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Kopij inleveren in Word per mail sturen
naar de redacteur van je eigen district.
Kopij van clubactie etc. voor de website.
Voor de Kroniek graag inhoudelijke verhalen passend bij het gekozen thema.
Max. aantal woorden:
In memoriam 100
Themakopij 600
Thema Maartnummer:
Onze goede doelen
Wat zijn onze goede doelen?
Waar besteden wij aandacht aan?
Waar zetten wij ons voor in?

DOOR MARRY CODÉE, HOOFDREDACTEUR

DOOR KARIN VAN HELDEN, LANDELIJK PRESIDENT

Met elkaar, voor
elkaar én met elkaar
anderen
Een gezegde op het lijf van Inner Wheel
geschreven, iets waar we altijd mee bezig
zijn. Binnen je eigen club, in een bestuur
zitten of een commissie, samen met je Inner Wheel vrienden en vriendinnen iets
betekenen voor een ander, je schouders
onder een goed doel zetten om een mooi
bedrag bij elkaar te krijgen en zo zijn er
nog veel dingen op te noemen.

Ik heb het stokje als hoofdredacteur overgenomen van Hanneke Mulder en samen
met de redacteur van D58, Barbra Lenstra en
Tatjana Bieze van de PR-commissie weer een
nieuwe Kroniek gemaakt, ook nu weer met
elkaar, voor elkaar en voor anderen, het thema
van deze Kroniek wat in de artikelen naar
voren komt.
Toch moet mij het volgende van het hart,
maar vooropgesteld dat er zonder jullie geen
Kroniek is. We hebben gemerkt dat de functie
van redacteur niet op te vullen is, het vraagt
een te lange binding, daarom is er al in de
twee laatste Kronieken een oproep gedaan
voor schrijvers, iemand die een mooi, leuk,
interessant of eens een komisch stuk wil
schrijven. Op deze manier bind je je niet voor
4 jaar maar hopen we op een inhoudelijk goed
artikel, dus sta op en meld je aan en doe het
voor elkaar.

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

Het nieuwe Inner Wheel
jaar 2019-2020
Service & Vriendschap
Na de zomerkroniek ligt hier de Kroniek
met daarin de uitnodiging voor de ALV op
30 november in Nijkerk. Voor de eerste
keer wordt de ALV gecombineerd met
de districtsvergaderingen. Het scheelt
u (reis-)tijd en het dubbel bespreken
van onderwerpen. Tevens biedt het de
gelegenheid om veel leden te ontmoeten en
te genieten van de lunch met de kroket. De
uitnodiging vindt u elders in deze Kroniek.
Alle stukken voor de ALV, inclusief agenda,
vindt u zes weken van tevoren op onze
website en worden u bovendien door uw
clubsecretaris toegestuurd.

Belangrijk, naast uw komst natuurlijk, is de
voortgang van het nationale project. Ook
hierover komt er veel info naar u toe via
clubbezoeken vanuit districten en via de ALV.
Inmiddels is de European Meeting geweest, de
European Rally en ook de BOB-dag is achter
de rug. Terugkijken kunt u op onze website.
Daar staan alle foto’s en verslagen. Ook ons
proposal voor de Conventie in Jaipur (in
2020) is inmiddels ingediend (moest voor 1
september 2019) en wordt door Denemarken
gesteund. Maar daarover meer op de ALV. Veel
te bespreken dus, en veel waarover uw mening
wordt gevraagd. Wij zien dan ook uit naar uw

FO
TO

Natuurlijk willen we ook verhalen blijven
ontvangen van jullie clubs, denk ook eens
aan een artikel over het goede doel, dan niet
de cheque, maar het doel zelf: waarom kies
je dit doel, wat zit erachter dat je daar acties
voor wilt doen, zo zijn er veel suggesties te
bedenken.
Dus klim ook voor de volgende Kroniek in de
pen, we doen het met elkaar, voor elkaar en
voor anderen.

GALLERY

De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij aan te passen.
LB president Karin van Helden
iiw.nl.lbpresident@gmail.com

NIEUW:
De website www.innerwheel.nl
is vanaf nu ook voorzien van een
fotogallery. Ga snel eens kijken!

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
aangeleverd worden.
Sluitingsdatum inleveren kopij voor de
Kroniek;
5 februari 2020
Verschijningsdatum volgende Kroniek:
15 maart 2020
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komst en verwachten een goede en gezellige
bijeenkomst, die smaakt naar meer dan alleen
de eerder genoemde kroket!

De Kroniek met oa
* Voorstellen onze presidenten
* European Rally Rotterdam
* Uitnodiging ALV/DLV
* Aankondiging VSD 4 april 2020 IW Veghel-Uden e.o.

AGENDA
2 november 2019
30 november 2019
18 januari 2020
4 april 2020

CLUBJUBILEA
D60 Inspiratiedag
Gecombineerde DLV/ALV
Inner Wheel Congres
VSD ‘Bij ons in Brabant’

Clubjubilea D58
Groningen, opgericht 15 maart 1985 35 jaar
Clubjubilea D60
Voorburg, opgericht 7 januari 1960

60 jaar
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European Rally
Symposium ‘Move to Connect’
Zaterdagmorgen 14 september 2019
kwamen 120 IW leden uit veel Europese
landen bij elkaar op een prachtige locatie,
het Zalmhuis, in Rotterdam.
Om meer inhoud te geven aan Inner Wheel
in Europa is dit keer gekozen voor een
symposium.

De ladyspeaker was Marjan Ruiter. Zij gaf na
elke spreker een zeer goede samenvatting
van hun boodschap:

Halleh Ghorashi: Professor aan de VU van
Amsterdam.
Haar boodschap: Luister, wees open en geef
ruimte, vertel je verhaal.
Jeanne Martens: verbonden aan de VU van
Amsterdam.
Haar boodschap: netwerken kan je helpen je

doel te bereiken, je bouwt een relatie op.
Sophie in ’t Veld: Europarlementariër.
Haar boodschap: Laten we onze ID delen,
het is goed om verschillend te zijn.
Charlotte Vos: Past president van IW
Internationaal.
Haar boodschap: Zet een digitaal
platvorm op om ervaringen te delen en te
communiceren over de grenzen heen.

Dank
jullie wel!

De redactie van de Kroniek, Barbra Lenstra,
Tatjana Bieze en Marry Codée, geven Myra
Houdijk, Ada Schouwink, Marian Tellegen,
Nieke Aalders, Anita Meerdink en Gees
van der Peijl een geweldige pluim voor het
organiseren van de eerste European Rally.
Alles was tot in de puntjes verzorgd en er was
veel aandacht besteed aan het detail.
De vrijdag begon feestelijk op de Raderboot
De Majesteit en de Europese dames werden
begroet door een blusboot.
Veel tijd en aandacht is besteed aan
de inhoudelijkheid van het symposium
zaterdagmorgen, dat werd bijgewoond
door veel internationale IW leden uit heel
Europa. Wie niet het symposium bezocht kon
deelnemen aan een van de vele fantastische
excursies.
Het “Formal dinner” in de grote Laurens
kerk van Rotterdam was indrukwekkend.
Onze president Karin van Helden opende
deze feestelijke avond met een fantastische
toespraak waarin ze het belang van een
Europese samenwerking benadrukte.
De rit met de historische tram op zondag met
aansluitend een goed verzorgde lunch was een
mooie afsluiting van de European Rally.
Wat een geweldig werk is door jullie verzet.
Wij zijn SUPER trots!
Dank jullie wel!
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DOOR DIANNE ANDEWEG-HAMER, IW EPE

BOB-dag in het
Openluchtmuseum in Arnhem
Dinsdag 1 oktober had ons landelijk
presidente Karin van Helden de
BOB-dag georganiseerd in het
Openluchtmuseum in Arnhem, waar
zij enkele dagdelen per week als
vrijwilliger heel stoer de tram bestuurt!
Tijdens de koffie werd er volop
bijgepraat en kwam ter sprake hoe het
is om districtspresidente te zijn. De
meningen waren positief: het is heel
leuk, door alle clubbezoeken leer je
veel IW-leden kennen en ontdek je dat
iedere club er haar eigen gewoontes
op na houdt. Actief zijn buiten je
eigen club maakt dat je IW veel leuker
gaat vinden, het verruimt je blik. Een
aanrader is om ook eens mee te doen
met een activiteit van een andere club.
IW Veghel-Uden heeft momenteel een
heel mooi project lopen waarover
Annelies Thielemans lezingen
geeft: het hartjesproject, waarvoor
stoffen hartjes worden gemaakt
die borstkankerpatiëntes na een
amputatie verlichting geven. Annelies
is heel blij dat dit initiatief door andere
clubs wordt overgenomen!
Na het welkomstwoord van Karin

werden wij getrakteerd op zo’n leuk
tramritje met Karin aan het stuur en
volgde er een rondleiding met een
gids die veel wetenswaardigs vertelde,
bijvoorbeeld bij een los huus uit de
Achterhoek (een boerderij waarin
mensen en dieren samen een ruimte
bewoonden) waar de voordeur maar
zelden werd gebruikt, alleen bij
een overlijden of een huwelijk. Een
kersverse bruid werd over de drempel
gedragen door de bruidegom omdat
er volgens bijgeloof een kwade geest
onder de drempel huisde die de bruid
onvruchtbaar kon maken…
Daarna was het tijd voor de lunch
en kon iedereen korte tijd op eigen
gelegenheid het museum verkennen.
De dag werd afgesloten met een
gezellige borrel en lekkere hapjes
bij het echt Jordaanse café Tante
Stientje.

Tatjana Bieze-Vongehr &
Dianne Andeweg–Hamer in gesprek met
Nationaal Presidente van Inner Wheel
Nederland 2019-2020 en duizendpoot

Karin van Helden

DOOR MARISKA VAN HOUTEN, IW VEGHEL-UDEN E.O.

Vriendschapsdag
4 april 2020
Serviceclub Inner Wheel
Veghel-Uden e.o

De mooiste pareltjes in het leven worden gevormd door de kleine dingen.
Een mooie ontmoeting, een goed gesprek, iemand om mee op pad te gaan.
Als Inner Wheel Veghel-Uden e.o. gaan we op zoek naar die bijzondere zaken die het
leven de moeite waard maken. Voor jullie, vrienden en vriendinnen uit het land en
omgeving.
Het wordt een cadeautje, een verrassing met een grote strik. En de gelukkige ontvanger
ben jezelf. Kom naar Brabant en vier de kracht van het kleine in het groot.
Inschrijving en programma volgt, maar noteer 4-4-2020 alvast in je agenda!

6

Kroniek OKTOBER 2019

Welkom bij
ONS THUIS
in ons skon
BRABANT
SERVICECLUB

INNER WHEEL
Veghel-Uden e.o.

Om iets meer te weten te komen over
hoe onze nationaal presidente Karin
van Helden invulling wil geven aan haar
jaar en haar thema ‘Met elkaar, voor
elkaar én voor anderen’ hebben wij een
gezellige lunch met haar afgesproken.
Ietwat te laat komt ze verhit aangehold.
Ze vond het vervelend om ons te laten
wachten maar was verwikkeld in een
gesprek met de presidente van Inner
Wheel Denemarken dat langer duurde
dan verwacht. Inner Wheel Nederland
wil voor de volgende conventie in Jaipur
een proposal indienen en daarvoor is
het nodig een partner uit een ander land
te vinden die dit proposal wil steunen.
Die steun heeft Karin in Denemarken
gevonden. Tijdens de European meeting
in Münster 9–13 September, waar alle
presidenten van Europa bij elkaar
komen, zal verder worden gewerkt aan
het proposal. Tijdens deze bijeenkomst
gaat Nederland ook weer een presentatie
verzorgen over Inner Wheel Nederland.

Karin van Helden
Karin is Charterlid van Inner Wheel Arnhem
Geldria, deze club werd op 1 februari 2003
gecharterd. Karin was de derde presidente
van haar club. Zij werd destijds via een
jaarclubgenoot gewezen op de meerwaarde
van het internationaal karakter van een
serviceclub en dat sprak haar bijzonder aan.
Tijdens haar eerste Rallye Charlemagne
ontmoette ze veel buitenlandse leden van
uiteenlopende pluimage die veel plezier
met elkaar maakten. Karin dacht: “Voor zo’n
organisatie wil ik mij wel inzetten, daar wil ik
mijn tijd en energie in stoppen.”
Naast haar activiteiten als betrokken lid
binnen haar eigen club was ze tevens
voorzitter van de PR commissie en zette ze zich
met hart en ziel in voor het verbeteren van
het ietwat verstofte Inner Wheel imago. Inner
Wheel had de band met Rotary losgelaten en
had dringend behoefte aan haar eigen nieuwe
identiteit. Samen met haar team heeft zij voor
de eerste aanzet gezorgd. Daarnaast zat zij drie
jaar als districtspresidente in het bestuur van

district 56 en is zij aankomend clubjaar onze
nationaal presidente.
Naast haar grote inzet voor Inner Wheel is zij
tevens trambestuurder van het Open Lucht
Museum Arnhem en verzorgt ze als stadsgids
van het Gilde Arnhem stadsrondleidingen
in haar woonplaats. Na negen jaar is
deze duizendpoot gestopt als lid van de
beroepscommissie Scouting Nederland
(instantie hoger beroep tuchtrecht)
‘Met elkaar, voor elkaar én voor anderen’
Voor Karin is het ‘Met Elkaar’ de belangrijkste
pijler. Juist van het met elkaar doen krijg je
energie en die energie wordt dan omgezet
in vriendschap en hulp voor elkaar en voor
anderen. ‘Met Elkaar’ is een ijzersterke
verwijzing naar het karakter van onze
organisatie: dat wij ons met elkaar inzetten
om de wereld een klein stukje beter te maken.
Dat kan zijn via fundraising om geld voor
goede doelen te verwerven of simpelweg door
je handen uit de mouwen te steken. Zo leveren
wij met elkaar een bijdrage aan elkaar en aan
een ander!
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DOOR MARJA VAN DER ENDE, DISTRICTPRESIDENT D58

DOOR WILLEKE OVERINK EN INGRID SOMERS, DISTRICTPRESIDENTEN D58

Wie wil er nog bij Inner Wheel?
Heeft Inner Wheel het imago van een
oubollige club? Is Inner Wheel nog wel
van deze tijd? En met welke problemen
worstelt Inner Wheel? Denken jullie
daar ook wel eens over na?
Men denkt bij Inner Wheel nog altijd aan een
damesclubje. Beetje kletsen, lekker eten. Onterecht. Ons doel is juist maatschappelijk van
aard. Samen aan de slag voor ons gezamenlijke doel. Onze club heeft al vele prachtige
initiatieven getoond en gesteund. Echter,
hiervoor hoef je geen lid meer te worden,
steeds meer individuele initiatieven ontstaan
bijvoorbeeld op Facebook waar men via
crowdfunding een actie opzet.
Vroeger werd je lid voor onder meer de
internationale contacten die je kon opdoen.
Tegenwoordig hoef je daarvoor niet meer bij
een club. Mensen reizen veel meer, hebben
internet etc.
Naast deze veranderingen weten we dat we
in een afrekenmaatschappij leven, mensen
willen precies weten wat het lidmaatschap
oplevert. We zien dat mensen meer kijken
naar het eindresultaat dan naar het proces.
Ze zien niet de vriendschappen die zijn opgebouwd binnen een club. Dit kan je club aan
het wankelen brengen. Dan is het moeilijk de
waarde van je club goed over te brengen.
Veel serviceclubs hebben moeite met het

werven van vooral jongere leden. Mede
hierdoor is het moeilijk de bestuursfuncties
in te vullen waardoor clubs met voornamelijk
oudere leden ophouden te bestaan. En dat is
heel erg jammer!
Inner Wheel is een serviceclub die staat
voor vriendschap, sociale betrokkenheid en
internationale contacten. Dat zou toch een

uitdaging moeten zijn voor nieuwe leden,
waaronder jongeren. Bovendien word je bij
Inner Wheel niet benaderd om je baan of
functie, maar om wie je bent.
Inner Wheel is een platform dat je uit je
persoonlijke conform zone haalt en nieuwe
mogelijkheden biedt. Bovendien bereik je
samen met meer dan in je eentje.
Tijdens onze clubbezoeken zien we dit ook
terug en daar zijn we trots op. Daarnaast zien
we dat nieuwe leden verandering en beweging in een club brengen met als gevolg dat
generaties zich met elkaar verbinden en zich
met elkaar door ontwikkelen: we werken met
elkaar, voor elkaar en voor anderen!
En wij, de presidenten van D56, werken ook
met elkaar in dit bestuursjaar. Waarom?
Omdat we willen laten zien dat besturen leuk
is, maar ook om te laten zien dat deze functie
op een andere manier ingevuld kan worden.
We doen het graag voor jullie. We hebben
een mooi district met vele nieuwe leden en
vele nieuwe ideeën.
We zien en horen dat het niet altijd makkelijk
is, maar willen jullie daar graag bij helpen.
Daar zijn wij voor. Inner Wheel zorg dat je
jong blijft van geest en dat je betrokken blijft.
Je nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd en
je wereldbeeld verbreed.

Besturen doe je samen
Mijn naam
is Marja van
der Ende, ik
woon met mijn
echtgenoot in
Hoogezand sinds
2009, omdat mijn
echtgenoot een
baan aangenomen had bij het
UMCG en heen
en weer reizen
geen optie is.
Dan ga je op zoek naar een ander huis en zeg
je je baan op.
Tot die tijd woonden wij in het westen
van Nederland (Amsterdam & Hoofddorp)
gewoond.
Ik werk 3,5 dag per week bij de afdeling
Klinische Farmacie en Farmacologie van het
UMCG als stafadviseur bedrijfsvoering, wat
zoiets is als zorgen dat de onderzoekers van
die afdeling hun onderzoek kunnen uitvoeren
(zorgen dat de rekeningen betaald zijn e.d.).
Mijn hobby’s zijn: zingen (ik ben lid van het
dameskoor Vive la Sjans), lezen en koken.
Ik ben sinds 2010 lid van Innerwheel
Hoogezand-Sappemeer. Wat voor mij een
prettige manier was om mensen in Hoogezand
te leren kennen. Ik heb bij de club Hoogezand-

Sappemeer de functies van secretaris en
voorzitter gekleed. Ik spreek van voorzitter,
omdat ik dat een betere term vind dan
“president” (is ook de term die Innerwheel
International gebruikt).
Ik ben in 2017 door Margien Wessels-De Boer
gevraagd om binnen District 58 de inkomend
voorzitter te worden. Ik heb er wel lang over
nagedacht voordat ik heb toegestemd, vooral
omdat ik tot nu toe het grootste deel van mijn
lidmaatschap onderdeel van een bestuur ben
geweest.
Ik wil als voorzitter praktisch en pragmatisch te
werk gaan. Dus zoek ik antwoord op de vraag
wat kan het district voor de clubs doen.
Samenwerken is wat mij betreft een
belangrijke voorwaarde om de activiteiten van
het District goed uit te kunnen voeren. Ik vind
een voorzitter niet belangrijker dan de andere
bestuursleden en wil dan ook het bestuursjaar
2019-2020 samen voorgeven.
Tijdens mijn clubbezoeken tijdens het
afgelopen bestuursjaar kreeg ik het beeld
dat voor een aantal clubs het districts- en het
landelijke bestuur weinig te bieden hebben.
Als ik tijdens zo’n bezoek de vraag stelde
“Wat kan het districtsbestuur voor jullie club
doen?”; dan duurde het vaak even voordat er
een antwoord kwam. Dat verbaasde mij steeds

Een uitdaging voor iedere club!

Maar wij willen ook informatie delen over hoe
je binnen je club jonge en oude leden kunt
verbinden. Ook willen wij ideeën bundelen
hoe je serviceprojecten kunt opstarten en wat
er zoal bij komt kijken. Gewoon pragmatische
en bruikbare ideeën die makkelijk in de
praktijk toepasbaar zijn. Het gaat bij ons vooral
NIET van ‘hoe dingen móeten’, maar veel meer
over ‘wat allemaal mogelijk’ is.
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De antwoorden worden opgenomen in een
PowerPoint presentatie, die de basis kan zijn
van een levendige discussie en hopelijk meer
inzicht in wat het district voor de clubs kunnen
doen.

„Miteinander füreinander für Andere!“

Tips & Tricks
De regels loslatend, nieuwe wegen en
invullingen vinden als districtsbestuur in
samenwerking met alle clubs; dat is wat wij
willen. Als districtsbestuur zien wij ons niet
als leidinggevend maar meer coördinerend en
faciliterend.
Nu de DLV aan de ALV gekoppeld is ontstaat
er de ruimte om op 2 november a.s. een
inspiratiedag te organiseren waarbij er
gelegenheid is om elkaar te ontmoeten,
met elkaar te spreken om ervaringen uit te
wisselen en kennis met elkaar te delen.

Op dit moment zijn wij, als bestuur van D58,
bezig met de laatste voorbereidingen voor
de voorzitter- en vicevoorzitter dag op 28
september Onder de titel: “Kennis maken +
Kennis delen = Kennis vergaren “gaan we de
voorzitters & vicevoorzitters van de clubs voor
1 dag samenbrengen. Het “kennis maken en
kennis delen” wordt vooral voorgegeven door
een kennismakingrondje. Hiervoor heeft het
bestuur van D58de clubs drie vragen gesteld:
- Wat gaat goed
- Wat kan er beter
- Waarmee kunnen wij jou als district helpen

DOOR GABI VON OHEIMB, IW MÜHLHEIM A.D. RUHR-OBERHAUSEN, D87

DOOR MARIAN TELLEGEN, DISTRICTPRESIDENT D60

De belangrijkste taak van een district is
de clubs met elkaar in contact te brengen
en te verbinden. District 60 geeft hieraan
invulling en maakt in samenspraak
met de clubs een overzicht met Tips &
Tricks. Wij willen dat ervaringen gedeeld
kunnen worden die te maken hebben met
bijvoorbeeld het werven van leden.

weer vooral omdat clubs vaak met dezelfde
problemen te maken hebben.
Volgens mij ligt de belangrijkste uitdaging in
het feit dat het voor clubs (weer?) duidelijk
moet worden wat ze bij het district (en
misschien ook het landelijk bestuur) kunnen
‘halen’. Dit is waarschijnlijk niet iets wat in 1
jaar te regelen is, maar we kunnen hopelijk wel
een basis leggen.

Sinds enkele jaren bezoeken leden
van Inner Wheel Mühlheim an der
Ruhr-Oberhausen regelmatig het
Nieuwjaarsconcert, dat onze zusterclub
Inner Wheel Epe, samen met leden van
Rotary, organiseert en zo kwamen wij in
contact met de dirigent van het Haydn
Jeugd Strijkorkest. Dit orkest gaat elk

jaar op Zomertournee en de dirigent
zocht nog een plek om, op weg naar
Italië, rond Oberhausen op te treden met
zijn jeugdorkest.
In het begin hadden wij grote twijfel: krijgen
wij genoeg bezoekers? Rondom Oberhausen
zijn er veel evenementen en een groot cul-

tureel aanbod. Zijn de bezoekers bereid om
voor zo’n concert te betalen? Op de geplande
dag zijn er twee WK voetbal wedstrijden en
bovendien begint dat weekend de zomervakantie.
Wij gingen de uitdaging aan en verkochten
entreekaarten ter waarde van 17,50 Euro. In
de kerk kregen de bezoekers, door clubleden
zelfgemaakt, fingerfood, wijn, koffie en taart.
De kerk was tot op de laatste plaats bezet en
de netto-opbrengst was 4.500 Euro.
Volgend jaar gaat de Zomertournee van het
Haydn Jeugd Strijkorkest naar het Salzburger Land. Door de contacten, die een lid van
Inner Wheel Mühlheim an der Ruhr-Oberhausen in deze regio heeft, is het mogelijk ,
dat het orkest een concert mag geven in de
dorpskerk van Adnet bij Salzburg. Dit zal op
een zaterdag begin juli 2020 plaatsvinden.
Dat is „Europees denken en handelen“ bij
Inner Wheel, „van Nederland naar Duitsland
en van daar naar Oostenrijk!“

Kroniek OKTOBER 2019
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REDACTIONEEL

DOOR MARIJKE RAVENSWAAIJ-DEEGE, CHARTERLID IW GORINCHEM, D60

Plezier met elkaar, plezier voor
elkaar en plezier voor anderen
‘Met elkaar, voor elkaar’, waar ben ik dit toch
eerder tegengekomen? Ah, ik weet het al:
hier in de Alblasserwaard is het in verschillende dorpen een begrip. Zo ook in Brabantse
dorpen, in Zeeuws-Vlaanderen is Hulst het
middelpunt en zo zullen er ongetwijfeld nog
meer plaatsen in Nederland zijn.
Naar ik heb horen zeggen werkt het uitstekend voor de seniorenplussers die vaak door
het wegvallen van hun partner en het zelf
niet meer zo mobiel kunnen zijn zich knap
eenzaam kunnen voelen. Hun kinderen zijn
druk, druk met werk en vrijetijdsbesteding,
buren werken buitenshuis en zijn al vroeg in
hun auto op pad om de files te versterken en
komen ’s avonds moe van de dag thuis. Dus
moet de belangstelling voor deze groep van
anderen komen.
Wat doen we met elkaar voor ‘de oudjes’? Natuurlijk!, we drinken koffie, thee of limonade
met elkaar, eten met elkaar, sjoelbakken of
doen een ander spelletje met elkaar, kletsen
vooral met elkaar, richten een handwerkclubje
op ‘met en voor elkaar’, hebben een uitje met
elkaar, lachen met elkaar, kortom er zit weer
lekker wat leven in de brouwerij en daarmee
zullen ze het zo ongeveer twee weekjes tot een
maand moeten doen.

Het ‘voor anderen’ is hier weggelegd voor de
initiatiefnemers die er vaak flink tegenaan
gaan om het leuk te maken en te houden en
om mensen voor hand- en spandiensten te
rekruteren.
Wat dat betreft lijkt het wel wat op Inner
Wheel, zeg nu zelf.
Eenmaal in de maand nodigt het bestuur ons
uit voor een bijeenkomst.
We zijn blij elkaar weer te zien, we drinken
wat met elkaar, kletsen vooral met elkaar, het
aantal decibels in de ruimte stijgt hiermee
naar 70-85 eenheden, wat betekent dat de
voorzitter haar stem naar hoog volume moet
brengen om daar bovenuit te komen om ons
met elkaar aan tafel te roepen.
Dat eten met elkaar is ook heel gezellig, het
stimuleert in velerlei opzicht de tong in haar
bewegingen. Ik moest echt even opzoeken of
tong mannelijk of vrouwelijk is. Het is… juist,
vrouwelijk. Haar bewegingen dus.
Hoewel de mannen met hun tong er ook heel
van kunnen, maar hier treed ik niet in finesses.
Inner Wheel is gelukkig nogal bewegelijk, dat
moet ook wel met elkaar, anders wordt het
een dooie boel en zitten we voor je het weet te

slapen na de maaltijd. Dat kan niet, toch?
Neem nu onze club Gorinchem, we hebben
niet alleen een aardig ledental, maar ook een
grote hoeveelheid aan subclubs. Heel leuk om
zelf te mogen invullen waar je bij wilt horen.
Om bij mezelf te blijven: ik ben een beeldhouwer en auteur – voor de nieuwsgierigen heb ik
een website www.uniquesculptures.nl - en ik
doe graag mee met de Kunst- en cultuurclub
en de filmclub. En zo aardig, dan zie je weer
hoe we met elkaar en voor elkaar zijn, maar
ook aan anderen denken, ja echt, want als de
bus niet vol is dan nodigen we anderen uit om
alle plaatsen bezet te hebben.
Met elkaar, de meeste clubleden althans genereren op soms vernuftige wijze het benodigde
geld bij elkaar voor goede doelen - lees voor
anderen. En ook leuk: hebben we een mooi
bedrag weg te geven dan wordt de plaatselijke
krant gebeld en komen we met het goede doel
als Inner Wheel voor anderen weer flink in the
picture.
Wat mooi toch! En we kunnen er ook heel goed
plezier bij zetten. Plezier met elkaar, plezier
voor elkaar en plezier voor anderen. Als dit
geen heel breed thema is.

DOOR ANKE BALJET, IW ARNHEM

Inner Wheel Arnhem 70 jaar jong
De uitnodiging in de vorm van een waaier
beloofde een kleurrijk en temperamentvol programma. Rond het middaguur een ontvangst
met koffie en Marikenbrood in de Lindenberg,
huis voor de kunsten. Het programma werd
gestart met een workshop Spaanse dans in
de Spiegelzaal. Ook zij die niet de vloer op
konden, werden voor begeleiding uitgenodigd. Vervolgens een vaartochtje op de Waal
gemaakt.
Onze club Inner Wheel Arnhem is opgericht
in 1949, dus ook tijd voor een 70-jarig jubileum. De lustrumcommissie bestaande uit vier
dames heeft met veel genoegen en plezier aan
het programma gewerkt en genoten van de
voorpret! Arnhem, gelegen aan de Rijn, wilde
de focus verleggen naar een andere rivier en
zo werd besloten om onze feestelijkheden in
Nijmegen te houden, de woonplaats van onze
inkomend president.
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De Lindenberg verwelkomde ons daarna in de
Valkhofzaal met een aperitief en een prachtig
optreden van onze flamenco-lerares onder
muzikale begeleiding van haar gitarist.
Onze voorzitter Nicolette Piekaar gaf een terugblik met wat rake beelden uit ons bestaan.
Tijdens het zeer smakelijke diner werden we
verrast door ‘de zus van Sinterklaas’, die ons
een Spaans Maja-zeepje mee naar huis liet
nemen.

EEN WARM HART VOOR JOU
DOOR CABY DE VLIEGHER, IW VEGHEL-UDEN E.O.

Harten voor Borstcentrum Bernhoven te Uden
Aanleiding
Elk jaar krijgen meer dan 15.000 vrouwen in
Nederland de diagnose borstkanker. Dat komt
neer op 1 op de 7 vrouwen. Bij ongeveer een
derde leidt dat tot een gehele of gedeeltelijke
borstamputatie. Eind 2016 las ik een artikel
waarin een quiltgroep vertelde over kussentjes
die zij maakten voor een lokaal ziekenhuis. De
kussentjes, in de vorm van een hart, werken
pijn verlichtend na een gehele of gedeeltelijke
borstamputatie, geven comfort bij zitten,
liggen en autorijden en bieden vaak troost
aan hen die een dergelijke operatie hebben
ondergaan. Wat een inspiratiebron! Vanwege
de doelgroep én de servicegedachte leek
mij dit een uitermate geschikte ‘hands-on’
activiteit voor Inner Wheel Veghel-Uden e.o.
Als inkomend voorzitter kon ik gemakkelijk,
samen met de servicecommissie, al veel
voorwerk doen. Zij waren gelukkig meteen
allemaal enthousiast.
Het ‘Harten Project’
Een serviceproject is mijns inziens pas een
goed project als het aanbod goed aansluit
op de vraag. Alvorens het project intern in
gang te zetten, zijn er dan ook gesprekken
gevoerd met een verpleegkundig specialist
van het Borstcentrum Bernhoven in Uden. Veel
zaken zijn vooraf goed doorgesproken. Was er
überhaupt interesse in zo’n dergelijk kussentje, werkt het hartenkussentje inderdaad pijn
verlichtend én was er misschien al iemand
die deze kussentjes leverde? De kussentjes
worden namelijk ook wel eens te koop aangeboden. Aangezien wij de kussentjes namens
Inner Wheel geheel gratis aanbieden zou dat
oneerlijke concurrentie kunnen betekenen
voor ondernemers.
Het team van het Borstcentrum moest zelf de
meerwaarde inzien van het kussentje, dit een
mooie geste vinden en interesse hebben om
deze te geven aan de patiënten. Het betekent
toch meer werk voor de verpleegkundigen
in een al zo drukke en hectische baan (uitleg
geven enz.). Als Inner Wheel club is het ook
goed om inzicht te hebben in de geprognotiseerde absolute vraag op jaarbasis van
het ziekenhuis. Deze schatting konden de
verpleegkundigen zelf goed maken op basis
van voorgaande jaarcijfers van de afdeling. Het
volume moest goed te behappen zijn voor ons,
zeker als wij van deze activiteit een structureel
project wilden maken. Tevens diende er vooraf
een goed logistiek plan gemaakt te worden.
Wij waren het meteen met elkaar eens dat de
kussentjes gemakkelijk te pakken moesten

zijn. Ons ziekenhuis is relatief klein en de
bergruimte in een kast in de onderzoekskamer
is zeer beperkt. Wat hadden wij een geluk. De
verpleegkundige waar wij mee spraken kende
de kussentjes al uit haar vorige baan in een ander ziekenhuis en was er heel erg enthousiast
over. Zij was dus eigenlijk onze ambassadrice
naar het hele team van het Bostcentrum. De
verpleegkundigen bleken zonder uitzondering
blij te zijn om ook iets ‘menselijks en hartverwarmends’ te kunnen geven aan de patiënten
in het toch hele erge klinische traject.
Verdere aanpak en werkwijze
Na de goedkeuring en de afspraken met het
Borstcentrum hebben wij het uitgewerkte
project, met voorbeeldkussentje, in het begin
van het Inner Wheel jaar 2017-2018 voorgelegd
aan alle leden van onze club. In ons geval
kon dit, omdat het project op persoonlijke
titel zou gaan draaien, indien onze leden niet
enthousiast zouden zijn. Nou, dat was zeker
niet het geval. Het project werd direct zeer
warm ontvangen en men kon niet wachten
om aan de slag te gaan. Dat gebeurde al vrij
snel. In oktober (borstkankermaand) heeft de
verpleegkundig specialist een lezing gehouden over borstkanker en het Borstcentrum.
Die avond zijn de eerste harten aan haar
overhandigd. Tijdens die avond werden veel
persoonlijke, verdrietige, pijnlijke maar ook
hele mooie verhalen gedeeld met elkaar over
borstkanker. Inmiddels hebben wij in drie bijeenkomsten met telkens zo’n vijftiental dames
in totaal ongeveer 70 tot 75 harten gemaakt.
Het gaat te ver om hier alle organisatorische
en praktische zaken te bespreken voorafgaand
en tijdens zo’n avond, maar het zal duidelijk
zijn dat hier het een en ander bij komt kijken.
Het eindresultaat is het zeker meer dan waard.
Wat een prachtige avonden, vol gezelligheid,

mooie verhalen en verbondenheid met als
eindresultaat hartenkussentjes die op een zeer
goede plek terecht komen en andere mensen
verlichting brengen in moeilijke tijden. In de
kroniek van december 2018 heeft hier al eens
een artikel over gestaan.
Evaluatie
Zoals ik al eerder schreef is de opbergruimte
in het ziekenhuis beperkt. Telkens als de kussentjes bijna op zijn stuurt de verpleegkundige
een mail waarna wij vijf nieuwe harten brengen. Op zo’n moment evalueren wij dan kort
hoe een en ander gaat, of de patiënten nog
tevreden zijn, wat wij hebben ervaren bij het
maken enz. Besproken wordt dan of de harten
goed zijn wat dikte, vorm, kleur, dessin, of er
bepaalde voorkeuren zijn enz. De verpleegkundigen merken bv. in onze regio dat rustigere
dessins de voorkeur genieten.
Wij zijn nog steeds heel erg enthousiast. Telkens zijn er meer dan genoeg aanmeldingen
voor het maken van de harten en iedereen,
handig of niet handig, kan haar steentje bijdragen (de harten worden bij ons ook ingepakt,
voorzien van een wenskaartje enz.) Het verstrekken van harten aan eigen leden in de club
én aan leden van de club als zij een hart aan
iemand willen schenken is ook dankbaar en
wordt enorm gewaardeerd. Na jaren met pijn
n.a.v. een borstamputatie is er een lid dat nu
eindelijk bijna pijnloos slaapt met het hart…..
een betere reden om door te gaan is er niet.
Overall horen wij dat alle patiënten blij zijn en
het zéér waarderen als ze zo’n hart krijgen. Wij
zijn dan ook erg verheugd om te horen dat inmiddels meerdere clubs zoals Venlo, Nijmegen
en Curaçao dit project hebben geadopteerd. In
het belang van de patiënten volgen er hopelijk
nog velen.
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REDACTIONEEL

DOOR EISJEN SCHAAF, IW KAMPEN D58

Een Potluck met elkaar,
voor elkaar én voor anderen
kader van ‘met elkaar, voor elkaar en voor
anderen’ werd o.a. een ‘Potluck Party’ georganiseerd in de sfeervolle ouderwetse kroeg, die
het theehuis ook is. Er ligt nog net geen zand
op de vloer (als de bezoekers het niet aan hun
schoenen meebrengen).

Op de oever van de IJssel, in een prachtige
meander, iets ten zuiden van Kampen, ligt
het theehuis van het Zalkerveer. Buiten
op het terras heb je een wijds uitzicht
over de IJsseldelta. Aan de voet van de
dijk brengt een veer de voetganger en
de fietser, nadat die de scheepsbel heeft
geluid, naar de overkant om daarna dit
prachtige gebied verder te ontdekken. In
het theehuis werken – onder begeleiding
- verstandelijk gehandicapten met het
syndroom van down of met autisme. In de
hete zomer van 2018 kwam men erachter
dat op het dan altijd druk bezochte terras
onvoldoende bescherming was tegen de
zon.
IW Kampen besloot in het seizoen 2018/2019
haar fundraising activiteiten te richten op een
goede zonwering voor het theehuis. In het

Boven al die heerlijke happen mengden onbekenden zich zonder moeite met bekenden.
Er ontstonden mooie gesprekken, nieuwe
banden werden gesmeed en vrolijkheid
heerste alom.

Het met elkaar iets voor elkaar krijgen
voor anderen, is voor ons de basisgedachte
van Inner Wheel.
De houding van mensen tegenwoordig is naar
binnen en op zichzelf gericht. Bovendien gaat
alle communicatie ook nog eens via social
media, whatsapp en mail, wat de introversie
alleen maar versterkt.
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Het ‘individuele doen’ speelt een grote rol in
ons huidige leven, maar het ‘samendoen voor
anderen’ geeft eigenlijk zoveel meer. Dit stamt
al uit de oertijd.
Alleen redde je het niet in de natuur. Door je
krachten en kwaliteiten te bundelen voelde je
je veiliger, gelukkiger en had je meer te eten.
Het gaf een goed gevoel. Je lette op elkaar en
hielp elkaar.

Om half drie is het verzamelen bij de Oostkerk,
waar veel van onze leden en hun vriendinnen
op uitnodiging van de GDC eens lekker een
middagje komen zingen. Niet zomaar, maar
om het goede doel van dit jaar, de Wensambulance, te steunen.
Onder leiding van Henriëtte Heijboer, normaal
gesproken onze charmante gastvrouw bij de
Inner Wheelmaaltijden. Vandaag heeft zij een
andere rol: ze is onze zanglerares en dirigente.
Zeer professioneel en met groot enthousiasme
brengt ze ons de beginselen bij van het goede
gebruik van de stem. Het klinkt meteen fantastisch, ook dankzij de fenomenale akoestiek in
de prachtige koepelkerk. We moeten allemaal

uit de stoelen en zingen in een kring zo groot
als de kerk is, enkele canons om de stemmen
goed op toon te krijgen. Dan begint het echte
werk.
Potpourri
Dankzij het enthousiasme van Henriëtte, die
een carrière als (jazz)zangeres achter de rug
heeft en de fantastische pianobegeleiding van
Cor Bezemer, die er helemaal voor uit Den
Bosch is gekomen, wordt het een onvergetelijke middag, waar we allemaal met groot
enthousiasme aan mee doen.
Heel toepasselijk beginnen we met het beroemde lied ‘Que será, será’ als een ode aan de
daags daarvoor overleden filmster Doris Day.
Er is een zorgvuldige keuze gemaakt van liederen die passen bij onze generatie. Om maar
wat te noemen: The Carpenters, The Everly
Brothers, Abba, maar ook Toon Hermans en
Anneke Grönloh passeren de revue.
Om de vaart erin te houden, hebben de samenstellers van het programma een potpourri
samengesteld, zodat we vlotjes wisselen van
het ene naar het andere nummer.
Voor we het in de gaten hebben, is de middag

om. We smeren de kelen nog met een drankje
en daarna gaat de ene helft huiswaarts en de
andere helft, de hardcore IW-sters, naar de
Drukkery voor de maaltijd voorafgaand aan
onze maandelijkse IWbijeenkomst.
Dit keer wordt Henriëtte eens bediend. Samen
met pianist Cor eet zij gezellig met ons mee.

DOOR ANDRIEN SMEELS, IW WALCHEREN D60

Zo ‘met elkaar, voor elkaar’ bracht deze avond
‘voor anderen’ € 465,50 op. Aan het eind van
de avond namen we in het donker op de dijk
warm afscheid van elkaar en waren we volledig overtuigd dat deze fundraising formule
niet alleen succesvol is, maar ook uitermate
gezellig. Zeer de moeite waard om te herhalen.

DOOR IW VLAARDINGEN, D60

Met elkaar, voor elkaar
én voor anderen

Meezingen in de
Oostkerk in Middelburg
Het was een bijzondere bijeenkomst van
IW Walcheren in mei. Op een zonnige
woensdagmiddag en op een unieke locatie
in Middelburg vormden de leden van
IW Walcheren en hun vriendinnen een
veelstemmig gelegenheidskoor. Het klonk
als een klok; niet in het minst door de
bijzondere akoestiek in de achtkantige
koepelkerk uit de zeventiende eeuw, de
Oostkerk in Middelburg.

Een potluck is een gezamenlijke maaltijd
waarbij elke deelnemer eten meebrengt en
dat deelt met alle andere aanwezige gasten.
Het idee is dat je met minimale kosten toch
een zeer gevarieerde maaltijd hebt voor een
groot publiek, waarbij ook het ‘luck’-element
meespeelt. Want wat krijg je te eten en hoe
zal het smaken? Moet je net een beetje ‘geluk’
hebben om het ‘lekkerste’ gerecht op je bord
te krijgen? Voor al die gerechten betaalde men
per persoon minimaal €12,50 entree. Naast
eten werden onze IW-leden verzocht ook een
gast mee te brengen die onbekend was met
onze club.
De leden konden zich inschrijven voor het maken van een hoofdgerecht, een salade of een
toetje. Gelukkig bevindt zich in het theehuis
ook een schitterende, grote, supermoderne
keuken. Iedereen had haar uiterste best
gedaan en de meest verrukkelijke gerechten
gemaakt die op het laatste moment nog even
opgewarmd of mooi op een schaal gelegd
moesten worden zodat er een fraai buffet
ontstond. Alleen al de samenwerking en gezelligheid in de keuken om dat buffet zo mooi
mogelijk te maken was een feest. De bijna
30 aanwezige dames hebben vervolgens van
de meest uiteenlopende gerechten genoten.

DOOR ANDRIEN SMEELS, IW WALCHEREN D60

In de loop der tijd zijn deze natuurlijke eigenschappen minder belangrijk geworden. Het is
minder cruciaal om samen te moeten werken
om te overleven.
Gelukkig is het ‘oergevoel’ in de kern van de
mens niet verdwenen.
Samenwerken en iets doen voor anderen geeft
nog steeds een goed gevoel.
Je lichaam maakt, net als toen, endorfine aan
(gelukshormoon) wat een positief effect heeft
op je geest en lichaam.
Degene voor wie je wat doet, zal hetzelfde
effect ervaren en dit hopelijk weer doorgeven
aan anderen.
Kortom, door deze houding begin je met een
druppel maar door het samen te doen creëer
je een zee.

De Oostkerk in Middelburg
De geschiedenis van de Oostkerk in Middelburg in een bijzondere. Het is de eerste kerk in
de stad die wordt gebouwd voor de reformatorische gemeenschap. Tot die tijd waren, nadat
de Spanjaarden waren verdreven uit Middelburg in 1574, de bestaande kerken en kapellen
van de Rooms-Katholieke kerk aangepast voor
de reformatorische diensten. Dat betekende
vooral een versobering van de aankleding van
de kerken, de bestaande kruiskerken bleven
in gebruik. In 1646 begon de behoefte aan
een nieuwe kerk in Middelburg te dringen. De
stad beleefde een vroege Gouden Eeuw. De
bevolkingsaanwas was groot, ook omdat vanuit Antwerpen en omgeving veel aanhangers
van de reformatie moesten vluchten en onder
meer neerstreken in Middelburg.
Op verzoek van de kerkenraad boog het
stadsbestuur zich over de mogelijkheden tot
nieuwbouw. Over de locatie was men het snel
eens: de kerk moest komen in het oostelijke
deel van de stad, waar aan een nieuwe uitleg
was begonnen.

In de protestantse eredienst ging het om het
woord en de kruisvormige kerkbouw voor de
Rooms-Katholieke kerkdienst was daar minder
geschikt voor, zo was men van mening.
In plaats daarvan was een koepelkerk met
zijn ronde bouw, waardoor de kerkganger als
het ware om de voorganger geschaard was,
gezien als ideaal. Als voorbeeld nam men de in
aanbouw zijnde Marekerk in Leiden, waarvan
de bouw in 1639 was begonnen.
Zoal het gaat met grote bouwwerken, duurde
het nog jaren voordat de kerk klaar was: het
ontwerp werd tijdens het proces nog eens
aangepast.
Er werd gekozen voor een koepelkerk in de
Hollands Classicistische stijl met bijbehorende
zuilen in Ionische stijl en overvloedig beeldhouwwerk in de vorm van slingers van bloemen, vruchten, schelpen en doodshoofden en
beenderen onder de vensters. De koepel werd
uiteindelijk bekroond met een ronde lantaarn.
Voor de bouw werden de beste bouwmateria-

len werden gebruikt, onder andere eikenhout
uit Ierland voor de overkapping, zoals ook voor
het Stadhuis in Amsterdam gebruikt werd.
Het geld voor de financiering werd onder meer
bijeengebracht doordat het stadsbestuur de
accijns op bier en wijn verhoogde. De kerk was
al voltooid in 1666, maar werd, ook omdat er
nog een predikant moest worden aangesteld,
pas officieel in gebruik genomen op 7 juli 1667.
Later werd ook nog een orgel in de kerk
gebouwd, het beroemde De Ryckere-orgel,
gebouwd door de gebroeders de Ryckere uit
Kortrijk.
Helaas moest het kerkbestuur in 2017 de kerk
afstoten. Een stichting heeft zich over de iconische kerk, die met zijn prachtige koepel mede
het silhouet van monumentenstad Middelburg
bepaalt, ontfermd en probeert met het aanbod van een gevarieerd cultureel programma,
voldoende geld bijeen te brengen om de kerk
te behouden.
Voor elkaar, met elkaar en voor anderen.
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DOOR IW ZWOLLE, D58

DOOR KARIN VAN HELDEN

Uitreiking Inner Wheel-schildje
aan de Agnietenberg
Onthulling Inner Wheel-Logo

Op donderdag 27 juni vond in de
Agnietenberg de feestelijke onthulling
plaats van het schildje van serviceclub
Inner Wheel Zwolle.
Wilma Nijland, past president van Inner Wheel
Zwolle, verrichtte de handeling.
“Aanleiding hiertoe is het 65-jarig jubileum van
Inner Wheel Zwolle dat onlangs werd gevierd”,
aldus mevrouw Nijland, “Al ruim zeven jaar
houden de IW-leden hier maandelijks hun
clubbijeenkomsten, wisselend ’s middags en ’s
avonds met een diner. De Agnietenberg wordt
door de Inner Wheelsters ervaren als een
gezellige en passende locatie. Vandaar dat serviceclub IW Zwolle graag door middel van dit
schildje wil laten weten dat zij zich hier thuis
voelt”. Nelleke Alleman van de Agnietenberg is
IW Zwolle zeer erkentelijk en vindt het plezierig dat de leden de Agnietenberg beschouwen
als een ambiance waar ze graag komen en zich
thuis voelen.
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TEAM UP

De totale opbrengst voor TeamUp is
uiteindelijk geworden:

European Presidentenmeeting (EM) in
Münster

Kort verslag van de EM gehouden van 9-12
september in Münster (Duitsland).
Deze bijeenkomst vindt jaarlijks plaats in
een Europees IW-land en dit keer waren
we te gast in Münster met als thema:

Friends unites the European
IW countries on the

€ 50.967,93

move into
the future

17 landen waren met twee leden aanwezig
en voorts was er een aantal board members
en waren er leden van het Executive
Committee, het dagelijks bestuur van IW.
Op de bijeenkomst zijn veel ideeën en tips
uitgewisseld, is informatie gegeven over IW
in elk land, waarbij IW Nederland één van de
weinige landen is waar het aantal leden NIET
daalt!
Besloten is om deze jaarlijkse bijeenkomst
voort te zetten d.m.v. een E-Meeting
teneinde de communicatie binnen Europa
te verbeteren en onze krachten te bundelen
om gezamenlijk te kunnen optrekken in
kwesties van internationaal belang, zoals
tijdens de komende wereldwijde algemene
ledenvergadering te houden in Jaipur (India)
in 2021.
Een goede stap vooruit in ‘connecting and
moving in modern world’.
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De bestuursoverdracht
op 22 juni 2019
in de Orchideeën Hoeve
Luttelgeest
DOOR JOKE EMMELKAMP, IW GRONINGEN D58
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UITNODIGING
tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Inner Wheel Nederland
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Op uitnodiging was ik dit jaar aanwezig op de
bestuursoverdracht van het Landelijk Bestuur
van Inner Wheel Nederland in de Orchideeën
Hoeve in Luttelgeest. Er bleek niets te zijn
veranderd.
Nog steeds bij binnenkomst de uitroepen
van ‘oh wat leuk dat jij hier ook bent’ en ‘lang
niet gezien, hoe gaat het met je’ waaruit blijkt
dat zo’n bestuursoverdracht niet alleen een
overdracht van besturen is maar ook een
gezellig weerzien met mensen met wie je je in
een al dan niet langer verleden hebt ingezet
in één van de gelederen van Inner Wheel
Nederland.
Na en tijdens het hartelijke welkomstwoord
van Ria Heijens, de landelijk president genoten
we van een lekker kopje koffie/thee met
een ‘ouderwets’ gebakje. Ria, de landelijk
president die ons fijn door het jubileumjaar 70
jaar IW Nederland heeft geleid, waarin we met
zijn allen € 48.750,00 wisten op te halen voor
ons landelijke project Team-Up. Een bedrag
om trots op te zijn!
Ria bedankt de afscheidnemende leden van
het Landelijk- en Districts Bestuur met veel
woorden van waardering en een fraai uitziend
cadeau waarin misschien wel de lekkere Cava
verpakt was die t.b.v. ons project Team Up te
koop is geweest.
En dan is er het moment voor de ene president
om plaats te maken voor de nieuwe. Ria mag

het presidentslint om de hals van Karin van
Helden hangen als onze nieuwe landelijk
president met het thema ‘Met elkaar, voor
elkaar en voor anderen’.
Karin dankt op haar beurt Ria hartelijk voor
haar inzet afgelopen jaar voor IW NL en zegt
dat het hoog tijd wordt, dat Inner Wheel niet
langer het best bewaarde geheim ter wereld is.
De overige nieuwe bestuursleden worden
voorgesteld en gezamenlijk mogen we met
een glaasje bubbels toasten op een goed en
gezellig nieuw Inner Wheel jaar.
Na alle ‘plechtigheden’ is het dan tijd voor het
heerlijke koude en warme buffet en kunnen
we aan tafel verder de vriendschapsbanden
aanhalen.
Voor de belangstellenden is er na de lunch
nog de gelegenheid een bezoekje aan de
Orchideeën Hoeve zelf te brengen met
de vlindertuin en de prachtige hangende
bloemen.

U bent van harte uitgenodigd. Deze vergadering zal aansluiten
op de Algemene Ledenvergadering van de Districten, die eveneens op de deze dag in Nijkerk zullen plaatsvinden.
Er zal voor een lunch worden gezorgd.
6 weken van tevoren kunt u de vergaderstukken op onze website vinden(www.innerwheelnederland.nl) en ze zullenu ook via
uw clubsecretaris worden toegezonden. Er komen belangrijke
onderwerpen aan de orde dus uw aanwezigheid wordt bijzonder
op prijs gesteld. Zoals inmiddels bekend kunt u n.a.v. de agenda
vragen stellen en deze dienen 1 week van tevoren bij de
Landelijk Secretaris te worden aangemeld.
(mariaschup@ziggo.nl)
Om te kunnen stemmen dient u in bezit te zijn van een geldige
machtiging van uw club dus vergeet deze niet! Deze machtiging
zal als bijlage bij de agendastukken worden meegestuurd.
tot ziens op 30 november!!
Karin van Helden
President IW NL 2019-20
Datum: 30 november 2019 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.

IN

W

16

Kroniek OKTOBER 2019

NER

HEEL

Kroniek OKTOBER 2019

17

In memoriam

Enkele artikelen uit onze IW Giftshop

DOOR JENNY CORNELISSEN, IW ALKMAAR D58

Herinnering aan Ida Dubbeldam-de Klerk
Op 23 juni 2019 overleed in Alkmaar
Ida Dubbeldam, na een langzaam verval van
al haar krachten.

Ik heb Ida leren kennen, zowel in de privésfeer
als in haar lange, actieve periode bij Inner
Wheel. Zij was hierbij al die tijd met hart en ziel
betrokken en nam zelfs privélessen Frans om
zich goed voor te bereiden op de Rally Charlemagne, destijds in Lyon. Ze volgde nauwgezet
alle activiteiten van Inner Wheel. Was tot het
laatst betrokken bij haar eigen club Alkmaar,
en zelfs internationaal wist zij de namen van
de presidenten. Zij was op de hoogte van alle
regelementen. Zij was een luisterend oor en
gaf advies daar waar nodig. Zij straalde kracht
en klasse uit. Altijd modieus, smaakvol en
vooral ‘kleurig’ gekleed...
De leuze met elkaar, voor elkaar en voor
anderen die heeft zij tot het laatste moment in
praktijk gebracht.

Zelf was zij internationaal president in
1995/1996 en daarvoor vier keer clubpresident en ook nog eens drie jaar internationaal
Board Member. Zij heeft het gepresteerd om 24
bestuurlijke jaren vol te maken. Ook heeft zij
in haar functie vele landen namens IW bezocht
en daar mooie vriendschappen aan over
gehouden.
Ze had kennis van zaken van de Statuten en
werd geraadpleegd als er gestemd moest worden en was zeer geïnteresseerd in elk detail
van de clubbijeenkomsten.
Ik had het voorrecht een aantal malen, samen
met haar man Dick, bij haar te mogen zijn
in het Medisch Centrum Alkmaar, zelfs op
de vooravond van haar overlijden. Ze was
nog zeer helder van geest en in de volledige
berusting van haar situatie. Dick mist haar nu
verschrikkelijk en wij van Inner Wheel Alkmaar
zullen ons haar blijven herinneren als de ziel
en de promotor van onze club.

DOOR BESTUUR EN LEDEN
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW HAARLEM, D58

Op 4 juni overleed Sjoukje RutgersOppenhuizen na een jarenlang ziekbed.
Zij was 86 jaar en een groot deel van haar
leven speelde IW een rol. Ze werd geboren
in Sneek in 1933 en was een trotse Friezin.
Daarom was het voor haar ook fijn om af en
toe met iemand Fries te kunnen praten.
Haar eerste echtgenoot stierf heel jong, en
Sjoukje bleef achter met de zorg voor twee
kleine kinderen. Een moeilijke periode,
tot Jan Willem Rutgers haar pad kruiste.
Zij trouwden en kregen een zoon en een
dochter. Sjoukje en Jan Willem waren zeer
betrokken bij hun omgeving, een grote
vriendenkring hoorde bij hun. De dochter
van beste vrienden die alleen kwam te
staan doordat haar beide ouders stierven,
vond bij Sjoukje en Jan Willem een nieuw
thuis waarin zij opgroeide met de andere
kinderen.
Dit grote gezin met vijf opgroeiende kinderen belette Sjoukje niet om actief te zijn van
IW, waarvan zij in 1963 lid werd. Leuk vond
zij het om te vertellen dat zij de enige was
die zwanger de bijeenkomsten bijwoonde.
In 1n 1977 werd zij voor drie jaar penning-
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meester, en daarna nog tweemaal drie jaar
presidente in 1984 en in 1993. Toen we in
1986 de Landdag organiseerden zat zij in de
ontvangstcommissie en stond met griep in
de deuropening! Ook voor de Bing & Buy
heeft zij zich jaren ingezet.
Jaren geleden werd Sjoukje getroffen door
een herseninfarct en werd zij halfzijdig verlamd. Een lange weg van revalidatie volgde.
Met veel hulp kon Sjoukje nog lang thuis
wonen, maar nadat zij verschillende keren
was gevallen en iets brak, kon dat niet meer
en werd ze opgenomen in de Heemhaven.
Ook hiervandaan bezocht zij nog de IWbijeenkomsten.
Nu hebben we afscheid genomen van een
dierbare IW-vriendin, 55 jaar was zij één
van ons, lief en leed hebben we gedeeld,
lang niet alles kon verteld worden, maar de
herinneringen blijven. Herinneringen met
een glimlach.

VAN IW ARNHEM, D56

In juni verloren wij tot ons grote verdriet
ons clublid Ineke den Hartog. Ze was lang
en actief lid van de club. Ze werd 86 jaar
oud, maar die hoge leeftijd was haar niet
aan te zien. Ineke was een elegante frêle
verschijning, maar op haar bescheiden
manier altijd onmiskenbaar aanwezig.
Scherp van geest, rake observaties die ze
puntig verwoordde en altijd warme aandacht voor de clubgenoten, dat kenmerkte
Ineke. Ze had een grote liefde voor taal en
publiceerde toen ze al lang gepensioneerd
was –ze was onderwijzeres- een dichtbundel.Ter nagedachtenis aan haar en haar
fraaie taal haar
Liefdesgedicht
Wat bloemen in de vaas
Margrieten, rode klaver
Geplukt tijdens de wandeling
Vanmiddag, zo zonder haast
Op weg, de weg weer terug naar huis
De bloemen in de vaas
Kleuren het stille samenzijn
Geluk kent geen woorden
Mijn lief schenkt wijn
En glimlacht
Wij drinken rode rozen

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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Mirriam Bouwmeester
Abstracte verslaggeving van de District vergadering 58
van Inner Wheel. De nieuwe aanpak levert een inspi-rerende ochtend op. Het
motto “ met elkaar, voor elkaar én voor anderen” levert discussie: voor en
tegenstanders. De houdingen, de gelaatsexpressie,
een mooie verzameling van indrukken die ik vertaald heb in een abstracte
weergave van kleur en vorm.

