
teerd en mijn vriendin en ik konden beiden 
al zeer snel het ziekenhuis verlaten. Nu, 
inmiddels drie jaar verder, gaat het ons zeer 

goed. Iedere dag ben ik blij met haar gift en 
heb ik een veel beter en leuker leven dan 
ik ooit voor mogelijk heb gehouden samen 
met mijn vriendin die ook geniet als ze ziet 
hoe goed het met mij gaat. 

  DOOR ANNELIES GROOTHUIS, IW SCHOONHOVEN

Beter worden
Dat word ik niet meer! 

D56
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  GELEZEN EN VERZAMELD DOOR MIEKE VAN DEN DOBBELSTEEN, D56

De Kroniek en Inner Wheel: 
steeds beter!
Wist u… 
•  Dat de Kroniek al verschillende formaten 

heeft gehad en sinds 2007 in kleur verschijnt? 
Hij wordt steeds mooier! (Foto) 

•  Dat het programmaboekje van de Landdag in 
1989 een geborduurde voorkant had (Foto) 
terwijl hij nu een professionele full-color flyer 
is? 

•  Dat de Vriendschapsdag pas sinds 2004 zo 
heet en het daarvoor de Landdag genoemd 
werd? (Afbeelding). De aankondiging in de 
Kroniek gaf eerst nog beide namen. 

•  Dat het “Nablijversdiner” eerst alleen voor 
Bestuursleden was, en in 2005 voor alle 
leden werd? (Afbeelding) 

•  Dat het “Nablijversdiner” in 2015 in 
Groningen is vervallen en de “Meet & 
Greet” kwam? 

•  Dat er sinds 1998 kleine advertenties van 
leden in de Kroniek stonden die ‘wieltjes’ 
werden die genoemd... Er werden in 1999 
o.a. gevraagd: overgebleven munten uit het 
buitenland voor het goede doel, bepaald 
boeken en hoedenmallen… Lijkt, dat er 
na vrij korte tijd weer mee is gestopt. Anno 
nu hebben we allerlei ‘Marktplaatsen’ op 
internet…

Op de eerste zaterdag van september 
werd voor de 10e achtereenvolgende keer 
de ´Wielenwandel´ georganiseerd, een 
initiatief van de gezamenlijke serviceclubs 
in Barneveld.

100 rolstoelers met evenzoveel begeleiders, 
vergezeld van een muziekkorps, verkeers-
begeleiders en EHBO-ers gingen via het 
dorpscentrum naar dier-opleidingscentrum 
Aeres, die als enige school in Europa de status 
dierentuin heeft. Na een kop koffie met een 
soesje werd op deze bijzondere locatie een 
rondleiding gegeven. Aansluitend werd met el-
kaar de lunch gebruikt. Een stralende zaterdag 
werd voor onze gasten afgesloten met een ijsje 
voor onderweg en een plantje voor thuis om 
de herinnering nog lang levend te houden.

  DOOR YOLANDE GOEDHART, IW BARNEVELD

Beter worden ze niet, maar ze 
krijgen wel een leuke dag
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REDACTIONEEL

  DOOR ANNIE BOS, IW ZUID-OOST DRENTHE

Nour, verdreven uit Syrië,  
woont nu in Emmen
Het interview met Nour is tijdens de warme 
zomer met temperaturen boven de 30 graden. 
Voor mij te warm maar Nour vindt deze 
warmte heerlijk. Het doet haar denken aan 
thuis in Syrië. Daar was tot 2013 haar thuis en 
haar leven met haar grote familie, vrienden en 
gezin; haar man, puberzoon en puberdochter. 
Ook hun verdere toekomst zou in Syrië zijn, 
mogelijk in de medische wereld waarin Nour 
en haar man werkten. Hij als arts en zij als arts 
op haar eigen laboratorium. Maar de situatie 
in hun land werd onhoudbaar. Zij konden niet 
blijven in Aleppo en moesten vertrekken. 
Nours familie woont nu in Amerika, Canada, 
Zweden, Duitsland en Nederland. Nour en haar 
man wonen in Emmen, ze kiezen voor een 
leven hier met hun gezin. Maar wat is kiezen als 
er geen mogelijkheden zijn om terug te keren? 
Ze hebben hier nieuwe relaties opgebouwd, 
ze zijn christen en behoren in Emmen bij 
de Grote Kerk, ze voelen zich er welkom. Ze 
hebben Nederlands geleerd en zijn geslaagd 
voor het examen. Maar het blijft moeilijk om 
in een andere taal te zeggen wat je zou willen 
zeggen. Ze willen zich graag aanpassen aan 
de Nederlandse cultuur en doen hun best, 
maar het is soms moeilijk. Aan de buitenkant 
presenteert Nour zich met een glimlach, maar 
van binnen zit een blijvende pijn en diep 
verdriet. Door haar werk in Syrië had Nour veel 
gesprekken met patiënten, ze wist daardoor al 
dat het leven niet gemakkelijk kan zijn. Dat het 
leven ‘niet eerlijk is’, en dat accepteert ze, want 
het is niet anders. Maar ze blijft het moeilijk 
vinden dat niet alleen haar eigen toekomst, 
maar ook die van haar kinderen ingrijpend is 
gewijzigd. 

Nour staat meestal vrolijk en dankbaar in het 
leven, ze doet haar best met de mogelijkheden 
die ze heeft, vertelt ze. Zo heeft ze in Emmen 
de Syrische Vrouwengroep Emmen opgericht. 
Een stichting die vrouwen stimuleert en helpt 
bij het participeren in de samenleving. In 2017 
ontvangt ze van de gemeente Emmen een 
‘Gouden Doempie’ (duimpje) en € 8.000 voor 
de stichting. En in 2018 werd haar de Lies van 
Urk Stimuleringsprijs uitgereikt tijdens de 
Internationale Vrouwendag.  
Nour werkt ook als vrijwilliger-Sleutelpersoon. 
In heel Nederland zijn sleutelpersonen 
actief. Ze zijn opgeleid in het kader van 
het Kennisdelingsprogramma Gezondheid 
Statushouders van Pharos en GGD GHOR 
Nederland. Sleutelpersonen zijn de 
verbindende schakel tussen gemeenten 
en statushouders. Het inzetten van 

sleutelpersonen past bij het streven om 
statushouders te betrekken bij het bevorderen 
van de gezondheid van mede-statushouders. 
Zij weten immers wat werkt en hoe je hen het 
beste kunt bereiken. In een huisartsenpraktijk 
houdt Nour wekelijks spreekuur voor 
statushouders uit Syrië. Ze spreekt de taal 
en kan waar nodig als vrouw met vrouwen 
spreken. En ze geeft uitleg over de zorg 
in Nederland. De huisarts is blij met die 
ondersteuning van Nour.

In Syrië was Nour actief en nu ook in 
Nederland, tot nu toe als vrijwilliger. Het doel 
is doorgroeien naar betaald werk. Haar Syrisch 

diploma is in Nederland op HBO-niveau 
gewaardeerd. Veel sollicitaties gedaan al, en 
nu lijkt er echt kans op betaald werk.
Waarom dit verhaal over Nour… nou gewoon, 
Nour is onze IW-vriendin, lid van de club Zuid-
Oost Drenthe. Als IW hebben we het landelijk 
project TeamUp voor gevluchte kinderen in 
Nederland, waarover in iedere Kroniek een 
artikel verschijnt. Vaak kinderen in een AZC. 
Nour is vanuit een AZC in Emmen komen 
wonen, met een verblijfsstatus voor vijf jaar. Ze 
vertrouwt er op dat ze hier mag blijven zolang 
het onveilig is in Syrië. Zekerheid is er niet in 
haar leven. En toch is ze positief en wil op alle 
mogelijke manieren participeren in Nederland. 

D58
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  DOOR CORNELIE GOEDHUIS, IW KENNEMERLAND

Zoek ABC - taalspel van de 
stichting Taalcoaches  
Zuid-Kennemerland

  DOOR CHRISTIEN GAZENDAM, IW HOOGEZAND-SAPPEMEER

Beter mens

Wat is het Zoek ABC? En wat zijn taalcoa-
ches? Om die vragen te beantwoorden, 
eerst maar wat uitleg over de stichting 
Taalcoaches Zuid-Kennemerland. Een 
taalcoach is een vrijwilliger die één keer 
in de week afspreekt met vluchtelingen 
die Nederlands aan het leren zijn. Tijdens 
die afspraak praten zij over alledaagse 
dingen zoals het leven in Nederland of 
de gewoontes in het land van herkomst. 
Zo leert de anderstalige het Nederlands 
spreken is het tegelijkertijd een nut-
tige kennismaking met de Nederlandse 
samenleving. Vaak is het voor beiden een 
leerzame ontmoeting. De stichting kop-
pelt de taalcoaches aan een vluchteling en 
verzorgt de training en bijscholing van de 
- inmiddels zo’n 280 - vrijwilligers. 

En dan nu het Zoek ABC. Dit spel bestaat uit 
26 losse kaarten, verpakt in een mooi blikken 
doosje. Iedere kaart staat voor een letter van 

het alfabet, maar… de letter ontbreekt. Alle 
afbeeldingen op een kaart staan vooer items 
met dezelfde beginletter. Dus op de kaart van 
de A zie je een aap, een anker, een appel, aard-
beien, een auto en een arend. De M-kaart met 
Madonna, moeder, molen, gaat tot 11 items. 
De taalcoaches kunnen hiermee spelletjes 
doen en woorden oefenen met de vluchtelin-
gen. Kunstenares Thérèse van Gelder heeft het 
spel ontworpen.

De Stichting heeft in mei een mooie gift ont-
vangen van IW Kennmerland: 50 exemplaren 
van het taalspel. Taalcoach coördinator Clara 
Wittop Koning en voorzichter van de stich-
ting Gerard Wentholt toonden zich er uiterst 
content mee. Want voor de taalcoaches zijn de 
spellen een mooi hulpmiddel. Het geld is bij-
eengebracht door een filmavond te organise-
ren voor ruim 60 deelnemers. Ladies only, met 
als thema Parijs. De vrolijke film ‘Les femmes 
du sixième étage’ werd ingeleid door invitée 

spéciale en vraiment Parisienne Bénédicte 
Rutten-Albert.  

Toen ik na mijn studie een baan zocht 
als lerares Engels, lagen die niet voor het 
opscheppen en dus besloot ik op iedere 
baan te solliciteren die zich aandiende. 
De beste die voorbij kwam had het juiste 
aantal uren in de aanbieding. Ik schreef 
een gloedvolle, enthousiaste brief om 
mijzelf aan te prijzen. Welke school wilde 
er nu niet een jonge blom in de gelederen 
opnemen die al haar talenten in de strijd 
wou gooien?

Dat de school een streng gereformeerde 
grondslag had was wel tot me doorgedrongen, 
maar ik zag dat niet als een belemmering. Mijn 
ouders hadden ons vrijzinnig hervormd opge-
voed, de bijbel was geen onbekend fenomeen 
en de kinderbijbel was zelfs bijna stuk gelezen. 
Ik had dus niets te vrezen. Mijn geliefde was 
zo aardig om met mij mee te gaan. Het was 
tenslotte mijn eerste sollicitatie. Hij zette me 
keurig voor de deur van de school af en bleef 
geduldig buiten op een bankje wachten.

Toen ik de lerarenkamer binnenkwam, schrok 
ik van het aantal mannen dat daar zat. Zwarte 
pakken, ernstige gezichten en geen vrouw 
te bekennen. De heren waren niet alleen de 
directeur en een leraar Engels, maar ook de 
leden van de ouderraad. Zij hadden een dikke 
vinger in de pap qua aannamebeleid. Het ging 
tenslotte om hun kinderen. “Gaat u daar maar 
zitten” zei de voorzitter van de ouderraad, 
wijzend op een stoel die beduidend hoger was 
dan de andere stoelen. Ik deed wat me gezegd 
werd, maar werd al wat kriebelig. “Die jon-
geman op het bankje voor de deur, is dat uw 
verloofde?” Op mijn bevestigende antwoord: 
”Wat doet hij voor de kost, of studeert hij nog?” 
legde ik kort uit hoe het zat, maar de heren wil-
den zoveel over hem weten dat ik me inmid-
dels afvroeg wie hier nu eigenlijk solliciteerde. 
Uiteindelijk kwam het gesprek toch nog op 
mijn eventuele positie binnen deze school. De 
verdeling van de uren over de klassen, vrije 
dagen, het vergaderbeleid, de grootte van de 
sectie Engels en de gehanteerde lesmethode. 

Net toen ik dacht: ”Dat was het dan. Viel eigen-
lijk best mee”, kwam er nog een vraag: ”Hoe 
denkt u het Engels op een Christelijke manier 
te geven?” Ik was met stomheid geslagen en 
stamelde: ”Engels is Engels, ik zie niet hoe ik, 
althans qua grammatica, daar een Christelijke 
draai aan zou kunnen geven en waarom zou 
dat ook moeten?”
Met een plechtig gezicht, waarop ik al kon 
lezen dat ik te licht was bevonden, zei de man 
met alle overtuiging die hij in zich had: ”Een 
Christen is een Beter Mens en als u dat ook wilt 
worden zult u zich eerst moeten verdiepen in 
de manier waarop.” Daarop was het gesprek 
voorbij.
Mijn loopbaan heeft zich afgespeeld in het 
openbaar onderwijs en of ik Beter Mens ben 
geworden dan ik volgens de ouderling was in 
1972, kan niemand mij vertellen.
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Save the date
September 13, 14 & 15, 2019

Programme
Registration starts 01-01-2019

Friday, September 13, 2019

Paddle steamer “De Majesteit”
Saturday, September 14, 2019

Symposium “Diversity & Inclusion”
Rotterdam “City of Architecture”
Rotterdam “Hip and Happening”

Delft “Typical Dutch”
Amsterdam “Sight Seeing”

Rotterdam “Harbour” 
Formal diner “Laurenskerk”

Sunday, September 15, 2019

Tour “Historic tram” Farewell lunch
at Yacht club “De Maas” 

M
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Sunday, September 15, 2019

Tour “Historic tram” Farewell lunch
at Yacht club “De Maas” 
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  DOOR ANNEKE NIJSTEN, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Om maar met de deur in huis te vallen: het wordt niet beter. Althans niet met 
het zicht van Wil, oud-lid van onze Inner Wheel club en een korte periode  
redactrice van de Kroniek. Aan één oog blind, met het andere oog heeft ze nog 
10% zicht. Wat haar werk betreft is het verhaal anders…

Goed, beter, best?
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Wil werd als enig kind geboren in 1948 in 
IJsselmuiden in een orthodox gereformeerd 
gezin. Haar vader had TBC, was bedlegerig en 
stierf toen Wil 6 jaar oud was.

Hij schilderde en tekende tijdens zijn ziekbed. 
Wil herinnert zich dat ze naast hem kwam 
zitten en ook ging tekenen. Vrijwel haar hele 
leven heeft ze getekend en geschilderd. Na 
de HBS in Kampen ging ze naar de toenma-
lige ‘Kweekschool’ (PABO) in Zwolle. Niet erg 
enthousiast, maar in die tijd ging een meisje 
óf lesgeven óf de verpleging in. Ze bleef thuis 
wonen bij haar moeder. Ze werd juf, eerst op 
een basisschool, later op het VMBO. Ze haalde 
ook nog een LO-akte Tekenen en een MO-akte 
Geschiedenis. Wil was intussen getrouwd met 
Henk, die predikant was. Vanwege zijn werk 
moesten ze regelmatig verhuizen. Ze kregen 
een dochter, Martha, en toen dochterlief de 
deur uitging besloot Wil op haar 48e haar 
droom te gaan waarmaken: ze werd student 
aan de Kunstacademie St. Joost in Breda. Eer-
der was ze al aangenomen op de academies in 
Kampen en in Utrecht – waaruit wel blijkt hoe 
talentvol ze was – maar naar eigen zeggen was 
de tijd er toen nog niet rijp voor. In vier jaar tijd 
rondde ze de opleiding af en op haar 52e kreeg 
ze als oudste studente haar diploma uitgereikt.

Wil schildert met acrylverf, o.a. mannelijk 
naakt, portretten en soldaten. Haar fascinatie 
voor dit laatste onderwerp ontstond tijdens 
haar studie Geschiedenis, met speciale 
interesse voor WO I. Ze heeft in Duitsland 
gewoond, waar ze een prachtig atelier had en 
zich eerst toelegde op abstracte schilderkunst, 
maar dat voelde toch niet goed. 
Door een ziekte werd haar gezichtsvermogen 
steeds minder, en in 2014 houdt ze het schilde-
ren letterlijk en figuurlijk voor gezien. In 2017 
besluit ze echter dat ze toch nog een expositie 
wil houden, met als onderwerp ‘poppen’. 
Nog geen jaar later is de expositie een feit! 
Ondanks haar zeer slechte gezichtsvermogen 
en dánkzij haar doorzettingsvermogen weet ze 
een prachtige reeks schilderijen te maken en 
de expositie wordt een succes. Op het moment 
is ze aan een nieuwe reeks soldatengezichten 
begonnen, soms met een loep erbij, veel op 
gevoel. 

Beter worden? Wanneer je zoveel doorzet-
tingsvermogen en liefde voor je vak hebt: JA. 
Daarbij geldt voor Wil: heel veel dank aan 
Henk, die haar op alle mogelijke manieren 
helpt en zonder wie dit alles niet zou kunnen!

www.wildevelde.nl
www.AaquaArt.nl

D60
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  DOOR ANNEKE VAN RIJN, IW VEGHEL-UDEN E.O

Jij bepaalt jouw geluk! 100%

IW Veghel-Uden organiseerde de fantas-
tische lezing door Joseph Oubelkas ‘Jij 
bepaalt jouw geluk! 100%’. Een lezing die 
binnenkomt en blijft hangen. Een succes-
vol evenement met 320 bezoekers en een 
opbrengst van 5000 euro waarmee drie 
zorgboerderijen in de regio ondersteunt 
kunnen worden. 

Positiviteit na negatieve ervaringen,
dat is wat we enkele maanden geleden mee-
kregen van een lezing van Joseph Oubelkas. 
Een doodgewone Nederlandse jongen, 
geboren en getogen in Raamsdonkveer. Wel 
wat donkergetint, omdat zijn vader een Marok-
kaanse achtergrond heeft. Joseph kende geen 
tegenslagen; alles ging hem voor de wind. Hij 
studeerde als een van de jongste IT-specialis-
ten in Nederland af en startte zijn eigen bedrijf. 
Voor een van zijn opdrachtgevers was hij in 
Marokko, toen hij op het verkeerde moment 
op de verkeerde plaats was en in verband 
werd gebracht met drugssmokkel. De start van 
een onterechte, vreselijke gevangenisperiode, 
die uiteindelijk 4 jaar zou duren.

Joseph slaagde erin maatjes te worden met 
zijn medegevangenen én gevangenisbewaar-
ders. Hij mocht zijn talenten gebruiken om me-
degevangenen Engelse les te geven en een fit-
nessclubje te beginnen. Hij begon een tuintje 
op de ‘luchtplek’, met zaden vanuit Nederland, 
zodat hij vaker naar buiten kon. Joseph was 
in staat om van alle negatieve momenten iets 
positiefs te maken. Zo gebruikte hij de periode 
ook om vloeiend Arabisch, Frans en Spaans te 
leren spreken. Zijn redding was met name zijn 
positieve moeder, die hem 400 brieven schreef 
met altijd een opbeurende opmerking aan het 

einde van de brief, met voor al de boodschap: 
je moet jezelf kleine haalbare doelen stellen en 
je moet het allemaal zelf doen...
En dat deed hij...
Na bijna vier jaar kreeg hij gratie... en dan... 
dan heb je veel geleerd.

In vier jaar tijd is er in zijn leven veel veran-
derd, op elk terrein, dus wat ga je doen? Deze 
gevangenisjaren kan je onmogelijk verwer-
ken, deze jaren moeten ‘samensmelten’ in 
je nieuwe leven. De grootste les die Joseph 
heeft geleerd is: aanpassen in elke situatie en 
positief blijven denken. Er volgt een enorme 
worsteling met de vrije, maar sceptische 
wereld. Hij houdt zich staande, ondanks alle 
veranderingen, tegenslagen en onzekerheden 
en probeert langzaam maar zeker weer een 
succesvol en gelukkig leven op te bouwen. Hij 
schreef twee boeken over zijn ervaringen: ‘400 
brieven van mijn moeder’ en ‘Gezondheid, 
Liefde, Vrijheid, 3 belangrijke elementen in het 
leven’.

Als je zijn verhaal hoort van onterechte gevan-
genschap, dan zou menig mens daar zo boos 
over zijn en door die boosheid daarin blijven 
hangen. Dat doet hij niet... Joseph geeft lezin-
gen, zo inspirerend, zo ongelooflijk positief, 
zo wervelend, dat je bijna gaat denken dat we 
allemaal zoiets vreselijks zouden moeten mee-
maken, om zo, op deze manier, verder te gaan 
in het leven. What a treat om naar Joseph te 
hebben mogen luisteren! Aan het einde van de 
avond verkocht hij zijn boeken, iedereen stond 
in een lange rij, het was het wachten waard. 
Hij signeerde de 150 boeken, altijd met zijn 
glimlach en voor een ieder een persoonlijke 
noot erbij.

Leef elke dag alsof het je eerste is!!!  
Een voorbeeld voor ons allen!!

Het leven, mijn kind, kent vele drempels die je over moet.

Meestal word je ervoor gewaarschuwd.

Maar ieder mens struikelt eens in zijn leven

Over een onzichtbare drempel.

Daarna, mijn zoon,

Sta je op en loop je verder

En zie je tussen de donkerste wolken toch een stukje hemelsblauw

En bloemen die bloeien in hun volle schoonheid.

Heel veel liefs, mama
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De website van Inner Wheel, 
wat vind je daar?

District56

District60

Clubjubilea 2018/2019
Oldenzaal, opgericht 11 november 1983      35-jarig bestaan
Ambt Almelo, opgericht 13 november 1993 25-jarig bestaan

Nieuwe leden
Barneveld       Evie van den Belt-Duijzer
                                  Jeanette de Vries-Bekker
Bodegraven                 Hanneke Timmerman
Oldenzaal                Harma Nijkamp
Barchem                      Geke Buiten-Coster

Nieuwe leden
Veghel-Uden e.o.        Francis Happe
Breda                           Marie-Christine Laman Trip-Janssen
Zeeuws-Vlaanderen    Chantal Verstraeten
Kinderdijk                    Anneke Holtrop
Gorinchem                    Monique van Drunen-de Vos
                                      Anja de Weerdt-de Rover
                                      Liesbeth van der Brugge
Vlaardingen                  Jutta Hartog
                                      Angelique de Jager 
Goes de Bevelanden    Jeanine Gijzel
Walcheren                    Ria in de Weij 
                                Andrea Houmes

Clubjubilea 2018/2019
Hoogezand-Sappemeer, opgericht op 5 maart 1994   25-jarig bestaan
Leeuwarden-Zuid, opgericht op 26 april 1974           45-jarig bestaan
Bergum, opgericht, op 10 september 1994                 25-jarig bestaan

Nieuwe leden
Leeuwarden             Hennie Veldhoen-Reinstra
Purmerend               Patricia Bierhuizen-Borgers
Groningen-Zuid       Ria Haarbosch-van Wijk
Staphorst-Reesland  Yvonne Bos
Leeuwarden-Zuid     Pien Spits- de Leeuw
Aalsmeer                   Joyce Buunk
                                   Helma-Teusink- Meijer
Zuid-Oost Drenthe     Aly Dijkema

Het leven, mijn kind, kent vele drempels die je over moet.

Meestal word je ervoor gewaarschuwd.

Maar ieder mens struikelt eens in zijn leven

Over een onzichtbare drempel.

Daarna, mijn zoon,

Sta je op en loop je verder

En zie je tussen de donkerste wolken toch een stukje hemelsblauw

En bloemen die bloeien in hun volle schoonheid.

Heel veel liefs, mama

District58

5-7 april 2019: 
Woman for Europe conferentie in Griekenland 

13-15 april: 
Inner Wheel European Rally 2019-Rotterdam

18 mei: 
Vriendschapsdag Archeon Alphen aan den Rijn

Ga naar www.innerwheel.nl
Log in met je mailadres + eigen wachtwoord.  
En ervaar welke mooie dingen je er tegenkomt.

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

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

Onze website, (met een variant op de slogan van Marian Tellegen): 
met artikelen van ons allemaal, voor ons allemaal, maar vooral ook 
bedoeld als onze uitstraling naar anderen rondom ons.

Een interessante website, die je wilt zien... 
hoe vaak kijk je daar eigenlijk…..

CLUBINFO
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In memoriam
Op 3 juni 2018 is op 95-jarige leeftijd onze Tineke Wolters overle-
den. Tineke kon al een aantal jaren de clubbijeenkomsten niet meer 
bezoeken vanwege een hele broze gezondheid.
Maar ze genoot enorm van de koffiemiddagen die voor de oudere 
dames van de club georganiseerd worden; ze kon dan weer bijpraten 
met de vriendinnen die ze anders niet meer zag. We herinneren 
Tineke als een heel integer persoon die tot het laatst belangstelling 
had voor IW en voor haar kinderen en kleinkinderen.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW WALCHEREN

IW Curaçao heeft dit jaar afscheid moeten nemen van haar oudste, 
altijd trouwe lid en erelid, Paulina Johanna “Hannie” Kooyman. 
Zij  is op 5 juni 2018 op de respectabele leeftijd van 95 jaar heen-
gegaan. Geboren in Bolnes, Nederland kwam ze met haar ouders 
toen ze tien was naar Curaçao en ging ze bij de nonnen op school in 
Otrobanda. Hannie was iemand die zich buitengewoon heeft ingezet 
voor sociale verbeteringen in onze gemeenschap, niet alleen voor de 
mens maar ook toonde zij enorme liefde voor dieren. Hierdoor werd 
zij door Inner Wheel en de “First Caribbean International Bank” voor-
gedragen tot “Unsung Hero 2009” van Curaçao en van de Caribbean. 
Wij zullen ons Hanny blijven herinneren als een sociale, toegewijde 
en betrokken IW vriendin maar ook als een heel hartelijke, charman-
te vrouw met veel humor.
To live in the hearts we leave behind  is not to die”
Thomas Campbell.
DOOR HET BESTUUR EN LEDEN IW CURACAO 

Op 4 juli 2018 overleed Ineke Hahn op 82-jarige leeftijd. Eind 2017 
werd Ineke plots geconfronteerd met het bericht ernstig ziek te zijn. 
Helaas sloeg de therapie niet aan. Desondanks was Ineke in mei nog 
vol goede moed bij onze bijeenkomst. Helaas verslechterde begin 
juni haar conditie dramatisch snel. Ineke was sinds 2007 lid van onze 
club en had zitting in veel commissies, waaronder drie jaar in de Ac-
tiviteitencommissie. Ineke omringde zich graag met veel mensen en 
genoot met volle teugen van muziek, tuinen, kunst, bridgen, fiets- en 
wandeltochten. Haar kinderen en kleinkinderen waren haar liefste 
bezit. We zullen haar missen en gedenken als een actieve, sportieve 
en enthousiaste vriendin.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW GRONINGEN

Op 9 juli 2018 is Fransje Martens na een ziekbed van acht 8 weken 
overleden op 90-jarige leeftijd. Fransje was 30 jaar lid van IW Gronin-
gen Oost en tot haar ziekbed, indien mogelijk iedere bijeenkomst 
aanwezig. In het jaar 1992-1993 was zij presidente van onze club. 
Fransje was een wijze vrouw die stond voor haar mening zonder 
zichzelf op te dringen. Zij heeft de bridgeclub opgericht en ook hier 
was ze altijd van de partij. Fransje was gastvrij, ook gasten uit het 
buitenland tijdens uitwisselingen met Zweden en Engeland waren 
welkom in haar huis.
Wij zullen Fransje met respect en genegenheid herinneren. Zij was 
een trouwe vriendin op wie je kon rekenen. Wij zullen haar missen.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW GRONINGEN OOST

Op 21 augustus 2018 is ons oudste clublid Pop Breen overleden 
op 94-jarige leeftijd. Pop was lid van onze club sinds de oprichting 
in 1975. Zij is altijd zeer betrokken en actief geweest en tot op het 
laatst was ze aanwezig bij onze bijeenkomsten. Pop was ontzettend 
scherp van geest, altijd geïnteresseerd in de mensen om haar heen 
en ze wist ook over alle onderwerpen mee te praten. Helaas bleek 
ze ongeneeslijk ziek te zijn. Omdat ze hier geen bekendheid aan had 
gegeven wisten wij pas kort voor haar dood dat ze niet lang meer 
te leven had. Haar overlijden was dan ook een schok voor ons. We 
zullen haar enorm missen.
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW GORINCHEM

Op 25 augustus 2018 overleed Mieke van den Berg op 85-jarige 
leeftijd. Mieke was al een tijd niet in staat onze bijeenkomsten te 
bezoeken. Opzeggen was er echter niet bij. Daarvoor stelde ze het 
lidmaatschap te zeer op prijs. Inner Wheel heeft haar altijd veel ge-
bracht, zei ze. Maar Mieke heeft onze club ook veel gebracht. Ze was 
presidente in de lustrumjaren 1987/1988 en 1997/1998. Daarnaast 
was ze actief lid van het bridgeclubje. Samen met vriendinnen bezig 
zijn voor een betere wereld, dat was voor Mieke het allermooiste. 
Mieke had een brede interesse en was altijd op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen op vele gebieden.
Wij hebben nu afscheid van haar moeten nemen, maar haar motiva-
tie zal ons blijven inspireren.
DOOR BESTUUR EN LEDEN  IW GRONINGEN

Na een ziekte van enkele weken is toch nog onverwachts op 87-ja-
rige leeftijd ons clublid Els Nijdam overleden. Els was vanaf het 
eerste uur betrokken bij de oprichting van onze club. Zij fungeerde 
als presidente tot de charter op 21 juni 1986. Zij was bevlogen, en-
thousiast en inspirerend. Ook in de periode dat zij in staat was min-
der actief deel te nemen aan de activiteiten binnen de club, wist zij 
haar enthousiasme over te dragen op de volgende generatie. Zij zag 
het belang in van veranderingen om de club levendig en energiek te 
houden. Wij zullen haar erg missen. 
DOOR BESTUUR EN LEDEN IW VEENENDAAL
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Enkele artikelen uit onze IW Giftshop

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

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

Laura Smit e-mail: laura.smit@telenet.be
Inge van Es  e-mail: vanes@kpnmail.nl tel. 0529-484706
Eleonora de Kort  e-mail: eleonora@overlangbroek.nl www.innerwheel.nl/giftshop
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N I C O L E  G O R S E L I N G  +  D E N N I S  D E K K E R  +  TA T J A N A  B I E Z E

Maandag 12 november 10.00 - 15.00 uur De Keet in Heerde
  
 Voor iedereen die geïnteresseerd is en op zoek is naar handvatten  
 om haar Inner Wheel club nog meer en professioneler te positioneren  
 en naar buiten te vertegenwoordigen.
 Hoe schrijf je een goed persbericht en wat is een goede foto?
 Hoe krijg je meer content en traffic op Social Media? 
 De Do’s en Dont’s van Social Media
 Voor alle leden van de pr-commissie van elke club. 
 We adviseren om met minimaal 2 personen te komen, zodat de  
 pr-activiteiten goed in de club geborgd worden.

MELD JE NU TOT 1 NOVEMBER AAN! KOSTEN € 30,- p.p
www.tatjana@Seawoldconsult.nl
Betaling NL63 ABNA 0507 6897 63 t.a.v. Inner Wheel Nederland
o.v.v. PR-Workshop + je naam
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