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Ik trek vandaag maar eens een rood shirt aan.
Waarom? Er wordt vandaag een foto gemaakt
voor boven mijn verhaal in deze Kroniek. Het
thema is deze keer ROOD. Het is 5 juni, de dag
van de redactievergadering en wij komen als
redactie en PR bij elkaar om de puntjes op
de i te zetten van het laatste nummer van dit
tertiaal. Dit woord heb ik opgezocht: het betekent 4 maanden zoals kwartaal 3 maanden
betekent. Zoals jullie wellicht weten komt de
Kroniek tegenwoordig 3x per jaar uit.
Na maandenlang bezig te zijn geweest om een
degelijk periodiek samen te stellen wordt er nu
lijfelijk aanwezig een middag vergaderd over
de exacte invulling. Thuis hebben de redacteuren kopij weten te verzamelen uit de verschillende districten. De mooiste foto’s worden
bewerkt en geselecteerd uit de vele kiekjes die

technisch niet gepubliceerd kunnen worden.
Thuis heeft de hoofdredacteur zowel het landelijk bestuur als de districtsbesturen en clubs
aangewakkerd hun reportage e.d. te doen. Er
wordt vandaag teruggeblikt, vooruitgekeken
en zo nodig tot actie aangezet. Ondertussen
ondersteunt de PR ons met hun kennis, hoe
het beste gecommuniceerd kan worden. Er
worden een cover en eventuele advertenties
van speciale events gemaakt en dan wordt het
geheel gecorrigeerd, nog eens gecorrigeerd
(en nog gaat er wel eens wat fout). Last but not
least naar de drukker die ook soms nog waardevolle aanvullingen heeft. Het moet tenslotte
allemaal in een sprankelende lay-out pasklaar
gemaakt worden over 20 pagina’s.
15 juli rolt de Kroniek van ons allemaal bij jullie
door de brievenbus.
Dit is het ongeveer wat er allemaal gebeurt
voor jullie het omhulsel eraf kunnen trekken
om te lezen wat we ervan gemaakt hebben.
Het is voor mij de laatste keer. 4 jaar lang heb
ik het, vaak met plezier, soms met enige ergernis gedaan. Nu komt de tijd dat ik het stokje
overdraag. Ik hoop dat er zich snel iemand
aanmeldt om in de redactie plaats te nemen.
Het is jammer dat wij afscheid moeten nemen
van onze fotoredacteur, Marlies Bosch. Wij
hebben altijd heel prettig samengewerkt. Zij
wist de aangeleverde foto’s fantastisch op te
knappen of als het echt niet anders kon af te
wijzen. Bedankt Marlies voor al je goede raad
die je ons altijd hebt gegeven!

RECTIFICATIE

Het artikel ‘Inner Wheel Oldezaal, 35 jaar vriendschap en sociale betrokkenheid’ is helaas met de
verkeerde auteur in het jubileumnummer van de Kroniek gekomen.De juiste naam van de schrijfster is MACHTELD BIJLAND IW OLDENZAAL

De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij aan te passen.
LB-president Karin van Helden
iiw.nl.lbpresident@gmail.com
LB-president Karin van Helden
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 september 2019
Verschijningsdatum volgen de Kroniek:
15 oktober 2019
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Deze keer in de Kroniek
Nagekomen bericht van de eerste IW-club
Rood van Lydia Rood
Bezoek aan de brandweer
Over de Rally Rotterdam
Vriendschapsdag 2019
En nog veel meer……

RIA HEIJENS PAST PRESIDENT IW VRIEZENVEEN

Mijn presidentenjaar

AGENDA

Kijk voor de agenda ook op de
website en nieuwsbrief voor verdere
informatie
• 13-15 september 2019 European Rally
Rotterdam inschrijving tot
1 augustus 2019
• 1 oktober 2019 Bob-dag
Openluchtmuseum te Arnhem
• 7 oktober IW Drachten:
10e OPEN FRIESE GOLFDAG
• 3 0 november 2019 gecombineerde
ALV & DLV
• 18 januari 2020 Inner Wheel Congres
• 4 april 2020 Vriendschapsdag
“Bij ons in Brabant”

Wanneer jullie deze Kroniek ontvangen zit mijn
Presidentenjaar er alweer op. Wat gaat een jaar
toch snel, vol met plannen en enthousiasme
ben ik vorig jaar begonnen als President van
Inner Wheel Nederland. Inmiddels mag ik
terugkijken op een succesvol jaar dat samen
met het Landelijk bestuur, Districtsbesturen en
alle Inner Wheel leden is gerealiseerd. Samen
zet je een programma uit om Inner Wheel
aan te passen aan de tijd van nu, welke alle
leden aanspreekt van jong tot oud, waar we
inspiratie kunnen opdoen, vriendschappen
sluiten, goede doelen en projecten
ondersteunen, zowel hands-on als financieel.
Samen zorgen we er ook voor dat Inner Wheel
groeit en meer landelijke bekendheid krijgt.
De tijd van nu brengt echter ook met zich mee
dat er veranderingen plaatsvinden, in het
afgelopen najaar is er in de drie districten voor

de laatste keer een District Leden Vergadering
gehouden, vanaf november 2019 gaan we
de DLV combineren met de Algemene Leden
Vergadering in Nijkerk, het blijft spannend hoe
dit allemaal gaat verlopen. Op de Algemene
Leden Vergadering van afgelopen november
mochten we ook de Zilveren Broodmand
uitreiken aan Inner Wheel Club Bodegraven
voor hun “Tweede Hans” winkel. Om clubs
inspiratie en kennis aan te bieden is er in
november een pr-workshop gehouden, waar
de aanwezige leden zijn geïnspireerd tot actief
gebruik van de media voor meer bekendheid
van hun Inner Wheel club. Met regelmaat
wordt er door jullie ook een Nieuwsbrief
ontvangen met zaken die de aandacht vragen,
maar ook met het laatste nieuws. Inmiddels
zijn de onderwerpen in de Nieuwsbrief
doorklikbaar naar de website, zodat we dieper

op de onderwerpen kunnen ingaan. Naast het
verschijnen van 3 keer de Kroniek in een jaar
houden wij jullie, via deze Nieuwsbrief op de
hoogte van alle punten van aandacht binnen
Inner Wheel. Op 10 maart zijn we aan ons
jubileumjaar begonnen, 70 jaar Inner Wheel
Nederland waar we een toost op hebben
uitgebracht tijdens de Vriendschapsdag. Ter
gelegenheid van het 70-jarig jubileum heeft het
Landelijk Bestuur besloten alle clubs een set
gepersonaliseerde logo’s te schenken, die een
uniforme Inner Wheel uitstraling hebben en
gebruikt kunnen worden op alle social media,
in de pers en op drukwerk. Bijzonder om te
melden is ook dat in het clubjaar 2018-2019
maar liefst 17 clubs een eigen jubileum hebben
gevierd. In maart vond ook ons Congres “Sta
in je kracht” plaats met ruim 90 deelnemers.
Het doel was inspiratie opdoen en te kijken
naar “waar sta jij nu”. Het congres werd zeer
enthousiast ontvangen, gezien de reacties na
afloop. Een feestelijke dag was de uitreiking
van het Charter aan Inner Wheel Dronten
Europea, na 4 jaar konden we eindelijk weer
een nieuwe club in ons land welkom heten.
Gestart is er met 10 leden, maar inmiddels is
de club groeiende. Waar we zeker op kunnen
terugkijken is de Vriendschapsdag in het
Archeon, georganiseerd door club Bodegraven,
wat was het een mooie dag met een leuk
programma en prachtig weer, het “Groene
Hart” heeft zich van zijn beste kant laten zien.
Op deze dag was er ook de uitreiking van de
cheque aan ons Lustrumproject Team Up.
Ernst en Nina die namens Team Up aanwezig
waren werden compleet verrast door een
cheque met het fantastische bedrag van
€ 48.750, -- Door jullie enthousiasme en het
inzamelen van gelden voor dit lustrumproject
op welke manier dan ook is dit fantastische
bedrag tot stand gekomen. We hebben dit jaar
met elkaar, voor elkaar en voor anderen weer
veel bereikt.
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DOOR MARIAN TELLEGEN IW VEGHEL UDEN

Vriendschapsdag 2018,
recht uit het hart

Op 18 mei troffen wij, IWvrienden, elkaar
in het Archeon in Alphen aan de Rijn. Het
lekkere weer, de leuke wandeling over het
bijzondere terrein naar de plaats van ontvangst, de ontvangst zelf met ter plekke
versgebakken stroopwafels; de dag kon al
niet meer stuk.
Opening met prachtig VSD- lied
En dan de opening met een door alle leden
van IW Bodegraven gezongen en speciaal
voor deze dag geschreven lied, met mooie
zinnen als ‘verbondenheid geeft ons de kracht’
en ‘Inner Wheel dat zijn wij zelf en brengt
ons altijd veel plezier’. Een lied waar we ons
allemaal in konden vinden. De sfeer zat er toen
al goed in.
Boeiende sprekers en ontroerende dans
De burgemeester van Alphen aan de Rijn,
mevrouw Liesbeth Spies, legde uit dat ‘het
groene hart’ veel meer is dan de tuin voor de
grote steden die erom heen liggen. Spreker
Jaap Peters legde ons uit dat we dankzij
het Romeinse rijk een goed rechtssysteem
hebben. Het ging de Romeinen echter om de
intentie van de regels en hun rechtsgeleerden
werden er toe aangespoord om de regels aan
te passen aan de locale cultuur en situatie in
hun uitgestrekte rijk. Vandaar ook het gezegde
“er zijn vele wegen die naar Rome leiden”. Dit
in tegenstelling tot het Angelsaksische ‘regelen systeemdenken’, waarbinnen het ‘regels
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zijn regels’ heerst en het gaat om de letter.
Een organisatievorm die weinig recht doet
aan individuele en onderscheidende kracht
van mensen en leidt tot inflexibele starre
organisaties. Na deze toespraken vulde het
toneel zich met de danseresjes van Studio Viva
Dans. Zij lieten zien dat het vooral gaat om het
enthousiasme en de wil om samen iets moois
neer te zetten. Vooral bij de kleintjes werd het
daardoor gewoon ontroerend mooi.
Een toast op 70 jaar Inner Wheel Nederland
De nieuwe president van het Landelijk Bestuur,
Karin van Helden, en de district voorzitters

werden voorgesteld. Aan de hand van een
quiz konden we als toehoorders nader
met ze kennismaken. Karin nam daarbij de
gelegenheid te baat om de organisatoren
van European Rally in het zonnetje te zetten.
Marian Tellegen, inkomend voorzitter van
D60, gaf aan dat ze het eens was met de
uitspraak van de spreker, Jaap Peters, dat we
binnen IW Nederland de Angelsaksische regels
van IW International wat minder letterlijk
moeten nemen, en dat er bij de invulling
van het clubleven en clubbestuur ruimte
moet zijn voor de wensen, mogelijkheden
en haalbaarheid binnen de diverse clubs.

Vriendschapsdag 18 mei 2019,
IW Bodegraven

Vriendschaps

DAGLIED

(Wijze: Als de morgen is gekomen, Jan Smit)

Vervolgens kwam Ria Heijens, onze huidige
Nationale President op het toneel en brachten
we een toast uit op 70 jaar Inner Wheel
Nederland.
We hadden geluk met het weer waardoor we
gezellig buiten konden lunchen, met volop
tijd om bij te kletsen met oude en nieuwe
vrienden.
€48.750,- voor TeamUp
Na de lunch volgde de uitreiking van de
Cheque aan TeamUp. Maar pas nadat Ernst
Suur, van TeamUp met de zaal een oefening
had gedaan, die ze ook met de kinderen in de
asielzoekerscentra doen. Daar stonden we dan
allemaal te springen en zwaaien. Vervolgens
kon Ria Heijens het mooie bedrag van
€48.750,- overhandigen. Een resultaat waar
we als IW trots op mogen zijn. Een resultaat
dat zeker ook bereikt werd dankzij het enorme
enthousiasme van Anita Meerdink en Gees van
de Peijl van IW Club Zeeuwsch-Vlaanderen.
Yentl en De Boer
Daarna volgde nog een optreden van Yentl en
De Boer: wat kunnen die meiden zingen en wat
een mooie teksten, met afwisselend ruimte
voor een lach en een traan!

Welkom ‘Bij ons in Brabant’ op 4 april 2020
Natuurlijk hoort op de Vriendschapsdag
ook de aankondiging van de Club en de
plaats waar de VSD het volgende jaar plaats
zal vinden. Begeleid door muziek van Guus
Meeuwis en het tonen van een gezellig filmpje
kwamen leden van Club Veghel-Uden al
vaandelzwaaiend de zaal in. We zijn volgende
jaar op 4 april welkom in Veghel, of zoals ze
zelf zeggen ’Welkom bij ons in Brabant’.
Het was een geweldige dag waar terecht het
organisatiecomité van IWclub Bodegraven
voor in de bloemetjes werd gezet. Helaas
ontbrak Janinka de Beer, voorzitter van het
comité, omdat ze wegens een onverwachte
heupoperatie in het ziekenhuis verbleef. Voor
haar volgt het zo verdiende bloemetje later.
Lieve leden van IW Bodegraven ontzettend
bedankt voor deze mooie dag!!

Vanmorgen sprong ik uit m’n bed
M’n hoofd op hol en had al pret
De grote dag die is nu daar
Gelukkig staan de stoelen klaar, en ook de
koffie is gezet
Bovendien….
Ga ‘k straks mijn vrienden zien
Verbondenheid geeft ons de kracht
Inspiratie zeer doordacht
Gebruiken altijd ons verstand
Want oh wat zijn we bijdehand
We gooien alle remmen los
Zij aan zij, vriendschap maakt ons blij
Refrein
Jaaa wij zijn vandaag gekomen
De vriendschapsdag van Inner Wheel
brengt ons nu allen hier
Jaaa wij zijn vandaag gekomen
Want Inner Wheel dat zijn wij zelf en
brengt ons altijd veel plezier
Team Up dat is ons goede doel
Het geeft ons echt een warm gevoel
Sterk en krachtig met elkaar
Succes verzekerd, reken maar
De roos van vriendschap staat voorop
Inner Wheel altijd aan de top
Refrein
Jaaa wij zijn vandaag gekomen
De vriendschapsdag van Inner Wheel
brengt ons nu allen hier
Jaaa wij zijn vandaag gekomen
Want Inner Wheel dat zijn wij zelf en
brengt ons altijd veel plezier
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DOOR ERNST SUUR, NINA MARKX, TEAMUP

Lieve ladies

De start, vanuit bevlogenheid en passie
Dat we te maken hadden met een
club power-vrouwen bleek al snel uit
de samenwerking met IW ZeeuwschVlaanderen. Met Anita en Gees op kop,
vastbesloten om zich in te zetten voor
gevluchte kinderen in Nederland, besloot
deze club in actie te komen voor TeamUp.
Wat begon als een lokaal initiatief vanuit
één club is uitgegroeid tot een landelijke
samenwerking waarin alle clubs zich het
afgelopen 1,5 jaar hebben inzet. Het doel?
Zoveel mogelijk geld op halen voor de
kinderen die deelnemen aan de sport- en
spelactiviteiten van TeamUp.
Een megasucces
Het is zaterdag 18 mei 2019. We komen aan
bij het Archeon voor de Vriendschapsdag.
Dat we daar iets mochten vertellen over
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deze bijzondere samenwerking aan heel
veel betrokken Inner Wheel vrouwen, wisten
we. Dat we op die dag een mooie cheque in
ontvangst mochten nemen ook. Maar ik denk
dat onze blik op bijgaande foto boekdelen
spreekt: we waren enorm onder de indruk
toen Ria, Anita en Gees de hoogte van jullie
donatie bekend maakten. Wow!
Dat je, door het verbinden van een netwerk,
veel voor elkaar kunt krijgen is bekend, maar
wat hebben jullie als club daadkrachtige
vrouwen (en één man, Joost) een waanzinnige
donatie gerealiseerd. We waren die dag
écht flabbergasted en zijn jullie zó dankbaar
voor de tomeloze inzet en betrokkenheid bij
TeamUp. Niets was jullie te gek. Wat een goed
idee om vogelhuisjes, vriendschapskaarten en
cava te verkopen. Wat je al niet kunt bereiken
door in actie te komen.

Dankzij jullie
Met de donatie dragen jullie bij aan de
werving, begeleiding, trainingen en
ondersteuning van professionele TeamUp
vrijwilligers. Zij werken wekelijks in de AZC’s
met de kinderen en zijn de basis waarop
dit programma draait. De kwaliteit en
begeleiding van vrijwilligers is dus essentieel.
Daarnaast wordt jullie donatie ingezet om
het programma te voorzien van o.a. een
spellen-kit en het TeamUp Gamebook dat de
vrijwilligers mee nemen naar ieder AZC.
Wat hebben we genoten van deze
samenwerking en bovenal van jullie
vastberadenheid, energie en betrokkenheid.
Een voorbeeld voor andere organisaties/clubs.
Duizend maal dank namens het hele TeamUp
Team.

DOOR NINA KALT IW KAMPEN EN ANITA MEERDINK IW ZEEUWS-VLAANDEREN

Verslag van ons bezoek aan de 9th Women for Europe Conference (WfE)
in Ermoupolis op het eiland Syros in Griekenland, 4-5 & 6 april 2019
Georganiseerd door District 247-IW Greece en
Inner Wheel Club Syros.
Gevlogen op Athene en vanaf de haven in
Pyreus met de ferry overgevaren naar Syros,
al waar ons op de kade een gastvrij en warm
welkom ten deel viel door onze IW-vriendinnen
van IWC Syros.
Het thema van de conferentie was:
“ The Children Lead Europe Into The 22nd
Century. Decisive Dedication To Their
Rights”.
We waren van mening dat ons Landelijk
Lustrum Project TeamUp daar prima bij zou
passen.

Waarom is
International Inner
Wheel een verrijking
van je Inner Wheel
lidmaatschap?

Na aankomst werden de deelnemers uit 11
Europese landen en zelfs uit Amman, Jordanië
welkom geheten tijdens een indrukwekkende
Openingsceremonie. Er werden speeches
gehouden en ‘Griekse’ dansvoorstellingen.
Dit alles vond plaats in het prachtige “Apollo”
Theater met aansluitend het Gala Diner
in het stadhuis van Ermoupolis, ook weer
voorafgaand door een wervelende dansshow.
Het was een prachtige avond om oude
vriendschappen te hernieuwen en nieuwe
vriendschappen te sluiten.
Vrijdag 5 april begon de eigenlijke
conferentie. De opening ging van start met een
Video over eerder gehouden WfE Conferenties
en speeches van de organisatoren en van
Christine Kirby, International Inner Wheel
President. Daarna waren de Keynote speakers
aan de beurt:
* Eva\, lid van het Europees Parlement over
“European safety networks for children”
*Afroditi Stathi over “The abused child,
everybody’s concern” and “Cyber Child Abuse”
* Vassilis Michailidis, Chief of Staff from “the
Home Project”: No child alone: a project for
unaccompanied refugee children in Greece”
‘s Middags vonden er verschillende workshops
plaats, waarvan wij er 1 voor onze rekening
namen: We kregen de tijd om over TeamUp
te spreken en waarop we hoopten gebeurde,
luisteraars vonden TeamUp een prachtig
project en waren zeer geïnteresseerd. Groot
was de hilariteit toen we het TeamUp gebaar
uitlegden voor “Goed gedaan”, een interactief
moment waarbij we de aanwezigen uit de
stoelen kregen.
Uiteindelijk hebben we een waardevol
contact kunnen leggen tussen TeamUp en
het Griekse Home Project. Ook de leden uit

Cyprus waren zeer geïnteresseerd en wilden
onze info graag ontvangen.
‘s Avonds werden alle deelnemers uitgenodigd
bij de uitvoering van de Ancient Tragedy
“ELECTRA by SOPHOCLES”, waar wij door de
uitvoerenden werden ondergedompeld en
meegesleept in de Griekse Tragedie. Gelukkig
was er ondertiteling waardoor we alles beter
begrepen.
Zaterdag 5 april mochten wij de ochtend
openen door een presentatie te houden over
de European Rally in Rotterdam voorafgegaan
door een dankwoord met gebruik van
het “TeamUp Goed gedaan” gebaar voor
de organisatie van de WfE. Een leuke
binnenkomer!! Met het onderstrepen van
het belang van de Workshops en de inhoud
hiervan volgde de uiteindelijke conclusies van
de Projecten. De Sluitingsceremonie werd
gevolgd door een gezellige Griekse dansavond
en eten uit de heerlijke Greek Aegean cuisine.
Zondag 7 april volgde er een Rondleiding met
begeleiding van een Engelssprekende gids

door het historische centrum van Ermoupolis,
een zeer gastvrij en cultuurrijk eiland. Nina
heeft dit soort conferenties en conventies
al vaker meegemaakt. Nu als past Board
Director IIW is het een geweldig weerzien
met vrienden uit heel Europa en erbuiten,
maar het is ook veel nieuwe contacten
leggen. Voor Anita was het de eerste keer een
Internationale Inner Wheel Conferentie mee
te maken, voor haar was het een hele nieuwe
kant van Inner Wheel. Een ware verrijking
door andere visies, inzichten en oplossingen.
Het was geweldig te horen hoe vrouwen uit
heel Europa zich op eigen wijze inzetten,
voor een betere toekomst voor onze
kinderen.
Noot: De WfE Conferenties worden ieder jaar
in een ander Europees land georganiseerd
behalve in het IIW Conventiejaar. Zijn jullie
geïnteresseerd in de uitkomsten van deze
Conferentie, laat het ons weten. We zullen
jullie laten weten waar en wanneer de
volgende WfE Conferentie gaat plaatsvinden.
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DOOR JOUKJE TER HEIDE EN KARIN WILLEMSEN IW APELDOORN

De oprichting van de eerste
Inner Wheelclub in Nederland
Door een fout van de redactie is onderstaand artikel niet opgenomen in het Jubileumnummer. Wel zijn de foto’s afgedrukt. Door de lengte van het artikel zijn we wel genoodzaakt het
iets in te korten en in een wat minder ruimte innemend lettertype af te drukken.
Op een middag in oktober 1946 waren 17
echtgenotes van Rotarians van Rotaryclub
Apeldoorn bijeen bij mevrouw Staargaard.
Zij vertelde enthousiast over het bezoek van
vier leden van club Hayes&Harlington met
echtgenotes aan Rotaryclub Apeldoorn. Deze
dames vertelden over Inner Wheel, ’n club van
vrouwen van Rotarians die ten eerste elkaar
nader wilden leren kennen om vriendschap
met elkaar te sluiten en elkaar maar ook
anderen zo nodig te helpen. Deze clubs zijn
internationaal. Eénmaal per maand komen
ze bij elkaar. Na deze inleiding werd unaniem
besloten een Inner Wheelclub op te richten.
Er werd een bestuur gekozen, bestaande uit
mevrouw Staargaard, presidente, mevrouw
Van Male, penningmeester en mevrouw
Bouwman, secretaresse. Ze besloten iedere
tweede dinsdagmiddag van de maand om half
3 samen te komen uur, bij toerbeurt bij een
van de leden thuis. Het was een geanimeerde
middag. Ze beginnen enthousiast. Besloten
werd Engeland te berichten dat de eerste
Inner Wheelclub is opgericht op 15 oktober
1946 te Apeldoorn. Al snel komen felicitaties
binnen van Inner Wheelclub Hayes&Harlington
die badges voor de nieuwe club schenken
en van de Association of Inner Wheel Clubs.
De Association vraagt Apeldoorn zich aan te
sluiten en stuurt informatiemateriaal. Zij biedt
aan om in Engeland een ‘block’ te laten maken
oor briefpapier. De Charter van Apeldoorn
is in december 1946. Zowel Rotaryclub
Apeldoorn als de gouverneur district 59,
de heer van Mameren sturen gelukwensen.
Nederlandse Rotaryclubs zijn verdeeld
over het belang van Inner Wheelclubs. De
gouverneur is bereid een goed woordje te
doen bij rotaryclubs. In ons archief zijn ook -nu
vermakelijke- kritische brieven te vinden. Eén
brievenschrijver wijst op ‘een groot gevaar’…
en na mooie zinnen op ‘standsverschil’. Nee
niet iedereen is enthousiast. Bij de tweede
bijeenkomst in november 1946 wordt gemeld
dat ook in Alkmaar een club is opgericht.
De directrice van de organisatie ‘Tot Steun’
met o.a. een tehuis voor meisjes van 9-15
jaar vertelt op een bijeenkomst over haar
werk en dat werd het eerste goede doel.
De Inner Wheelsters gaan op bezoek en
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schenken sinterklaascadeaus. Het jaar daarna
wordt tijdens een gentlemensnight geld
ingezameld voor kerstpakketten en dit is het
begin van vele acties en goede doelen. De
Apeldoornse dames laten informatie van de
Association vertalen en dat wordt verzonden
aan alle echtgenotes van voorzitters van
Nederlandse Rotaryclubs, met het aanbod
meer informatie over Inner Wheel te geven
en te helpen bij opzetten van een nieuwe
club. Na Alkmaar worden er nog meer clubs
opgericht. Samen met Alkmaar wordt er
gesproken om in het najaar bijeen te komen
en een landelijk bestuur te kiezen en een
landdag te houden. Op 21 januari 1948 komen
Inner Wheelbesturen in Utrecht bij mevrouw
Boschlo? bijeen. Daar wordt besloten nog geen
algemeen bestuur te vormen maar wel een
informatieadres in te stellen: mevrouw Reesink
wordt secretaresse-generaal. ’s Zomers in 1948
is in Dordrecht de eerste landdag. Dat jaar
wordt ook in Nederland het eerste overzeese
IWdistrict gevormd. Als overseasclubs of
corespondingclubs zijn de Nederlandse clubs
verbonden aan de Association. Zij betalen
geen contributie en hebben geen stemrecht.

Dat duurt nog tot 1956. 2 jaar na de oprichting
bestaat IW Apeldoorn uit 33 leden. De
huiskamers worden te klein en de huisbasis
wordt hotel Nieland aan de Soerenseweg te
Apeldoorn. Gezelliger en fl.2,50 goedkoper.
1949 begint met een griepgolf en enkele
maanden daarna blijft de opkomst laag. In
april bespreekt men of leden verplicht zijn
bestuursfuncties aan te nemen en of leden
die bijna nooit verschijnen moeten worden
geroyeerd. Deze kwesties zullen in statuten
moeten worden vastgelegd. Het loopt echter
met een sisser af. Dit snuffelen in ons archief
heeft ons veel plezier bezorgd. We vonden
veel informatie maar ook liedjes, vaantjes, een
recept voor Rotarybread en een toneelstuk
‘Vrouwen in paniek’ opgevoerd tijdens het
40-jarig jubileum van Rotaryclub Apeldoorn. Er
bestaat een heus Inner Wheel lid. We hebben
in 73 jaar vele ups en downs gekend, maar om
met Conny Stuart te spreken… er zit nog leven
in de oude kat! Met 56 leden beleven we ook in
2019 weer een bruisend jaar.

DOOR PRESIDENT IW DRONTEN EUROPEA, ANNETTE ROOSENDAAL

Op 11 mei 2019 was het zover...

Europea toe te voegen hoopt Inner Wheel een
nieuwe generatie aan te spreken en nieuwe
behoeften uit te bouwen. In de afgelopen
twee jaar hebben wij elkaar beter leren kennen, hebben wij aan fundraising gedaan, een
sportief evenement meegelopen, interessante
sprekers gehad, maar bovenal ook veel gezellige uurtjes met elkaar doorgebracht in de
voorbereidingen naar de charter. En op 11 mei
zijn wij bij Restaurant at Sea in gezelschap van
vele gasten officieel gecharterd. Als speciale
gast introduceerde “Koningin Maxima” ons als
nieuwe leden met een persoonlijk verhaaltje gelardeerd met (soms hilarische) foto’s.
Natuurlijk kwam de echte installatie door onze
Districts- President Susanne Metelercamp sa-

Inner Wheel Dronten Europea wordt officieel
gecharterd. En dat betekent dat ook wij erbij
horen. Bij de grote Internationale Inner Wheel
organisatie.
In januari 2017 is een aantal dames voorzichtig
begonnen met het vormen van deze nieuwe
club. Best wel spannend, want vandaag de
dag hebben potentieel waardevolle leden
geen of weinig tijd of zien zij het belang niet
van de serviceclub in haar huidige vorm. Door

men met onze Landelijk President Ria Heijens.
Ludiek was het door Susanne in elkaar gefröbelde Presidenten lint. Het originele lint kwam
pas 2 dagen later per post. De dames van IW
Kennemerland gaven op speciale wijze de
Rode Lantaarn en het licht door en brachten
een blad gevuld met kaarsen mee, waarvan
elke aanwezige club er symbolisch eentje
aan mocht steken. Na een heerlijke lunch en
een “swingende bingo” met muziek van alle
tijden, ontstond er spontaan een moment dat
iedereen op de dansvloer kwam. Heerlijk even
uit je dak gaan was een superleuk einde van
een geweldig charterfeest.
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DOOR ELJA FRANKEN, IW WADDINXVEEN

Rood, de kleur van de liefde

Maar ook de kleur van leven (ons bloed is
rood), vitaliteit, energie, kracht en passie.
Met het dragen van rode kleding geef je aan
dat je lef hebt en dat je bereid bent je eigen
spoor te trekken! En dat sluit helemaal aan
met de kracht die Inner Wheel als serviceclub
uitstraalt.
Inner Wheel bestaat 70 jaar en de redactie
deed een oproep voor kopij, met als thema
ROOD!
Nu wil het toeval (of bestaat het toeval echt
niet?) dat onze club een presentatie had

gepland van de lokale Brandweer. En wat is de
associatieve kleur voor de Brandweer... juist:
ROOD! Dus alle leden een streng kledingvoorschrift opgelegd, om iets te dragen in de kleur
rood. Voor sommigen onder ons best nog een
lastige opdracht.
De ploegchef van de kazerne Waddinxveen
wilde ook best met ons op de foto, zelfs toen
wij vertelden dat hij toch echt als enige man
tussen een groep in rood geklede dames
moest poseren.

Oké, het duurde even voor iedereen op de
juiste plek stond en een lach tevoorschijn had
getoverd, maar het resultaat mag er zijn toch?
Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn, maar
zie hier het resultaat. Inner Wheel Waddinxveen, voor een speciaal voor deze gelegenheid
geregelde antieke brandweerauto, poserend
in de kleur ROOD! Wij heffen symbolisch het
glas en wensen Inner Wheel nog vele jaren met
elkaar, voor elkaar en voor anderen.

DOOR JOKE SMITS-V.D. BERG, IW HAARLEM D58

Het Gasthuis ontvangt cheque van IW Haarlem
IW Haarlem heeft onlangs een cheque aangeboden aan het Gasthuis te Amsterdam. Het Gasthuis is verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker. Bestuursleden Helen van Aalst en Joke Smits mochten een bedrag van
€ 1.530,- overhandigen. In het Gasthuis kunnen patiënten en familieleden verblijven in een huiselijke sfeer tijdens de behandeling in het AvL.
Voor dit verblijf wordt een kleine vergoeding gevraagd. Omdat er geen subsidie is voor het Gasthuis, zijn giften en donaties enorm welkom. Dit,
en de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers, maken dat het Gasthuis kan draaien. Het Gasthuis was dan ook zeer dankbaar voor deze donatie.
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REDACTIONEEL

DOOR WIEKI VAN LEUSSEN, IW ALKMAAR D58

IW Alkmaar
kleurt rood

VANDAAG IS ROOD! (MARCO BORSATO)

Zingend kwam een aantal in ROOD geklede dames het restaurant binnen, waar we onze maandelijkse bijeenkomst hebben. Natuurlijk wilden
de leden van IW Alkmaar gehoor geven aan de oproep die in de laatste Kroniek stond om iets met ROOD te doen. De kleuren van Alkmaar zijn
immers ook al ROOD/wit. Onze dag stond in het teken van ROOD maar ook in de kleur geel van Pasen. Een nieuw lid werd geïnstalleerd en met
deze ceremonie krijgt het nieuwe lid altijd de gele roos van vriendschap ter verwelkoming.
Met Pasen namen de leden zoals gewoonlijk naast allerlei etenswaren ook chocolade-lekkernijen voor de Voedselbank mee. De families die
van de voedselbank afhankelijk zijn kunnen zo ook meegenieten van de paas-chocolade.

DOOR IW ALMERE-‘T GOOI, D58

Verjaardag met 70 rozen
Hoe vier je de verjaardag van onze sociaal
bewogen en persoonlijk betrokken serviceclub? We gebruikten de 70e IW-verjaardag om
onze jonge club - we zijn nu zes jaar - om IW
Almere–’t Gooi meer bekendheid te geven.

Sociaal bewogen
In de korte tijd dat we bestaan hebben we
middels fundraising (vaak i.s.m. Rotary) al
meer dan € 100.000,- bijeen gebracht voor
diverse goede doelen. Het hoogste bedrag was
voor het hospice in Almere. Een prachtig goed
doel, dat sponsoren bijzonder aanspreekt. Uit
eigen ervaring weet men vaak hoe beperkt de
middelen zijn en wat een belangrijk werk er
wordt verricht.

Persoonlijk betrokken
Onze club is nog jong en de meeste leden
kennen elkaar nog niet zo lang. De combinatie
van het relatief jonge en dynamische Almere
en het oude traditionele Gooi een bijzondere
mix. Mooie vriendschappen zijn binnen de
club ontstaan. De roos, het IW-symbool voor
vriendschap, past daarom helemaal bij onze
club. Voor ons niet zo moeilijk om een gepaste
manier te vinden om 70 jaar IW Nederland te
vieren: namens de kleurrijke dames van IW
Almere- ’t Gooi hebben we 35 rozen aangeboden aan het hospice in Almere en 35 rozen aan
het hospice in Huizen.

DOOR IW DRACHTEN D58

TIENDE OPEN FRIESE IW GOLFDAG
OP DE PRACHTIGE BAAN VAN

GOLFCLUB LAUSWOLT

IW Drachten nodigt je uit om op maandag 7 oktober deel te nemen aan
dit fijne toernooi. De locatie is top, de baan is fantastisch en het gezelschap is uitermate prettig! Inschrijven is vanaf nu mogelijk.
Het programma begint om 11.00 uur met een kop koffie bij de ontvangst.
Om 12.00 uur start de 18 holes en aansluitend hierop start de 9 holes. Bij
de feestelijke prijsuitreiking na afloop is er tijd om tijdens het nuttigen
van een drankje en een hapje met elkaar bij te praten. En aan het einde
van het programma is het mogelijk om gezamenlijk een maaltijd te
gebruiken.

Inschrijven kan per e-mail bij Els Burbach: els.burbach@kpnmail.nl. Zij
is ook aanspreekpunt voor als je meer informatie wenst (tel. 0512 38 21
95). Vermeld bij je inschrijving:
• Je naam, adres en hoeveel holes je wilt spelen
• Je IW-club
• Exacte Hcp. en NGF-nummer
• Eventueel gebruik van een handicart
Je inschrijving is definitief na ontvangst van de deelnamekosten (€ 50,voor 18 holes, € 36,- voor 9 holes en € 15,- voor leden van Lauswolt) op
rekeningnummer NL 46 INGB 0661 765105 t.n.v. Inner Wheel Drachten,
o.v.v. Friese golfdag 2019.
We vertrouwen op een grote deelname en zien er enorm naar uit jullie te
verwelkomen.
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DOOR ALIE DOOR JAPKE DOL, IW LEEUWARDEN D58

Op de rode loper naar de
Intercity Meeting in Leeuwarden
Rood is de kleur van de liefde en van
vriendschap. Mooi dat juist deze kleur
door onze aderen stroomt. Met hart en
ziel heeft onze activiteitencommissie de
Intercity Meeting georganiseerd. In het
oude Stadhuis ontvingen we 62 deelneemsters met koffie, thee en zelfgebakken
lekkers. In de authentieke Oranjezaal met
rode stoelen, rode gordijnen en tussen de
geschilderde portretten van de Oranjes
aan de wand, opende presidente Marniet
Hulshoff Strampel de bijeenkomst. Een
Intercity Meeting verbindt, inspireert,
je leert van elkaar en er ontstaan mooie
vriendschappen. De 70-jarige IW is in
beweging. IW koestert de geschiedenis en
verbindt haar met de toekomst.

Na de ontvangst introduceerde Nannie
Nanning, medeorganisator van deze dag,
Karin Gaillard, conservator van het Keramiek

Museum Princessehof te Leeuwarden. Karin
werd 17 jaar geleden aangetrokken door het
museum met de opdracht om op een andere
manier naar keramiek te kijken. Karin was
altijd al nieuwsgierig naar achtergronden van
keramiek en heeft wereldwijd veel onderzoek gedaan en er ook meerdere boeken
over geschreven. Eén van haar opmerkelijke
conclusies: 70% van de verzamelaars is man
en 70% van de museumbezoekers is vrouw.
De huidige tentoonstelling ‘Made in Holland’
is in het kader van Culturele Hoofdstad tot
stand gekomen en mede door Karin samengesteld. De tentoonstelling is opgedeeld in vier
projecten:
1. Delfts blauw, van imitatie tot wereldmerk.
2. Made in Maastricht, aardewerk voor de
massa en de elite.
3. Art Nouveau uit Holland, de Nederlandse
succesformule op de Parijse expo van 1900 en
de glorie van Gouda Pottery op de wereldtentoonstelling te San Francisco in 1915.
4. Dutch Design, een internationaal fenomeen.
Nederland is een keramiekland, al eeuwenlang. Delfts blauw, Maastrichts boerenbont,
het eierschaal porselein en Gouds plateel.
Allemaal iconen. Het tegenwoordige Dutch
Design is een begrip.
Na de interessante lezing wandelde de groep
IW-sters onder begeleiding van Karin Gaillard
door de oude binnenstad naar het museum
Princessehof om met eigen ogen het keramiek
te bewonderen. In de museumtuin staat een

DOOR IW DRONTEN, D58

Een feestelijke lunch
Op 19 april jl. verzorgde IW-club Dronten een
gezellige lunch voor haar trouwe en dierbare
lid Hanneke Blees-V Bloemen Waanders.
Hanneke zou de volgende dag 90 jaar worden,
maar omdat zij op zaterdag thuis haar kinderschaar verwachtte, leek het ons beter om haar
de dag voorafgaand aan haar verjaardag in het
zonnetje te zetten. Ze kwam om 12.00 uur binnen in het Odd Fellowsgebouw, ons clubhuis in
Dronten. Feestelijk toegezongen met het Lang
zal ze leven, waarmee ze gezellig meezong.
Presidente Judith Kaper begroette Hanneke
met lieve woorden en een terugblik. Hanneke
werd IW-lid in april 1991. Dit was een half jaar
nadat onze club gecharterd was. Ze was al
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dusdanig ingeburgerd dat ze in 1993 inkomend
presidente werd. In het jaar van haar presidentschap (1994 – 1995) koos zij, geheel bij
haar passend, voor het project SOHO HOND.
Een SOHO is een hulphond die wordt opgeleid
om mensen met een motorische en auditieve
handicap ten dienste te staan. Met Hanneke’s
enthousiaste inzet kon onze club de stichting
een SOHO-puppy aan bieden. Ook daarna
bleef Hanneke energiek, gezellig, gastvrij en
behulpzaam, en kon er op haar gerekend
worden. Helaas moest ze even een stap terug
doen door de ziekte van haar man en later zijn
overlijden. Nu is ze met haar 90 jaar nog altijd
een graag gezien IW-lid.

opmerkelijk kunstwerk van Hans van Bentem:
E.V.E. (Erotics Versus Evil) 2003 aardewerk.
Opmerkelijk zijn de rode accenten in het
kunstwerk.
Tenslotte is er nog een gezellig samenzijn in
het restaurant van het museum. Het ludieke
stokje voor de organisatie van de Intercity
Meeting in 2020 is door presidente Marniet
overgedragen aan de president en inkomend
president van Leeuwarden-Zuid. Het is bijzonder jammer dat club Bergum per 1 juli wordt
opgeheven. We zullen hen missen! Graag gaan
wij door met onze plannen in een rode gloed
van warmte, vriendschap en gezelligheid.

REDACTIONEEL

DOOR NETTY ZEGERS, IW DELFT

De grootmeester aan het hof
Op onze IW-bijeenkomst van maart hadden
we, zoals meestal, een mooie boeiende lezing.
Toch was deze lezing een beetje bijzonder,
vandaar dat we er in het kort verslag van doen
in de kroniek. Het is de zoon van één van onze
leden die, in zijn functie als Grootmeester aan
het hof van koning Willem Alexander, onze
speciale belangstelling had onder de titel : ‘De
Monarchie in de 21-ste eeuw’.
De heer J.T. Versteeg (Jan) is sinds 2015 Grootmeester. Eerder was hij op diverse posten
werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en bij het Kabinet van de Minister-President. Van 2012 tot 2015 was hij ambassadeur
in Athene.
Als grootmeester heeft hij de leiding van de
organisatie die de koning ondersteunt.
Nederland is een relatief jong koninkrijk. De
Grondwet bepaalt in art. 24 t/m 42 de rol en de
grenzen van de kroon, de koning. De koning is
onschendbaar, de minister draagt de verant-

woordelijkheid voor zijn functioneren. Koning
worden is geen keuze, de troonopvolging staat
vast. Wel kan de koning zijn eigen werkzaamheden regelen en zijn eigen organisatie inrichten. Het Kabinet van de Koning, voornamelijk
bestaande uit juristen, is werkzaam voor de
koning in zijn formele rol als staatshoofd. De
Dienst Koninklijk Huis (DKH) ‘Het Hof’ ondersteunt de koning bij al zijn andere activiteiten.
De koning kan immers ook beschouwd worden
als ‘hoofd van de natie’: hij speelt een rol in de
samenleving waarbij koning Willem-Alexander
zich tot doel gesteld heeft te verbinden, aan te
moedigen en te vertegenwoordigen. Er worden door de staat drie paleizen ter beschikking
gesteld voor werk, representatie en wonen
(Paleis Noordeinde, Paleis Op de Dam en Huis
ten Bosch).
De Dienst Koninklijk Huis werkt achter de
schermen om het werk van de koning, koningin, prinses Beatrix en eventueel van andere

leden van het Koninklijk Huis, voor te bereiden
en uit te voeren in binnen- en buitenland.
Regelmatig rijst in het land de vraag wat het
koningschap ‘oplevert’ en ontstaat er discussie
over de kosten die het meebrengt. Uit het jaarverslag 2018 een ruim 150 pagina’s tellend verslag dat elke toehoorder die avond ontvangt,
blijkt wel hoe intensief er gewerkt wordt. (rond
300 evenementen per jaar).
De koning en het hof hebben voortdurend van
doen met een aantal dilemma’s waar het gaat
om: Openheid of geheimhouding
Nabijheid of afstand
Modern of traditioneel
Persoonlijk of vanuit de functie enz.
Er is vast veel meer te vertellen, maar we moeten de tijd in de gaten houden.
Met veel dank en blijken van voldoening wordt
de lezing afgesloten. De grootmeester blijft
nog wat napraten bij het drankje aan het slot
van onze IW-avond.

Clubjubilea van de districten
IW Goes-Reimerswaal
IW Zeeuws-Vlaanderen
IW Niewerkerk a.d. IJssel
IW Venlo
IW Goes-de Bevelanden
IW Walcheren		
IW Vlaardingen
IW Bergum		

juni/september – 40 jaar
juni/september – 30 jaar
juni/september – 40 jaar
juni/september – 30 jaar
juni/september - 25 jaar
15 september 1989 - 30 jaar
21 september 1984 – 35 jaar
10 september 1994 - 25 jaar
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DOOR ANNEKE NIJSTEN, AFRA KLAP, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Rood dus….

En waar denk je dan direct aan?
Aan Lydia Rood, schrijfster van romans,
thrillers, kinderboeken, columns, essays,
novelles, non-fictie… Zo’n 120 titels heeft
ze op haar naam staan, waarvan ook enkele
geschreven samen met haar broer Afra,
mijn vriendin en IW lid bedacht dat het leuk
zou zijn om Lydia te vragen of we langs
zouden kunnen komen voor een gesprek,
opdat ik daar naderhand een stukje over
kon schrijven, want jij schrijft zo makkelijk
en ook jouw foto’s zijn vaak goed en dat
mailt ze dan ook door naar Lydia. Tuurlijk,
leg de lat maar hoog en zet de druk er maar
op. En ja hoor, na enig heen en weer mailen
krijgen we een datum en tijd door, we zijn
welkom bij haar thuis op Marken. Met op de
achterbank een zak Zeeuwse bolussen en
een fles Inner Wheel cava komen we na een
kleine 3 uur rijden aan bij Lydia. We parkeren
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de auto aan de rand van het dorp en lopen
nog even naar de haven, het hele dorp is
schilderachtig en authentiek en dat vinden
ook de vele toeristen die we tegenkomen.
Lydia woont in een prachtig dubbel Marker
huis, traditioneel blauw en groen geschilderd, we voelen er ons direct thuis. Zo’n 33
jaar geleden, vlak na de geboorte van haar
dochter Roosmarijn heeft ze het stadsleven
in Amsterdam verruild voor het buitenleven
op Marken. In haar achterhoofd had ze de
herinneringen aan haar eigen jeugd waarin
ze dagelijks met broers en zusjes buiten aan
het spelen was in de bossen bij Velp, een
dorp aan de Veluwezoom. Vader was leraar
Nederlands en gaf toneellessen, moeder was
historica en gespecialiseerd in de Middeleeuwen. Ze wilde gaan promoveren, maar
Lydia werd geboren, daarna volgden er nog 5

kinderen en zoals in die tijd gebruikelijk was
ging je je als vrouw en moeder aan je gezin
wijden. Met een kop thee en zelfgemaakte
gemberkoek zitten we met Lydia aan tafel in
haar gezellige en sfeervol ingerichte huis, en
het wordt een erg leuke middag. Ze vertelt
dat ze altijd wel een ideetje in haar hoofd
heeft, haar wachtkamer zoal ze dat zelf
noemt, het bruist en borrelt daar voortdurend. Ergens een nachtje over slapen werkt
geweldig, ze kan wakker worden met de
gedachte: ‘dit gaat het worden’, ze is altijd
wel bezig met schrijven. Sinds een aantal
jaar reist Lydia langs middelbare scholen om
met leerlingen in gesprek te gaan over haar
boeken. Het liefst bezoekt ze vmbo-scholen:
de leerlingen daar geven ongezouten kritiek
en voelen feilloos aan of je oprecht bent of
dat je maar wat kletst, je kwetsbaar opstellen in die klassen levert haar veel op. Ze is
ook schoolschrijfster op basisscholen in
Amsterdam Oost en West, ze leest voor en
maakt de taallessen voor kinderen spannend
en creatief. Kinderen worden op deze manier
gestimuleerd boeken te lezen en taalvaardig
te worden, ze fungeert naar eigen zeggen als
een soort kinderlokster om ze aan het lezen
te krijgen en taal leuk te vinden en misschien
dat een enkeling een van boeken aan zal
schaffen! Want kinderboeken schrijven kàn
ze. Er staan heel veel titels op haar naam,
kinderboeken voor alle leeftijdscategorieën,
vaak onconventioneel geschreven, juist dát
wat kinderen aanspreekt. En daarbij, je moet
toch ook gelezen worden om als schrijfster
te kunnen overleven…Avontuurlijk is ze ook.
Zo is ze 2 jaar geleden nog op een E-bike met
fietscaravan naar de Noordkaap gefietst en
heeft ze ooit met haar dochter in een iglotentje op het bevroren Markermeer geslapen.
Ze kijken in Marken wat Lydia betreft nergens
meer van op…
Voor haar boeken heeft ze veel gereisd, ze
doet altijd inspiratie op in het buitenland, en
veel van haar kinderboeken spelen in verre
al dan niet bestaande landen. Momenteel is
ze bezig met een spelverhaal voor leerlingen
van de basisschool: De reis van de Redder.
Ze zag in het Kröller-Müller museum de
sprookjesachtige schilderijen van de schilder
William Degouve de Nunques en bedacht
daar haar verhalen bij. Lydia vertelt enthousiast over haar schrijven, over de scholieren op
al die verschillende scholen die ze probeert
te inspireren, en over het leven op Marken en
voor we het weten zijn we bijna 2 uur verder
en wacht er nog een lange terugreis. Wat een
leuke vrouw, wat een leuke middag en wat
een goed idee van Afra om Lydia Rood te bezoeken voor een stukje Rood in de Kroniek.
www.lydiarood.nl

DOOR RIA IN DE WEIJ, IW WALCHEREN D60

Lady Red

Bij en met Liesbeth Horbach is het nooit
saai. De ene keer verrast ze ons met diverse ziektes en kwalen maar de volgende
keer krabbelt ze er toch weer bovenop. En
nu zijn we hier bij elkaar om Liesbeth te
bedanken, haar te eren en te feliciteren.

Rood staat onder andere voor kracht, energie,
warmte, passie, motivatie enz. Allemaal eigenschappen die ik bij Ans vind passen. Ans viel
als kind al op ROOD. Ze voelt zich hier prettig
bij omdat ze geen grijze muis wil zijn. Ze zegt
er ook zelfvertrouwen aan te ontlenen want
ze krijgt ook vaak complimenten over haar
kleding en uiterlijk. Niet alleen haar kleren
zijn kleurrijk, ze draagt er ook bijpassende
kleurige accessoires bij. Ans ervaart kleur als
een positieve emotie. Jaren geleden heeft Ans
een kleurenanalyse gehad en ze bleek toen
een twijfelgeval te zijn. Ans dacht, luister ik
naar die vrouw of naar mezelf, want stel je toch
voor dat ik geen rood mag dragen... Gelukkig
gaf de analyse uiteindelijk aan dat ROOD de
kleur voor Ans was. Daarnaast heeft Ans ook
de daarbij kleurende lippenstift. Want RODE
lippenstift zorgt ervoor dat je tanden extra wit
lijken. Een bijkomend voordeel dus. Mensen reageren vaak op de kleding van Ans en ze krijgt
hier dan ook vaak complimenten over en dat
is natuurlijk altijd leuk. De biologische effecten
van ROOD zijn stimulerend en activerend. De
kleur verhoogt de hartslag en ademhaling en
wekt eetlust op. ROOD is een warme kleur die
aandacht trekt en geassocieerd wordt met het

lichaam. Positieve associaties met ROOD zijn
er ook volop op het gebied van liefde, passie
en romantiek. Denk maar aan verleiding,
sensualiteit, hartstocht en opwinding. Ans
vertelde dat haar man Bert, in het verleden, de
HELE slaapkamer met een elektrische verfspuit
ROOD had gespoten, plafond en houten vloer
inbegrepen... en nadien een klein wandje met
gekreukte aluminiumfolie beplakt! Voor het
bed had Ans een hele kleurrijke sprei gemaakt
van allemaal lappen van oude kleding o.a. ook
oude verpleegstersuniformen. Ans was hier
héél tevreden over. Ze hebben daar een prima
tijd doorgebracht! Ja ja, in een overwegend
rode kamer, wordt je iets actiever! Verder is in
het interieur van Ans ook veel kleur verwerkt.
Ze laat kleur niet alleen terugkomen in haar
kleren. Tot slot: Wist je dat je onbewust beïnvloed wordt door de kleuren om je heen? Zelfs
je humeur, houding, productiviteit enz. kunnen
worden beïnvloed. Als ik Ans zie, zie ik een
zelfbewuste vrouw, met een open blik en altijd
goedgehumeurd. Met het dragen van rode
kleding geeft Ans aan dat ze lef heeft en haar
eigen spoor trekt.

PR commissie zoekt schrijvers
fotografen, webmasters & iemand
voor social media

Kun je goed schrijven?
Dan zijn wij op zoek naar jou om ons af en toe te helpen met artikelen en interviews voor onze kroniek,
website en onze nieuwsbrief. Het hoeft niet zoveel tijd te kosten en je levert een belangrijke bijdrage.
Kun je aardig fotograferen en heb je een goede camera? Zou je dan foto’s willen maken van onze evenementen?
Ben je handig met Facebook en Instagram dan kunnen wij je goed gebruiken voor onze social media.
Voor het beheer van onze website zoeken we 1 of 2 webmasters.
Meld je nu aan bij Tatjana Bieze tatjana@seawoldconsult.nl of telefonisch 06-515 107 28
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DOOR INEKE VAN DER HORST, IW NIEUWERKERK A/D IJSSEL D60

Intercitymeeting PurmerendNieuwerkerk aan den IJssel
IW Nieuwerkerk aan den IJssel heeft een bijzondere band met IW Purmerend: sinds 2004
zien we elkaar regelmatig op een bijzondere
locatie. Op 20 maart jl. hebben de dames
van Purmerend die van Nieuwerkerk gastvrij
ontvangen in Paviljoen Welgelegen in Haarlem. Tijdens een (deskundige en humorvolle)
rondleiding door dit mooie gebouw kregen
we de indrukwekkende geschiedenis te horen:
van de bouw aan het eind van de 18e eeuw
door de Amsterdamse bankier Henry Hope, via
Lodewijk Napoleon, Wilhelmina van Pruisen
en het Museum van Levende Nederlandse
Meesters tot 1930, toen het bestuur van de Provincie Noord Holland er zijn intrek in nam. Ook
nu nog zetelen Provinciale Staten in de mooie
zalen, gedecoreerd met enorme wandtapijten
en opvallende kroonluchters (ontworpen door
Michel van Overbeeke); alleen dát is al een bezoekje waard! Na een gezellige lunch hebben
we een zonnige rondvaart over het Spaarne
gemaakt, waar de schipper ons (alweer met
veel humor) wees op bijzonderheden zoals de
molen De Adriaan en de Kathedrale Basiliek
Sint Bavo. Het was weer een goed georganiseerde sfeervolle dag, en IW Nieuwerkerk aan
den IJssel zal op haar beurt IW Purmerend in
2021 graag ontvangen!

DOOR GEES VAN DER PEIJL, ANITA MEERDINK, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN D60

Wat vertrouwen teweeg kan brengen

Meer dan drie jaar geleden kwamen wij (Gees
en Anita) in aanraking met TeamUp; tijdens het
vrijwilligerswerk met de vluchtelingenvrouwen
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vielen ons de kinderen op en we vroegen ons
af of er iets voor de kinderen, buiten school,
georganiseerd werd.
We kwamen bij TeamUp terecht, toen nog
helemaal in de kinderschoenen. TeamUp
kreeg ons vertrouwen: door de gedrevenheid
van de mensen, de plannen en de organisaties
die erachter stonden met hun expertise op het
gebied van werken met vluchtelingenkinderen in het buitenland. We brachten TeamUp
in als goed doel bij onze club in ZeeuwschVlaanderen het werd gekozen maar het werd
ook het goede doel van de VSD in Goes. In
Goes hebben veel leden uit heel Nederland
gehoord waar TeamUp voor staat. Afgelopen
jaar werden ze verkozen als lustrumproject
van IW Nederland.

TeamUp ging oorspronkelijk van start op vijf
locaties. Nu werken ze op zo’n 30 locaties, werken ze op scholen en zijn er aanvragen uit het
buitenland over hun succesvolle methodiek.
Tijdens de VSD in Alphen heeft Ria Heijens,
onze landelijke president, een prachtige
cheque overhandigt aan TeamUp. Ernst Suur
en Nina Marx waren geroerd door ons, ze voelden hoe betrokken iedereen zich voelde en
natuurlijk ook door de hoogte van het bedrag.
Het geld zal gebruikt worden voor materialen,
recruitment en opleidingen van vrijwilligers.
Uit het hele land zijn donaties gekomen,
allerlei acties gevoerd en is meegedaan aan
de landelijke acties. Dank daarvoor aan alle
leden. Dank ook aan het Landelijk Bestuur en
aan de leden voor het vertrouwen in TeamUp
en ons.

IN MEMORIAM
Na een periode van afnemende
gezondheid is op 23 juni 2019
ons erelid overleden.

Ida Dubbeldam - de Klerk
Ida was in 1987-1988 President
van Inner Wheel Nederland en
in 1995-1996 President van
International Inner Wheel.
Binnen Inner Wheel Nederland heeft
zij vele functies vervuld. Wij zullen
haar herinneren als een warme
persoonlijkheid, die met haar
betrokkenheid voor een belangrijk
deel Inner Wheel Nederland mede
heeft vormgegeven.

BOBDAG

IW-ida dubbeldam.indd 1

01-07-19 11:20

1 oktober 2019 BOBDAG Nederlands Openlucht Museum!
Op 1 oktober 2019 wordt de BOB dag gehouden voor bestuursleden
en oud-bestuursleden van het Landelijk Bestuur, de Districtsbesturen,
PR commissie, redactie Kroniek en de Johanna Hamburger Stichting.
Een gezellige bijeenkomst om elkaar te spreken en de IW banden
aan te halen.
De BOB dag is in het Openlucht Museum in Arnhem. President Karin
van Helden, in haar vrije tijd tevens bestuurder van de “tram” zal ons
haar Openlucht Museum laten zien en ons daarmee een kijkje achter
de coulissen gunnen.
10.30-11.30 uur

ontvangst in de Kasteelboerderij .

11.30-13.00 uur

ritje met de tram waarna een rondleiding volgt
door het museum.

Na de rondleiding is er gelegenheid om het museum, incl. de
Canon van Nederland, op eigen gelegenheid te bekijken.
Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
15.00 uur

Afsluiting met een borrel in het café uit de
Amsterdamse Jordaan café Tante Stien.

Indien je in het bezit bent van een museumkaart, neem deze mee
want dan kun je gratis naar binnen. Heb je geen museumkaart geef
dan bij binnenkomst aan dat jij via “Karin van Helden” komt ivm de
groepskorting.
Er is een ruime parkeergelegenheid aanwezig. Na het bezoek is een
uitrijkaart te koop bij de info balie.
Je kunt je tot 15 september aanmelden bij Karin van Helden:
kfvanhelden@gmail.com
Betaling geschied door overmaking van € 35,00 (dit bedrag is excl.
entree en parkeerkaart) naar NL63ABNA0507689763 t.n.v
Inner Wheel Nederland o.v.v. BOB dag 2019

IW-BOBDAG 2019.indd 1

27-06-19 16:16
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In memoriam
Op 28 januari 2019 overleed op 65-jarige leeftijd onze vriendin
Marjan van der Leeden-van Dijk. Zij was onze past president. Toen
zij in augustus de boodschap kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was,
heeft zij alles in het werk gesteld om haar leven te verlengen. En zo
mocht ze de geboorte van haar kleinkind meemaken in januari jl.
nog meemaken.
Marjan was een vrouw met een inspirerende visie op het leven en
een ongekende inzet in alles wat ze ondernam. Vanuit de club konden we altijd een beroep op haar doen. Haar huis stond open, voor
ons en voor buitenlandse gasten. Wat zullen wij haar missen!
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW KAMPEN, D58

Op 26 april 2019 overleed onze toegewijde vriendin Willemien Oldevan Haeringen in de leeftijd van 82 jaar. Zij had een actief leven
waarin de periode als zendingspaar op Soemba haar leven bepaald
heeft. In Zwolle had ze meerdere maatschappelijke functies, onder
andere in de gemeentepolitiek. Bij onze club was ze president en lid
van de programmacommissie. De laatste tijd kon ze niet meer naar
de bijeenkomsten komen. Toen ze opgenomen werd in een zorghuis
bezochten wij haar maandelijks. Bij de dankdienst voor haar leven
waren vele IW-vriendinnen aanwezig.
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW ZWOLLE, D58

DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW WALCHEREN

Op 20 mei 2019 overleed ons charterlid Margje Zuidhof-Hoenderken. Ze was een betrokken en actief lid van onze club. Zij vervulde
een bestuursfunctie als president. Margjes huis stond altijd open
voor bijeenkomsten, etentjes en vergaderingen. Positief en opgewekt, zo was Margje. Bij internationale uitwisselingen was ze altijd
van de partij. Ze vond het gezellig als gasten bij haar logeerden. De
laatste jaren kon ze vanwege afnemende gezondheid de clubbijeenkomsten helaas niet meer bijwonen. We zullen haar missen.

Op 8 april 2019 is op 83- jarige leeftijd overleden ons gewaardeerde
lid Joke Karssen-Rietveld. Sinds de oprichting in oktober 1984
was Joke een betrokken lid. In de periode 1995-1996 was zij onze
presidente. Ook is Joke een aantal jaar de vaste afgevaardigde van
ons district geweest. Hoewel de gezondheid van Joke al een tijdje te
wensen overliet was haar overlijden onverwacht. Zij is in de vroege
ochtend van maandag 8 april rustig ingeslapen. We verliezen in Joke
een plezierig lid met wie je afspraken kon maken en die altijd bereid
was de helpende hand te bieden. De herdenkingsbijeenkomst heeft
op zaterdag 13 april plaatsgevonden met aansluitend de begrafenis
op begraafplaats Vredehof in Bodegraven.

Op 8 juni 2019 is ons lieve en trouwe lid Fransje Pot-Esselbrugge op
92 jarige leeftijd rustig ingeslapen in bijzijn van haar gezin. Dit was 3
dagen nadat haar dochter Els het voorzitterschap van Inner Wheel
overdroeg. Zij heeft bewust het voorzitterschap van Els beleefd en zij
was zo trots. Iedere bijeenkomst was zij er bij. Fransje was charterlid
van onze club en voorzitter van 1997-1998. Zij straalde kracht en
klasse uit was ruimdenkend, vooruitstrevend en in haar gedrag een
voorbeeld voor velen. Tot het allerlaatste moment heeft zij de regie
van haar leven in eigen handen kunnen houden. Wij zullen haar erg
missen en zeker nog vaak aan haar denken.

DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW BODEGRAVEN

DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Op de leeftijd van bijna 102 is ons oudste lid Cathrien Potteboom
woendag 6 maart 2019 overleden. Ze was een trouw lid, maar kon de
laatste jaren de bijeenkomsten niet meer bijwonen. Ze genoot van
de koffiemiddagen voor onze Golden Ladies. Ze was altijd vrolijk en
je verveelde je nooit als je haar een bezoek bracht. We zullen haar
herinneren als een prettig en dankbaar persoon.

DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW DRACHTEN, D58

In liefde moesten we op 2 juni 2019 afscheid nemen van onze Bouwien Heimensen – Ten Bokkel Huinink, te vroeg, te snel. Bouwien
is 66 jaar geworden. Sinds 1999 was Bouwien in hart en nieren lid
van Inner Wheel Nijkerk. Waar hulp nodig was daar was Bouwien. Zo
hielp ze tijdens alle activiteiten waar ze ook maar enigszins kon. Als
er gebakken moest worden dan wisten we bij voorbaat al dat er weer
gesmuld zou worden van haar heerlijke quiches. Bouwien was ook
degene die altijd zeer attente kaartjes stuurde met lieve en opbeurende woorden, ze regelde het vervoer voor ons oudste lid, ze maakte
twee keer deel uit van de programmacommissie, ze is presidente
geweest en zou het komende jaar inkomend presidente worden. Ook
organiseerde Bouwien regelmatig extra uitjes om onze vriendschap
te verstevigen. Bij ons laatste uitje, wat zij ook zelf georganiseerd
had, kon Bouwien helaas niet aanwezig zijn omdat ze, zoals ze zelf zei
“Even voor een onderzoekje naar het ziekenhuis moest”. Hier bleek
dat de borstkanker die ze vijf jaar terug heeft gehad uitgezaaid was.
Tekenend voor Bouwien ging ze deze periode van haar leven ook vol
optimisme in en bleef ze oog houden voor de mooie dingen om haar
heen. Wij zullen Bouwien enorm missen maar we zijn dankbaar dat
we haar hebben mogen kennen.
DOOR HILDA LUIGJES-FORTUIN SECRETARIS IW NIJKERK
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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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Met elkaar, voor elkaar én voor anderen!

