JAARGANG 54, 2019/2020
NUMMER 1
MAART 2019

TIJDSCHRIFT VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING INNER WHEEL NEDERLAND

INNER WHEEL NEDERLAND

l
e
e
Wh

0
7

d
r
n
e
n
a
In d e r l
Ne

&
p
cha

s
d
n
e
vri

e
c
i
v
ser
Al 70 jaar handen uit de mouwen
voor goede doelen!
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Inner Wheel Bodegraven nodigt alle leden
uit voor de vriendschapsdag 2019
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INNER WHEEL KRONIEK
Tijdschrift voor leden van de Vereniging
IW Nederland
Districten 56 – 58 – 60
incl. Paramaribo en Curaçao
E-mail:
www.internationalinnerwheel.org
Hoofdredacteur
Hanneke Mulder-van der Wal,
IW Vriezenveen
E-mail:
hoofdredacteurkroniek@gmail.com
Redacteur district 56
Vacant
E-mail: d56kroniek@gmail.com
Redacteur district 58
Barbra Lenstra-Dolman,
IW Hoogezand-Sappemeer
E-mail: d58kroniek@gmail.com
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E-mail: d60kroniek@gmail.com
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Marlies Bosch
E-mail: fotoredactiekroniek@gmail.com
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 julinummer = Rood
Foto’s aanleveren in JPEG bestand
Minimaal 1MB en goed scherp
Altijd verzenden via We Transfer

DOOR HANNEKE MULDER, HOOFDREDACTEUR

Voila, hier is ons
jublileumnummer
Met veel zorg hebben wij dit nummer
samengesteld en hopen dat het bij jullie in
de smaak valt. Er is best veel gebeurd en
veranderd in de loop van 70 jaar.

Inner Wheel is in beweging. Nu meer dan
ooit. We willen niet uitstralen een club te
zijn van stoffige vrouwen van middelbare
of zelfs oudere leeftijd maar een levendige
club die een steentje aan de maatschappij
wil bijdragen. Omzien naar elkaar en naar
de samenleving.
Achter de schermen wordt hard gewerkt
aan een zichtbare Vereniging Inner Wheel
Nederland en dat laten we op veel verschillende manieren zien.
Een nieuwe website, die er mag zijn met
veel duidelijke informatie die nog veel
vaker, in ieder geval door de leden bezocht
moet worden. Neem de moeite, weet je het
wachtwoord niet? Spreek dan jullie secretaris daaropaan en ga hem bekijken.
Niet iedereen is opgevallen dat er ook een
nieuwsbrief in jullie mailbox verschijnt. Ga
ook die lezen!
29 maart komt er een congres. Meld je aan,
kom uit je comfortzone en laat blijken dat je
een echte Inner Wheelster bent.
Wees zichtbaar voor anderen met je club.
Laat van je horen. Vertel wat we allemaal
doen. Het is echt bittere noodzaak om voort
te blijven bestaan.

Tot slot dit nog even: lees de column van
Marry Codée redacteur van district 60. Dan
hoop ik dat jullie je aangespoord voelen
kopij in te sturen die past bij het thema van
de komende Kroniek in juli. Als je het nog
niet wist, dat is ROOD in de breedste zin van
het woord.
Wat een opdrachten voor jullie allemaal in
dit mooie jubileumjaar!

De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij aan te passen.
LB president Ria Heijens
iiw.nl.lbpresident@gmail.com
LB secretaris Maria Schulp
iiw.nl.lbsecr@gmail.com
LB penningmeester Ans van der Zouw
iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com
Website: www.innerwheel.nl
Kopij voor de website kan doorlopend
aangeleverd worden.
Sluitingsdatum inleveren kopij voor de
Kroniek;
1 juni 2019
Verschijningsdatum volgen de Kroniek:
15 juli 2019
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De Kroniek met oa
* Het ontstaan van Inner Wheel Nederland
* Herinneringen uit een Voorburgs verleden
* Het oudste lid van Inner Wheel
* De postzegelkanjers van Sneek
* Inner wheel klaar voor de toekomst

DOOR RIA HEIJENS LANDELIJK PRESIDENTE VAN IW 2018-2019

70 Jaar Inner Wheel
Nederland
Service en vriendschap
Inner Wheel Nederland is op 10 maart 1949
opgericht door een aantal enthousiaste
secretarissen en presidenten uit verschillende clubs. Zij kwamen op 21 januari
1948 voor het eerst bij elkaar en namen
het initiatief tot het oprichten van Inner
Wheel Nederland.
Voor jullie ligt het mooie bewaarnummer van
de Kroniek, helemaal gericht op dit jubileum,
we blikken terug met verhalen en foto’s
van door jullie ingezonden herinneringen,
maar ook hoe we tegenwoordig Inner Wheel
beleven.
Een bijdrage aan dit mooie nummer is er ook
van Dianne Andeweg – Hamer, zij neemt ons

mee in de historie van Inner Wheel Nederland
en geeft met Metje Hanekamp een terugblik
op haar periode als oud Internationaal Inner
Wheel President.
Onze Vice President van het Landelijk Bestuur
Karin van Helden geeft ons een kijkje in de
toekomst.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie
bijdragen in clubs, commissies, besturen,
in welke vorm dan ook, want zonder jullie
vierden wij nu geen 70 jarig jubileum.
Ik ben er trots op dit clubjaar Landelijk
President te mogen zijn en kijk met
enthousiasme vooruit naar de komende jaren.
Voor nu wens ik jullie veel leesplezier.

DOOR DE LEDEN VAN IW ARNHEM D56

Een stukje historie
van Inner Wheel Club
Arnhem
Toen wij in 2014 met de archief-commissie in het 65 jaar oude IW-archief van onze
club aan het spitten waren, kwamen we
vele leuke historische stukjes tegen.
De club is in 1949 op 24 februari opgericht als
achtste club in Nederland, waarvan het charter
in juli 1950 aan ons is uitgereikt.
Van deze acht IW-clubs bestaan er nu nog vier.
De start van onze club met 36 leden, was
toen ook al groot en groot is Arnhem altijd
gebleven. In die beginjaren waren de
middagbijeenkomsten op de tweede maandag
van elke maand, van 3 tot 5 uur bij één van
de leden thuis. Dan spraken we elkaar aan
met ‘Mevrouw’ en droegen we hoeden en
handschoenen.
Nu komen we gezellig ‘jijend en jouend’
in Schaarsbergen bijeen op de derde
dinsdagmiddag van de maand.
In de 60er jaren waren de maandag

bijeenkomsten in Hotel Royal. In de jaren 80
werden het dinsdag middagen bij leden thuis.
Vanaf 1990 werden de bijeenkomsten niet
meer bij de leden thuisgehouden en zijn de
middagen op verschillende locaties.
In de 50er en 60er jaren werd veel
gehandwerkt. De opbrengsten daarvan waren
o.a. voor de oud-verpleegkundigen. Het
handwerken is zo nu en dan weer opgebloeid,
zoals in 2011, toen nog een prachtige quilt
werd gemaakt door enkele leden. Ook de
gelden die deze quilt opbracht gingen naar het
goede doel.
Uitstapjes, kerstvieringen zijn er altijd geweest.
De vele sub clubs van nu zijn echt iets van de
laatste decennia. De vriendschap, inzet en het
enthousiasme van de leden is al die 65 jaren
niet verflauwd.

column
DOOR MARRY CODÉE, REDACTEUR D60

ROOD
Nu is net het jubileumnummer van de
kroniek in de bus gevallen en dan gelijk
alweer nadenken over wat te schrijven
voor de laatste kroniek van dit IW jaar,
met als thema ROOD.
Kleuren zijn heel belangrijk in ons leven. Het beïnvloedt onze stemmingen
en geeft ons informatie. Kleuren staan
ook symbool voor zaken als gevaar,
macht, liefde, onschuld en ga zo maar
door.
ROOD is de kleur waar de mens bijzonder gevoelig voor is. Het is een sterke
kleur die verbonden is aan veel opvallende zaken. Te denken valt b.v. aan
bloed en vuur. Rood is ook een warme
kleur, het is daarom ook de kleur van
de liefde en hartstocht, rood windt op
en wekt onrust.
Bloedrood, avondrood, vuurrood,
coderood, helrood, duivelsrood, wijnrood……………..,
maar ook roodkapje, roodverbrand, roodpluche, roodhaar, roodbont………woorden genoeg, ideeën
genoeg om iets te schrijven.
Kijk in je omgeving en dan zijn er
ineens heel veel kleuren rood in je
omgeving, een jas, een verkeersbord of
een plant in de tuin.
Misschien is er iemand in je club die
altijd veel rood draagt, of heb je een
tuin bezocht met rode planten, iemand
heeft een liefde voor rode schoenen.
Voorbeelden genoeg.
Hoe leuk is het om rode rozen te
krijgen voor je verjaardag en hoe mooi
is het als de zon onder gaat op een
heldere dag en de hemel kleurt rood.
Inspiratie genoeg voor jullie?
Laten we er een mooie rode Kroniek
van maken.

Uit het lustrumboekje van Inner Wheel Club
Arnhem 2014
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DOOR DIANNE ANDEWEG-HAMER IW EPE D56

Het ontstaan van Inner Wheel
Nederland
Op 10 maart 2019 vieren we het 70-jarige
bestaan van Inner Wheel Nederland en
dan vraag je je toch af: hoe is Inner Wheel
ontstaan?
Inner Wheel is van Engelse origine en
de grondslag ervoor werd gelegd toen
op 15 november 1923 in Manchester de
echtgenotes van Rotarians bijeenkwamen in
de daar gevestigde Turkse Baden. Zij wilden
overleggen over de vorming van een club met
als voornaamste doel het bevorderen van
vriendschap tussen de vrouwen van Rotarians
in die stad. Tevens zouden zij hun mannen
beter kunnen helpen bij de uitvoering van de
vele sociale activiteiten in Rotary-verband.
Bovendien wilden zij, door hun ervaringen in
de Eerste Wereldoorlog, die de traditionele
rol van vrouwen volkomen had doorbroken,
naast de zorg voor het gezin verder gaan met
het verrichten van taken buitenshuis. Voor
de wat wonderlijke plaats van samenkomst
was gekozen omdat daar geen zaalhuur
hoefde te worden betaald! Er kwam een
volgende bijeenkomst op 10 januari 1924 en
onder leiding van Mrs. Margarette Golding
werd besloten tot de oprichting van de Inner
Wheel Club van Manchester. Later is deze
10e januari uitgeroepen tot Internationale
IW-dag. Er werd een uit zes artikelen bestaand
Reglement opgesteld, dat nog steeds de basis
vormt van het huidige Reglement. Omdat IW
zich razendsnel verbreidde, werd in 1934 een
landelijk orgaan opgericht, de Association of
IW-clubs in Great Britain and Ireland, met als
eerste Presidente Mrs. Golding. In Noorwegen
werd in 1936 de eerste club buiten GrootBrittannië opgericht. Kort na de Tweede
Wereldoorlog besloten enige leden van de
Rotary Club Hayes and Harlington om met
hun echtgenotes, leden van de IW-club met
dezelfde naam, een ´continental holiday´
te houden, waarbij zij een bezoek brachten
aan Rotaryclub Apeldoorn. Het resultaat
hiervan was dat de echtgenotes van de leden
van de Rotaryclub Apeldoorn besloten ook
een IW club van de grond te krijgen en in
1946 was de eerste Nederlandse IW club een
feit. Dit voorbeeld werd al spoedig gevolgd,
door Alkmaar, Deventer, Utrecht, Zutphen,
Leeuwarden en Gouda. In januari 1949 werd
het eerste Landelijk Bestuur opgericht, dat op
10 maart 1949 meteen ook het bestuur van
het eerste buiten Engeland gevormde district
werd. Aanvankelijk werd dit Nederlandse
district door de Association behandeld als
´affiliated member´ wat inhield dat er geen
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afdracht hoefde te worden betaald, maar
ook, dat dit district geen zeggenschap had in
de gang van zaken en dat een buitenlandse
als Association Presidente ondenkbaar was .
In 1962 kreeg ieder district dezelfde rechten
als die in Groot-Brittannië en in 1966 werd
op de Conference in Blackpool besloten om
een internationale organisatie te vormen:
International Inner Wheel, die op 1 juli 1967
in werking trad. Kantoor en secretariaat
werden en zijn nog steeds in Londen
gevestigd. Voortaan kon ieder lid functies in
het Dagelijks Bestuur van International Inner
Wheel bekleden en in 1978/1979 was Bep
Bier-Reitsma van IW Gouda Presidente van
IIW. Inner Wheel heeft zich in de loop der jaren
wereldwijd uitgebreid.
In Nederland zijn uiteindelijk drie districten
gevormd en kwam er nog veel meer tot stand:
In 1955 werd een Districtsfonds opgericht dat
financiële hulp wilde bieden aan leden die in
moeilijkheden verkeerden. Initiatiefneemster
hiervoor was Johanna Hamburger-van der
Perk, lid van IW Utrecht, die in 1954/1955
Districtspresidente was. Aanleiding was het
genereuze gebaar van het Britse IW dat na de
watersnood van 1953 een bedrag stuurde voor
de slachtoffers. Na het overlijden van Johanna
Hamburger in 1967 werd dit fonds omgedoopt
tot ´Johanna Hamburgerfonds´.
Vanaf 1964 verschijnt de Kroniek, eerst twee
keer per jaar, vanaf 1985/1986 vier keer,
met informatie op plaatselijk, landelijk en
internationaal niveau.
Sinds 1963 bestaat het Landelijk of Nationaal
Project, dat eerst Jaarlijks Gezamenlijk Project
heette, waarmee IW naar buiten treedt.
Vanaf het begin van de jaren ´60 ontwikkelden
zich de contacten met het buitenland, er
werden bezoeken gebracht aan Engeland,
Zweden, België, Duitsland en Frankrijk en ook
werden er diverse clubs uit het buitenland
in Nederland ontvangen. In 1980 werd de
eerste Rally Charlemagne georganiseerd door

België, de deelneemsters waren leden uit de
landen die ooit tot het Rijk van Karel de Grote
hoorden. Inmiddels is deze rally omgedoopt
tot ´European Rally´.
Tenslotte zijn er ook nog de Internationale
Conventies, waar IW-leden uit de hele wereld
elkaar eens per drie jaar ontmoeten. De
allereerste bijeenkomst werd in 1970 in Den
Haag gehouden, de keuze voor Nederland
kwam omdat hier indertijd het eerste
´overseas district´ was gevormd. Twee dagen
lang waren in het Congresgebouw 1700 leden
van overal ter wereld bij elkaar. Koningin
Juliana woonde de morgenzitting van de
eerste dag bij, wat als een grote eer werd
beschouwd!
De doelstellingen van Inner Wheel waren
en zijn nog steeds het bevorderen van
vriendschap, van sociale betrokkenheid en van
internationale contacten.

Inner Wheel Nederland had
oorspronkelijk alleen district 58.
Dit is in 1976 gesplitst in d58 en d60.
In 1990 is het 3e district gevormd d56

DOOR DE LEDEN VAN IW APELDOORN D56

De beginjaren van IW Apeldoorn

DOOR MIEKE VAN DEN DOBBELSTEEN IW APELDOORN D56

De rode lantaarn
Het is gebruikelijk dat de laatst gecharterde club ‘het licht’
doorgeeft. Dit gebeurt in de vorm van de Rode Lantaarn. De
laatste wagon, de hekkensluiter van de steeds in beweging zijnde IIW-trein draagt het rode licht. Het is een soort waarschuwing aan achterop komenden: “niet inhalen, wel aansluiten!”
Deze lantaarn staat symbool voor het doorgeven van vriendschap en service en een hoopvolle toekomst van de nieuwe club.
De laatst gecharterde club moet als onderdeel van een charter
van een nieuwe club op een ludieke manier het licht doorgeven.
Deze traditie begon in juni 1989 bij de uitreiking van het charter aan
IW Kempen. De lantaarn is geïntroduceerd door de Liaison Officer
van RC Scheveningen. Hij introduceerde de rode lantaarn ook in zijn
Rotarydistrict en heeft de IW-lantaarn hoogstpersoonlijk met rode
nagellak gekleurd.
In de loop der jaren is deze lamp eens vervangen omdat een glaasje
was gebroken…Dat was vlak voor een charteruitreiking, zodat er op
dat moment maar een roodgekleurd papiertje het glas moest vervangen... Het betreffende bericht was helaas niet meer terug te vinden in
een stapel oude Kronieken. Op de foto de huidige lantaarn, de oudste
foto die ik hiervan vond was uit 1993.
De lijst met opgerichte clubs is best lang. Sinds 2015 is de Lantaarn bij
IW Kennemerland en we verwachten dat deze binnen afzienbare tijd
overgedragen kan worden aan IW Dronten Europa.

Kroniek MAART 2019

5

DOOR WIEKI VAN LEUSSEN, IW ALKMAAR, D58

Inner Wheel Alkmaar 72 jaar
Inner Wheel is van oorsprong Engels en
in 1924 opgericht door de echtgenotes
van de Rotaryclub aldaar. Het doel is en
was de bevordering van vriendschap, het
bevorderen van sociale betrokkenheid
en het bevorderen van de internationale
contacten. IW Nederland werd in 1949
opgericht. Maar al twee jaar daarvoor
kreeg IW Alkmaar, als tweede club in
Nederland, het charter uitgereikt: op 1
april 1947. Met een contributie van f. 2,50
per lid. In 2017 werd in kasteel Maquette
dus al het 70-jarig bestaan gevierd. Met
de leden en vertegenwoordigsters van het
Districts- en Landelijk bestuur.

In de praktijk voldoet IW Alkmaar in alle opzichten aan de idealen. Helaas vinden er echter de laatste jaren wat minder internationale
contacten plaats. Momenteel telt de club 33
leden en is er een stijgende lijn te zien; regelmatig worden nieuwe leden verwelkomd. De
laatste jaren is er maandelijks een lunchbijeenkomst waarna clubzaken worden besproken
en een gastspreker de middag completeert.
IW Alkmaar is trots op het feit dat clublid Ida
Dubbeldam-de Klerk zowel landelijk als ook
internationaal president was (1995/1996).
Daarvoor was zij al 4 keer clubpresident,
districtspresident, en drie jaar International

Board Member. Bij elkaar 24 bestuurlijke jaren!
Zij heeft vele landen namens IW bezocht en
zij hield daar hele sterke vriendschappen aan
over. Verder hebben ook de Alkmaarse leden
Ali Schmidt-Hildering en Ans StuifbergenHoetjes (†2014) zich buiten de club ingezet: zij
waren districtsbestuurder.
De in- en externe sociale betrokkenheid als
doelstelling is voor IW Alkmaar altijd een
leidend onderwerp geweest. Elk jaar is het
gelukt op kleinschalig niveau gelden en/of
goederen te verzamelen door zelf activiteiten
te verrichten en dat ten behoeve van diverse
goede doelen.

DOOR IW GRONINGEN OOST, D58

Met bijgaande foto’s wordt een
impressie gegeven van bijna

35 jaar vriendschap,
warmte en creativiteit
van IW Groningen Oost.
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DOOR NIEKE AALDERS, IW VOORBURG D60

Herinneringen uit een
Voorburgs verleden

In december 1956, als de Rotaryclub
Voorburg 10 jaar bestaat, worden plannen
gesmeed om met Voorburgse Rotaryechtgenotes óók een club op te richten en
in maart 1957 komen 22 dames met dit
doel bij elkaar.
Eind jaren vijftig is alles in beweging. De
welvaart neemt toe, heel voorzichtig wordt er
wat meer geëmancipeerd en wordt de wereld
wat kleiner. En nog voordat het charter voor

een echte IW- club wordt verkregen maken de
Voorburgse dames al allerlei uitstapjes, o.a.
naar slot Loevestein en naar de kathedraal in
Den Bosch.
Je ziet het voor je. Ze zijn tussen de veertig en
vijftig jaar, geboren voor of tijdens de eerste
wereldoorlog. Ze zijn huisvrouw (want een
getrouwde vrouw werkte niet), de kinderen
op school. Enkele leden nog met hoed; ze zijn
wat ongerust omdat het thuisfront niet weet

Citaat uit een oud verslag uit 1959:
“Uitgeleide gedaan door zwaaiende mannen vertrokken 18 vrouwen welgemoed, met
prachtig voorjaarsweer, per bus via Rotterdam door Zuid-Hollandse dreven naar Brabants
hoofdstad, waar we rond koffietijd arriveerden. Genietend van zon en koffie op een terras
kon ook onze penningmeesteres tevreden zijn: alle penningen waren geïnd. Fl. 7,50
was het offer dat we moesten brengen, zeker niet teveel voor zo’n plezierige uitgang,
alles inbegrepen. Daarna in optocht naar de St. Jans’ Basiliek. Na de lunch ging het
weer verder. Het werd drie uur voordat we bij de Schijndelse Koninklijke Kousenfabriek
stonden, met als excuus een beginnende bosbrand die we gezamenlijk hielpen blussen
en een dwaaltocht door Brabant. Na een kopje thee de fabriek in. We hebben de hele
nylonkousenmakerij gezien en weten nu het naadje van de kous. Twee paar kousen
voor elk als beloning! We gingen wel wat laat huiswaarts. Gelukkig waren verschillende
gezinnen telefonisch gewaarschuwd, om acht uur waren we terug in Voorburg. Het was
een zeer geslaagde dag”.

waar ze blijven, maar wat zijn ze blij met die
twee paar kousen. Wat wellicht niet bekend
is bij de pantygeneratie: nylonkousen waren
destijds kostbaar en een ‘ladder’ werd vaak
‘opgehaald’. Daar waren zelfs speciaalzaken
voor. De saamhorigheid binnen de club is
groot en de bestedingsbeperking van die jaren
strekt zich ook uit tot Inner Wheel: bij de thee
1 snoepje en 1 biscuitje (de koekjescommissie
hield er toezicht op!). De contributie was fl.
16,45 per jaar. Op 7 januari 1960 krijgt de club
het charter.
Er zijn 32 leden en de vrouw van de dominee is
chartervoorzitter.
Voor bijeenkomsten komt men bij elkaar in
een zaaltje, met kleedjes en een bloemetje op
tafel. De voornamen zijn typerend voor die tijd:
Bep, Mien, Mies, Rie, Ali.
Is het tegenwoordig soms moeilijk om
bestuursfuncties vervuld te krijgen, in die tijd
is dat absoluut geen probleem, er zijn altijd
meer kandidaten dan functies en dus wordt er
gestemd.
Als club zijn we nu bijna 60 jaar verder... de
tijden zijn in alle opzichten veranderd!

7.
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DOOR LIES SONNEMA, IW BOLSWARD, D58

50 jaren IW Bolsward
Het charter van IW Bolsward werd
uitgereikt op 21 september 1968 in Hotel
De Wijnberg aan de eerste presidente;
Jeltje Swierstra. Jeltje zorgde voor een
inspirerende start met vele initiatieven.
De club groeide gestaag en telde op haar
hoogtepunt ruim dertig leden. Momenteel
zijn dat er helaas nog maar zeventien.
Maar met de inzet van allen lukt het
altijd nog om de bijeenkomsten in de
huiskamer te houden.
Gedurende de 50 jaar van het bestaan van
onze club hebben vele presidenten steeds
opnieuw het clubleven inhoud gegeven
en de onderlinge vriendschap bevorderd.
Daarbij denken wij aan het organiseren van
de Landdag Vriendschapsdag in 1991, de
Intercity-meetings en de vriendschappelijke
contacten via onderlinge clubuitwisseling.
Deze uitwisseling vond plaats met clubs
uit Schagen, Dedemsvaart, Amersfoort

en Enkhuizen. Naast onze maandelijkse
bijeenkomsten verzorgen wij als extra
activiteiten ook regelmatig uitstapjes naar
musea of tentoonstellingen.
Wij zien ook met genoegen terug op onze
inzet voor het stimuleren van gekozen
goede doelen. Daarbij denken wij aan het
beschikbaar stellen van een shelterbox, het
helpen van een plaatselijk museum en aan
onderwijs in Nepal. In het kader van onze
jubileumviering gaven wij een bijdrage van
€1.000,- voor kamerschermen aan hospice De
Kime in onze regio.
Het 50-jarig jubileum van onze club vierden
wij op 14 september 2018 in Hattem. Al
onze leden waren enthousiast over het
programma van die dag. We begonnen in het
Bakkerijmuseum met een gezellige koffiepartij
met grote krakelingen als traktatie. Vervolgens
gingen we met een stadsgids door de oude
Hanze – en interessante vestingstad. Al

wandelend zagen wij de oude stadsmuren, het
prachtige kunstzinnig verbouwde stadhuis,
de molen De Fortuin en de dijkpoort. Aan het
einde van de rondleiding kwamen wij terug
in het Bakkerijmuseum waar wij de lunch
gebruikten. Vervolgens genoten wij van een
demonstratie van het bakken van diverse
kunstzinnig gemodelleerde kleine broodjes.
En tenslotte hebben wij ons in het museum
verdiept in de historische ontwikkelingen
van het bakkersleven. De rest van de middag
werd benut voor diverse activiteiten al naar de
persoonlijke smaak. Hierbij ging de interesse
van de meeste leden uit naar de presentaties
in het Jan Voerman museum en het Anton
Pieck museum. Wij besloten deze dag met een
voortreffelijk diner in restaurant Molecaten
dat prachtig in de bossen ligt. Tijdens het
diner werd Mieke van Meel als charterlid in het
zonnetje gezet door onze president Grietje van
Houten.

DOOR IW ZUID-OOST DRENTHE, D58

Van vaantje naar Pluim
Na anderhalf jaar vergaderen en plannen maken,
naast onze banen en drukbezette levens, waren wij (18
dames van IW Zuid-Oost Drenthe) er helemaal klaar
voor om te charteren op 17 juni 2000. Ons vaantje was
zelfs al ontworpen en gedrukt.
Bijna was onze charter niet doorgegaan; omdat wij weigerden aan de verplichting te voldoen een vaantje te borduren.
Wij waren van mening dat borduren niet meer paste in het
nieuwe millennium. Maar het hoofdbestuur hield vast aan
de traditie. Daarom heeft uiteindelijk - én net op tijd - één
van onze charterleden in haar vakantie het vaantje geborduurd. Wij konden charteren!!! Om ons verzet te benadrukken, zijn er 18 foute kruissteekjes in het vaantje verwerkt.
Wij hebben daar veel plezier om gehad.
Hier is de basis gelegd voor onze eigenzinnige club, die
groeit en bloeit en waar ieder lid een functie heeft. De
pluim, die wij onlangs mochten ontvangen, zien wij daarom
als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen
weg die wij in 2000 zijn begonnen.
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DOOR MINOUCHE VAN SOEST, IW NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Uit het oog maar niet uit het hart
In 1979 besloten 15 vrouwen van de leden
van Rotary Club Nieuwerkerk aan den IJssel
een IW-club op te richten. Op 12 mei kregen
we het charter uitgereikt uit handen van
dorpsgenoot Bep Bier, op dat moment president van International Inner Wheel. Dit jaar
vieren wij ons veertigjarig bestaan. Van de 15
charterleden zijn er nog steeds 7 lid. We zijn
heel erg zuinig op ze.
Gelukkig lukt het nog steeds bestuursleden
te vinden. Dit jaar hebben we het duovoorzitterschap ingevoerd. Een groot succes!
En om de taak van de secretaris te verlichten

worden de notulen bij toerbeurt door de
leden gemaakt. We zijn langzamerhand
ontkoppeld van Rotary en hebben de laatste
jaren onze nieuwe leden buiten de Rotary
gevonden. We proberen ieder jaar een nieuw
lid te installeren. Een verpleeghuisarts kwam
een lezing houden en zei na afloop: “Wat
een enthousiaste gezellige club, kan ik geen
lid worden?” We zijn met 24 leden nog net
een huiskamerclub en willen dat graag zo
houden. We hebben ook een buitenlid Marije
Reijs. Met spijt zagen we haar in 1998 vertrekken naar Abbekerk. Maar wie had kunnen

denken dat wij nu al 20 jaar iedere zomer
worden uitgenodigd om naar Noord-Holland
te komen voor een interessante en gezellige
Marijedag? Toen Marije in 2004 voorzitter was
van IW Purmerend en ik van Nieuwerkerk
aan den IJssel besloten we dat onze clubs
elkaar beter moesten leren kennen. Daar
is iets moois uit gegroeid. We organiseren
om de beurt een gezellige Intercitymeeting,
waarbij ervaringen worden uitgewisseld en
vriendschapsbanden worden versterkt. In
plaats van een vriendin te verliezen hebben
we er 42 bij gekregen.

DOOR ANNELIES GROOTHUIS, IW SCHOONHOVEN D60

Inner Wheel Oldenzaal, 35 jaar
vriendschap en sociale betrokkenheid
1983, een gedenkwaardig jaar: op 29 oktober
kwamen 550.000 mensen naar Den Haag voor
een demonstratie tegen de plaatsing van kernraketten in ons land. De wens naar vrede en
vriendschap tussen mensen en naties kwam in
Nederland nooit duidelijker naar voren.
Twee weken later in datzelfde jaar werd in een
stadje in het oosten van het land een serviceclub opgericht: IW Oldenzaal zag het licht op
11 november 1983. De leden van het eerste
uur voelden zich betrokken bij elkaar, waren
verbonden in vriendschap en waardeerden
elkaar. Ze wilden zich inzetten voor de ander,
voor diegenen die kwetsbaar zijn.

eerste jaren vele projecten ver weg, de laatste
jaren is er ook steeds meer aandacht voor de
kwetsbare mensen vlak bij ons. Fundraising is
een belangrijk onderdeel van onze activiteiten,
maar zeker zo veel belang hechten we eraan
letterlijk de armen uit de mouwen te steken
en actief te zijn in de Oldenzaalse gemeenschap. We hebben vrouwenavonden meegeorganiseerd, zijn initiatiefnemer geweest
van de Feestbox, en de Parkdag op de laatste
zondag die in mei is inmiddels een traditie zijn!
Wij ervaren dat vriendschap bij een service-

club in een snel veranderende maatschappij
een actief ledenbeleid noodzakelijk is voor het
voortbestaan van onze club. De doelstellingen
van IW spreken nog steeds aan, we verwelkomden veel nieuwe leden die zich actief inzetten.
Vriendschap is er tijdens de gezellige avonden
die we met elkaar hebben. Betrokkenheid is er
als er lief en leed is: de geboorte van een baby
of het overlijden van een dierbaar lid. Samen
maken we het ‘onze’ club en hopen we een
beetje bij te dragen aan een wereld van vrede
en vriendschap.

2018, vijfendertig jaar later: vrede en vriendschap in de wereld is vaak nog ver te zoeken, we worden dagelijks opgeschrikt door
oorlogen, schietpartijen, gifgasaanvallen,
aanslagen. We zijn overal van op de hoogte via
nieuws apps en social media. Demonstreren
doen we nu op Facebook, online. In november
in datzelfde jaar wordt een feestje gevierd: IW
Oldenzaal bestaat 35 jaar, een jubileum! En
niets is veranderd, want op de website staat te
lezen: vriendschap, sociale betrokkenheid en
sociale contacten. Woorden met nog steeds
dezelfde inhoud als in 1983.
Vriendschap vinden we bij de leden die onze
club zo bijzonder maken: jong en oud voelt
zich thuis, actief en minder actief, allemaal
willen we inhoud geven aan de sociale
betrokkenheid in onze omgeving. Waren de
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DOOR INEKE NIEUWENHUIZEN SEGAAR- MEYER, IW VENLO D60

Een nostalgische herinnering
aan 30 jaar IW Venlo
Op een middag in 1989 ontmoette ik Nel
Gussenhoven. Zij wilde mij spreken en
we schoten een caféetje binnen. Na wat
luchtig gebabbel kwam het hoge woord
eruit: “Zullen we in Venlo een IW-club
beginnen?” We werden beiden enthousiast. Zij zou dames van ‘haar’ club RotaryCentrum benaderen en ikzelf de dames
van ‘mijn’ club Rotary Venlo-West.
Ons eerste samenzijn met de dames
was in een welbekend hotel-restaurant
Wilhelmina. Tot onze vreugde kwamen
er tien dames nieuwsgierig binnenwandelen. Nadat wij ons hadden voorgesteld,
deelde Nel mee dat presidente mevrouw
B. Ottenvanger iets over Inner Wheel zou
vertellen.
Vele malen hebben wij vergaderd bij elkaar thuis. Toen we eenmaal met vijftien
dames waren, was iedereen ervan overtuigd dat wij ons moesten laten installeren als member van Inner Wheel.
Op 18 mei 1989 zijn we met deze zelfde
damesgroep door de presidente van district

60 officieel tot Inner Wheel beëdigd. Deze
bijzondere dag werd in de Maaspoort in de
kleine zaal gevierd. Wij hadden gele sjaaltjes
omgedaan, zodat iedereen ons gemakkelijk
kon herkennen. Onze gasten werden getrakteerd op een kopje koffie met een lekker stukje
Limburgse vlaai. Na het officiële gedeelte heeft
Nel nog een leuke speech gehouden. Ikzelf
was lady-speaker en kondigde eenieder die
een woordje wilde doen aan. Vele IW-clubs
uit binnen- en buitenland waren uitgenodigd.
Vanzelfsprekend mochten de heren van onze
Rotaryclubs niet ontbreken. Na afloop was
er nog een gezellig samenzijn met drank en
hapjes. Alle catering werd persoonlijk door
onze leden verzorgd!
Onze bijeenkomsten werden in het begin
eenmaal per maand gehouden, waarbij wij om
beurten gastvrouw waren. Maar, al snel werd
er een gezellig en goed onderkomen gekozen
bij Restaurant de Hoeve in Venlo. Dit zou uiteindelijk onze standplaats worden. Er werden
leuke excursies georganiseerd, vooral wanneer
wij een lustrum te vieren hadden. Een voor-

beeld hiervan is een excursie naar Cannerberg
in Valkenburg, waarbij we een rondleiding
onder de grond kregen. Chateau Neercanne
lag hier pal naast; hier hebben we ons 25-jarig
jubileum gevierd met een uitgebreid diner.
We hebben nog meer fantastische uitstapjes
gemaakt naar o.a. Maastricht en Sittard, maar
ook naar de plaatselijke meubelfabriek Leolux.
Meerdere goede doelen en bijzondere projecten werden door ons gesteund. Een voorbeeld
hiervan is de Nederlandse Vereniging voor
Autisme, regio Venlo. We zamelden geld in
door een modeshow te organiseren. Ook kunst
en rariteiten werden door ons verkocht in onze
kraam aan de Maas. Alle opbrengsten gingen
naar het goede doel.
Er werden vele lezingen gehouden: zoals een
duidelijke uitleg over de Matthäuspassion, of
een workshop grimeren en schminken. En er
werden geregeld bridgedrives georganiseerd.
We zijn inmiddels met 39 leden. In restaurant
de Hoeve houden we afwisselend eenmaal per
maand ’s avonds een borrel of een diner. En zo
heeft onze club de dertig jaar bereikt!

DOOR LIESBETH REICHERT, IW GORINCHEM D60

De komst van de Inner
Wheel-roos naar Nederland
Eén van onze IW-leden, Koosje van de
Giessen, is een enthousiast lid van de
Nederlandse Rozenvereniging en ze
heeft een eigen rozentuin.
Ongeveer 20 jaar geleden was Koosje naar
een ‘open tuinen dag’ in Gameren. Daar ontmoette ze een dame die veel verstand had
van rozen, en Koosje vroeg haar of zij misschien iets wist over de Inner Wheel-roos,
waarover werd geschreven in de rozen-encyclopedie. Nu bleek dat deze dame de kweker van deze roos kende; dit was de firma
Fryers uit Engeland. Zij wist ook te vertellen
dat ze navraag bij deze kweker had gedaan
en er was haar gezegd dat die specifieke
roos niet meer leverbaar was.
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Enige tijd later is Koosje via via in contact
gekomen met een echtpaar uit de Verenigde
Staten die vlakbij een grote rozenkwekerij
woonden in Corvallis, Oregon. Daar bleek
de IW-roos wél te koop. De zoon van dit
echtpaar heeft toen vijf rozenplanten
meegebracht naar Nederland. Drie van
deze planten sloegen aan, en vrienden van
Koosje zijn deze planten gaan oculeren (een
ent-methode). Door deze vermeerdering is
het goed gelukt om de roos te kweken. De
huidige roos is zeer sterk en bestand tegen
ziektes. Zo is deze roos dus in Nederland terecht gekomen. De IW-roos is in het verleden
via IIW Gorinchem veelvuldig verkocht ten
bate van het goede doel.

REDACTIONEEL

DOOR RIETA VAN DER KOPPEL - VOORTHUIZEN , IW DE BETUWE- CULEMBORG D60

Over een Inner Wheelclub
in de Betuwe
1988 ging een aantal dames van Rotaryleden Culemborg naar het Joods Historisch
museum.
Dit was zo’n succes dat Tine Vos, na een
stukje van een Liaison Office in het Rotaryblad gelezen te hebben, twee vrouwen
bij haar op de thee nodigde en het idee opperde om een IW-club op te gaan richten.
Maar hoe pak je zoiets aan?
Tine belde de heer Ottervanger en kreeg het
advies Atie van Dijk te benaderen. Besloten
werd Atie, toenmalig presidente van D60, uit
te nodigen. De afspraak werd gemaakt dat ik
Atie zou ontmoeten bij de Volvo-importeur
onderaan de afrit bij Beesd en haar dan voor
zou rijden; TomToms waren er nog niet.

Nooit vergeet ik de hartelijke begroeting! Na
allerlei informatie van Atie gingen we aan de
slag en na diverse plezierige bijeenkomsten
met dames van Rotaryclub Culemborg bleek er
toch niet genoeg animo om een club te starten.
Via Jean Eberson werd besloten de Ann’s
van Tiel en Geldermalsen uit te nodigen, wat
resulteerde in een reëel plan tot oprichting
van IW Culemborg –De Betuwe. Twee jaren van
aftasten en gezellige bijeenkomsten volgden
en op 08-09-1991 ontvingen we van Jean van
Senden het Charter! Het werd een kleine
maar heel hechte club en is dat nog steeds.
Inmiddels zijn we ruim 27 jaar verder en kijken
we terug op jaren van warme vriendschap en
allerlei activiteiten.

Maar hoogtepunt voor ons was toch wel de
organisatie van de Vriendschapsdag 2014!
Tevens viering van 65 jaar IW Nederland wat
de aanzet zou zijn tot een andere opzet van
de vriendschapsdag. Onze kleine club zette
gezamenlijk de schouders eronder en in een
bijzondere saamhorigheid hebben we een
mooie dag neergezet en is de onderlinge band
nog extra versterkt.
We kijken uit naar de viering van het 70e
verjaardag van IW Nederland en wensen
‘onze’ club nog vele jaren van vriendschap en
plezierige contacten toe!

DOOR ELS VAN OLDENBORGH, IW NIJMEGEN

Mijmeringen uit Nijmegen
Daar zit je dan met een vel wit papier
voor je. “Jij hebt zo’n vlotte pen” was
de opmerking. Klopt dat? Ik ben meer
een broddelaar en soms vult de club mij
daarin perfect aan, zoals toen wij 50 jaar
bestonden en gezamenlijk ons schilderij
maakten (zie foto).
‘Zeventig jaar Inner Wheel’ is mijn opdracht,
gekoppeld aan hoogtepunten van onze club.
Archieven vol foto’s en verslagen zijn daarvan
het resultaat, maar daaruit een hoogtepunt
kiezen, is een zware taak.
Plotseling zie ik het licht: ons hoogtepunt
duurt al bijna 60 jaar! Kan het een onsje
minder, zou je zeggen? Nee hoor! Het is
de rode draad binnen onze club, een rode
draad, die bestaat uit betrokkenheid, zorg en
vriendschap, die ons bindt en waar eenieder
op haar eigen unieke wijze aan bijdraagt.
De cirkel is rond: zij met de vlotte pen! Nou
ja….
Hartelijke groet en felicitaties voor jullie allen,
van ons allemaal.
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DOOR ALIE HOEKSTRA EN MARNIET HULSHOFF STRAMPEL, IW LEEUWARDEN, D58

Het waren andere tijden!

de contributie ging van fl. 5,- naar € 120,Wat ooit begon in een grijs schriftje in
1948, is na 70 jaar nog steeds een bloeiende club! Inmiddels tutoyeren we elkaar,
we schrijven ‘zoo’ niet meer met twee
oo’s, en worden we niet meer door onze
‘heeren naar het bosch’ gebracht. Maar
het jaarlijkse uitstapje heet nog steeds het
schoolreisje.
Vlak na de oorlog hadden de dames van
Rotary Leeuwarden de behoefte om meer
met elkaar in contact te komen. Tijdens een
conferentie in Engeland kwamen enkele Rotarypartners in contact met een Engelse IW-club.
Dit viel in de smaak: weer terug in Leeuwarden
gingen de dames het proberen: een maandelijkse ontmoeting. En na een half jaar was IW
Leeuwarden geboren: in juni 1948 werd het
charter uitgereikt aan 18 dames. We waren
de derde IW-club van Nederland, overseas
club nr. 20. Kort na de oprichting, aan het slot

van een vergadering, stelde iemand voor om
elkaar bij de voornaam te noemen. Maar daar
was nog niet iedereen aan toe. Pas na vijf jaar
begon men elkaar te tutoyeren!
De notulen werden in 1948 met een kroontjespen of vulpen geschreven, in 1974 met
de balpen en daarna werd de typemachine
gebruikt. Alles ging per PTT post en via de telefoon waarvoor je destijds maar 4 cijfers hoefde
te onthouden. In 2002 deed de computer in
de club haar intrede, tegenwoordig aangevuld
met diverse groeps apps. Elk seizoen starten
we met een kleurrijk uitgewerkt programmaboekje voor het hele jaar en de actuele versie
van het smoelenboek wordt bijgevoegd.
De mentaliteit van de Friezen - doch mar
gewoan, dan doch je gek genôch - blijkt wel uit
een aantal feiten:
•	In 1949 kan een IW-speldje besteld worden

à fl. 3,50 + waardebelasting - Het enthousiasme is gering.
•	Er moet gestemd worden over een contributieverhoging van fl. 5,- (voorstel van het
landelijk bestuur) - Wij zijn tegen.
•	Als er over fl. 1,- gestemd moet worden - De
uitslag is tegen!
•	De namen van de presidenten in gouden
plaatjes aan de Presidentsketting? Niet
nodig; tegen!
•	De Kroniek wil alle foto’s in kleur uitbrengen,
verzoek om een verhoging.
Je raadt het al: …TEGEN!
De derde club van Nederland begon met 18
dames, groeide naar 60 leden en telt nu 32
enthousiaste leden. We hebben een hoge gemiddelde leeftijd en iedereen mag zijn zoals zij
is. Onze band is hecht en oprecht. We doen het
met elkaar, zijn er voor elkaar en voor anderen.
Dat is Inner Wheel!

DOOR ELIZABETH ELEVELD, IW LEEUWARDEN, D58

Jet Kolff-Hepkema, 60 jaar lid
Vorig jaar vierden wij, IW Leeuwarden,
ons 70-jarig bestaan. Maar dit was niet het
enige jubileum waar wij bij stilstonden:
ons lid Jet Kolff-Hepkema was in hetzelfde
jaar namelijk 60 jaar lid! Bij onze eerste
bijeenkomst van het nieuwe seizoen is
Jet dan ook in het zonnetje gezet. Ze werd
toegesproken door de voorzitter en kreeg
een oorkonde. En natuurlijk vonden wij
dat Jet een plaatsje verdient in deze Kroniek rond het thema jubileum. Daarom
brachten Marniet Hulshoff en ik een
bezoek aan Jet in haar mooie woning aan
de rand van Leeuwarden.
Als we bij Jet binnenkomen voor het interview
ligt het Handboek Jin Shin Jyutsu, een boek
over een oude Japanse geneeskunst, bij haar
op tafel, met oefeningen die Jet met enthousiasme ter harte neemt en waar ze veel baat bij
heeft. We zijn net op tijd: binnenkort vertrekt
ze weer voor een paar weken met kinderen en
kleinkinderen naar Zwitserland.
60 jaar geleden werd de 38-jarige Jet als ‘Jetje’
ingeschreven bij IW Leeuwarden. Ze was
het 62ste lid van de club die op dat moment
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precies 10 jaar oud was. Men was net begonnen elkaar te tutoyeren en het kostte Jet
enige moeite een aantal dames van standing,
waar ze als relatief jong lid erg tegenop keek,
met de voornaam aan te spreken. De club
herbergde een grote diversiteit aan vrouwen
en het standsverschil was groot. Zoals Jet
het verwoordt: “De mannen zochten elkaar
uit, de vrouwen niet”. Niettemin verliepen de
bijeenkomsten, toen nog in de Prinsentuin, erg
gezellig. Het seizoen werd ook toen al afgesloten met een ‘schoolreisje’, vaak met de bus. Bij
lustra en andere feesten waren er regelmatig
liedjes en cabaret. Jet had, met haar gezin
met vijf zonen, helaas weinig tijd om hieraan
mee te doen. Wel was ze in 1962 zesde lid in
het bestuur en in 1972 presidente over de toen
58 leden tellende club. Fundraising stond ook
in die tijd op de agenda. Goede doelen waren
onder meer het weeshuis en Arbeid Adelt.
Jet heeft het altijd plezierig gevonden bij Inner
Wheel. Door samen dingen te organiseren
leerde je mensen goed kennen. Soms dacht je
op het eerste gezicht bij iemand: “Wat moet ik
ermee?” Maar dan moest je samen iets organiseren en kwam je tot de ontdekking dat het

een fantastisch iemand
was. Een
voordeel van
het lidmaatschap vond
Jet dat je bij de Rotarybijeenkomsten waarbij
de partners werden uitgenodigd de vrouwen al
kende. Dit maakte de gezamenlijke activiteiten
veel waardevoller.
Wat Jet tegenwoordig mist bij de club is het
levensbericht. Vroeger vertelde een nieuw lid
bij haar installatie iets over zichzelf en haar
achtergrond. Dit maakte het contact makkelijker. In de woorden van Jet: “Als je iemands
DNA kent, heb je een aanknooppunt om over
te praten.” Het levensbericht is bij ons inderdaad wat verwaterd. Wij nemen ons voor hier
weer meer aandacht aan te besteden.
Inmiddels is Jet 99. Als het even kan bezoekt
ze nog de bijeenkomsten. Ze is geïnteresseerd
en humoristisch. Haar grote mensenkennis,
sociale vaardigheid, levenswijsheid en jonge
manier van denken maken Jet tot een bijzonder gewaardeerd lid van ons club. We hopen
haar nog lang in ons midden te hebben!

REDACTIONEEL

DOOR DIANNE ANDEWEG-HAMER, IW EPE D56

Metje Hanekamp,
‘onze’ internationale presidente
bij en ontvangt dan ook correspondentie van
over de hele wereld: jaarverslagen, artikelen,
proposals, amendementen, statutenwijzigingen uit diverse landen, etc., etc. Heel veel
leeswerk! Zelf schrijft Metje ook, bijvoorbeeld
artikelen voor de Newsletter. Belangrijk is de
toekenning van de Margarette Golden Awards,
bestemd voor mensen die iets heel exceptioneels hebben gedaan. De bepaling hiervan
vereist een grote zorgvuldigheid! Net als het
vaststellen waar de volgende conventie zal
worden gehouden, welke landen bieden zich
aan, wat voor programma hebben ze bedacht,
is het daar al eerder geweest?

Midden in Barneveld woont Metje Hanekamp,
in een gezellig en ruim appartement met een
wijds uitzicht over haar omgeving. Ze ontvangt
me heel hartelijk en schenkt een lekker kopje
thee in terwijl ze enthousiast vertelt over haar
eerste jaren als lid van Inner Wheel. Samen
met twee vriendinnen heeft ze in 1991 haar
eigen club opgericht, IW Barneveld. Ze begonnen al meteen met 27 leden!
In 1992/´93 wordt Metje presidente van haar
club, daarna is zij districtspresidente en dan
komt de internationale overstap: ze wordt
board director. De toenmalige presidente van
D56 polst haar vervolgens of zij er niets voor
voelt om President International te worden,
zij vindt Metje daar uitermate geschikt voor. In
2004/2005 is het zover, Metje is tot Internationaal Presidente gekozen. Ze kiest als motto
Work together and give hope. Ze vertelt dat
je nà het neerleggen van deze functie altijd
´past president´ blijft, je wordt nog steeds van
al het reilen en zeilen binnen IW op de hoogte
gehouden en blijft wereldwijd uitnodigingen
voor diverse IW manifestaties ontvangen.
Als je deel uitmaakt van het internationaal
bestuur, vergader je zes keer per jaar, altijd
in een plaatsje in de buurt van Manchester:
Altrincham, waar het kantoor van Inner Wheel
is gevestigd. Dit kleine kantoor runt met maar
twee man de grote, wereldwijde organisatie
die Inner Wheel is.
De presidente krijgt een budget toegekend om
haar onkosten te dekken, andere bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun reis-,
eet- en verblijfkosten.
Wat doet een Internationaal Presidente? Inner
Wheel is actief in meer dan 104 landen, de
Presidente houdt het hele hebben en houden

En dan de werkbezoeken… Metje heeft een
lijst van al haar reizen bijgehouden en die is indrukwekkend: Australië, Maleisië, Zwitserland,
Oostenrijk, Sri Lanka, Filippijnen, Pakistan,
Engeland, Jamaica, België, Mexico, Colombia
en VS. In al deze landen wordt ze na een soms
zeer lange vlucht afgehaald door een comité
van IW leden, die haar hartelijk welkom heten.
Ze woont vele bijeenkomsten bij en moet
overal speechen, in het Engels. Metje heeft na
haar verkiezing tot Presidente wel een aantal
conversatielessen Engels genomen! Haar toespraken heeft ze zoveel mogelijk op haar eigen
manier, in haar ´eigen´ Engels geschreven en
niet telkens laten controleren door het kantoor
in Engeland. Ze wil hiermee haar authenticiteit
waarborgen, wel geeft ze altijd aan dat Engels
niet haar eerste taal is en ook verwerkt ze een
aantal zinnen in de eigen taal van het land
waar ze is. Die schrijft ze dan fonetisch op, om
zeker te zijn van een beetje goede uitspraak.
Bij iedere bijeenkomst wordt te harer ere het
Nederlandse volkslied gespeeld en vaak is zij

dan de enige die meezingt. Ook hangt er altijd
een Nederlandse vlag, soms weleens verkeerd
om…
Overal spreekt zij IW leden en bezoekt ze de
meest aparte en ook arme plekken. In Sri
Lanka komt ze na de tsunami, ze brengt een
bezoek aan Galle in het rampgebied aan de
zuidkust. Bij haar ontvangst kussen schoolkinderen haar voeten… een uiting van respect die
zij als heel onthutsend ervaart.
Ze ziet wat IW doet: niet alleen directe hulp
bij rampen, maar ook het stimuleren van
vrouwen om een eigen bedrijfje te starten, het
oprichten van een kraamkliniek, een kinderdagverblijf, een centrum voor lichamelijk
gehandicapte kinderen, ondersteuning van
scholen, medische projecten, teveel om op te
noemen. Het maakt een diepe indruk op haar.
Natuurlijk zit ze ook aan bij vele galadiners
en zijn er allerlei feestelijke bijeenkomsten.
Het inpakken van haar koffers vergt een grote
mate van concentratie…
Behalve deze werkbezoeken gaat ze ook naar
de conventies, neemt diverse malen deel aan
de Rally Charlemagne en als inkomend President brengt ze een bezoek aan de Verenigde
Naties in New York, waar IW deel van uitmaakt
als non-governmental organisation. Hiervoor
wordt ze uitvoerig gescreend en dan volgen
er nóg anderhalf uur lang controles voor ze
werkelijk naar binnen mag!
Metje heeft veel plezier aan haar jaar als
Internationaal Presidente beleefd ondanks de
enorme hoeveelheid energie die het haar heeft
gekost. Haar motivatie voor IW is: wat vind je
belangrijk om je voor in te zetten? Lid worden
van IW doe je natuurlijk vrijwillig, maar het
lidmaatschap is niet vrijblijvend!

Op de afbeelding drie Nederlandse Internationale Presidentes:
1978-1979, Bep Bier-Reitsma (IW Gouda)
1995-1996, Ida Dubbeldam-de Klerk (IW Alkmaar)
2004-2005, Metje Hanekamp-van de Kamp (IW Barneveld)

Kroniek MAART 2019

13

DOOR FRANCES FRISCHE, IW ROERMOND D60

concerten en genieten van de Belgische goede
keuken. Om van de drankjes maar te zwijgen.

Voor Liesbeth, 90 jaar
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.
Op een middag begin september, kwam ik
‘koffie kletsen’ bij Liesbeth. “Je komt als
geroepen”, zei Liesbeth en jawel hoor, ze had
weer een karweitje voor me. In de slaapkamer
stonden diverse grote dozen, gevuld met foto’s
en fotoalbums. Ze wilde graag dat ik met haar
de foto’s sorteerde en een keuze maakte voor
haar verjaardag. Ze had graag dat ik daar een
dia- show of fotoalbum van maakte voor haar
90ste verjaardag.
Welja, hoe kan ik een vrouw iets weigeren, die
mij, intussen zelf oma, nog steeds liefkozend
‘kinneke’ noemt. Haar kinderen hadden een

leuke uitnodiging rondgestuurd maar Liesbeth
zou Liesbeth niet zijn als ze de regie uit handen
zou geven; dat vond ze maar niks.
Die middag dirigeerde Liesbeth me: “Als je een
stukje schrijft voor de Kroniek moet je ook wat
zeggen over Inner Wheel hé?!”. Ze was, zoals
ze zelf zei, in blijde en spannende verwachting
over wat ik van plan was, want IW betekent
heel veel voor haar.
Ik voldoe graag aan die wens. We staan dus
even stil bij IW Roermond, waar Liesbeth
in juni komend jaar, als medeoprichtster
en dus Charterlid, 55 jaar lid van is, evenals
Anne-Marie Hulsmans. Samen dus al 55 jaar
IW-vriendinnen. Heel bijzonder! Anne-Marie
is een schatje, heel lief en rustig en altijd aanwezig op de club. Liesbeth is ook heel trouw
en actief, heeft nog zitting in diverse commissies en roert altijd wel haar mondje. Wij zijn
bijvoorbeeld verbonden met IW Hasselt, onze
zusterclub. We gaan naar hun uitstekende

Nu even over een anekdote:
Wij gingen een keer samen naar een borstkankercongres in Amsterdam. Onze hotelkamer in
Amsterdam was heel modern en comfortabel
maar niet bepaald geluiddicht. We hadden
Chinese buren en die hadden de TV nogal hard
aanstaan. Daarbij kwamen allerlei minnekozende en andere amoureuze geluiden onze
kamer binnen, wat ons heel wat gegiechel opleverde. We gingen maar eerst op ons gemak
dineren. Toen we weer in het hotel arriveerden
waren ze nog steeds luidruchtig bezig. Wij naar
de manager voor een oplossing. Helaas waren
alle kamers bezet. Het probleem was dat de
verschuifbare tussenwand niet goed was vastgemaakt en dat kon alleen via de kamer van de
buren worden gerepareerd. De manager bood
ons een drankje aan en ging naar de buren
om de situatie aan te passen. Toen de deur
geopend werd legde hij de situatie uit en vroeg
om hun medewerking. De buren vroegen om
nog minstens een half uur respijt, want zij
waren nog niet klaar... Voor ons aan de bar
hilarisch en de manager bood nog maar weer
een drankje aan. Gelukkig was het leed na een
dik uur wel geleden en konden wij naar een
mooie stille kamer, waar we na al die drank
comateus maar heerlijk geslapen hebben.
Liesbeth, we hebben samen veel gelachen en
soms een traan gelaten. Ik ben trots op je en
op onze vriendschap en hoop nog jaren van je
te mogen genieten.

Hartelijk gefeliciteerd.

DOOR MARRY CODÉE, REDACTEUR D60

Het oudste lid van Inner Wheel Nederland
Lid van Inner Wheel Walcheren
In dit jubileumnummer mag het oudste lid
van IW Nederland niet ontbreken.
Cathrien Potteboom wordt 21 maart 102
jaar. Ze is geboren in Almelo en na veel
steden te hebben aangedaan vanwege het
werk van haar man, neergestreken in Middelburg, waar ze voor de Tweede Wereldoorlog al met veel plezier gewoond hadden.
Nu gingen ze van het pensioen genieten.
Haar man was lid van Rotary Middelburg. In
1989 werd IW Walcheren opgericht waar zij
als charterlid bij was.
Toen 72 jaar oud en al een van de oudere
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leden, was het niet nodig een bestuursfunctie te vervullen, want er waren genoeg
jongere leden. Maar ze is altijd betrokken
geweest en is dat nog steeds, alhoewel ze
al jaren de bijeenkomsten niet meer kan
bijwonen. Ze geniet van de koffiemiddagen
die georganiseerd worden voor de “Golden
Ladies” (de negentigers) en vindt het fijn om
bij te praten met elkaar. Ze heeft lang auto
kunnen rijden; met haar 93 jaar werd ze nog
goedgekeurd, maar nu laat ze zich rijden. Ze
blijft opgewekt en positief.

DOOR ANNEKE KLUIJVER PARAMARIBO IW D60 EN JANINKA DE BEER BODEGRAVEN IW D56

Een kaart voor jou al 70 jaar
Op onze clubbijeenkomst gaat vandaag
een kaart met pen rond. Deze is voor een
zieke vriendin die al enige tijd niet meer
kan komen. De kaart zal haar opvrolijken,
zo fijn dat iedereen aan haar denkt. We
sturen haar regelmatig een app, gewoon
even tussendoor, zo weet ze dat we er
voor haar zijn en wie weet kunnen we wat
betekenen in deze periode van haar ziek
zijn. Haar bellen doen we ook, even horen
hoe het met haar gaat. Ze leest graag
haar mail want al kan ze niet bij onze
bijeenkomst zijn, zo blijft ze wel betrokken. Wanneer ze zich goed voelt reageert
ze op onze apps en mails. Fijn dat contact
en een afspraak maken om even langs te
gaan is zo geregeld. Een kaart terugschrijven dat lukt haar nog niet, het is goed zo.
Zeventig jaar Inner Wheel en in de loop der
tijd veranderde er veel op het gebied van
informatie en communicatie. Zo’n vijftien
jaar geleden ontvingen we de uitnodiging
en het verslag van de bijeenkomst nog in de
brievenbus. Onze secretaris bracht deze rond,
al wandelend of op de fiets. Voor wie verder
woonde werd er een postzegel opgeplakt. Je
kon je prima voorbereiden en verheugen op
de bijeenkomst. Per post valt ook al 55 jaar
de Kroniek op de mat en daar kijkt menigeen
steeds weer naar uit.
De computer kwam in huis en de typemachine
ging naar de Kringloop. Men nam een
mailadres en de enveloppen werden niet
meer bezorgd. Sommigen die niet aansloten
bij deze ontwikkeling kregen nog wel
jarenlang de nostalgische envelop door de
brievenbus. Met de komst van de
computer, laptop en mobieltjes steeg
de hoeveelheid informatie. Alles kan
nu worden gedeeld, iedereen wordt
breed geïnformeerd en als je nog meer
wilt weten dan bezoek je de website.
Wereldwijd weten we elkaar te vinden,
samen te delen, elkaar te feliciteren
en berichten te sturen. Facebook, daar
maak je toch ook wel gebruik van?
Jong en oud doet mee en heeft contact
met elkaar. Wanneer je dus niet op de
hoogte bent van IW-zaken ligt het echt
aan jezelf.
De kaart tijdens de clubavond wordt
nog altijd geschreven en bellen met
je mobieltje kan overal ter wereld. De
vriendschap zoals we die kennen is nog
steeds onze kracht. Dat blijft zolang we
bestaan, wereldwijd.
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DOOR MARRY CODÉE, REDACTEUR D60

De Postzegelkanjers van Sneek
Postzegel, postzegels, veel, heel veel, in
Inner Wheel land weten we gelijk wat we
bedoelen met postzegels, want die sparen
we al jaren. In heel veel clubs wordt er geknipt en verzameld en als de DLV of ALV
zich aandient, wordt er in de clubs aangekondigd de postzegels mee te geven aan de
afgevaardigden om ze bij het district of LB
af te geven.
Maar dan, wat gebeurt er eigenlijk met al die
zegels? We weten wel dat het geld dat wordt
gegenereerd met die zegels voor de ziekte
Cystis Fibrosis is, maar wie doet dat en op wat
voor manier?
Als redacteur ben ik in Sneek bij Hans en Thea

van der Meulen op bezoek geweest,
Het Kanjer Echtpaar van de postzegels.
Met het sparen van de postzegels voor het
goede doel verwerken Hans en Thea hun
verdriet om twee verloren kinderen.
Hun beide dochters zijn aan de ziekte taaislijmvlies ( Cystic Fibrosis) overleden, Nynke
in 1966, 3 dagen oud en Wytske in 1981, 13
jaar oud. “Uit DNA- onderzoek bleek dat wij
allebei een verkeerd gen hebben doorgegeven.
We wisten er niets van, waren heel gezond en
daar was vroeger niets over bekend”, vertellen
Hans en Thea. Hun zoon Klaas heeft het gen
niet, hij is gelukkig gezond. Na het overlijden
van hun oudste dochter in 1981 hebben zij zich
op het verzamelen van postzegels gestort om

geld in te zamelen voor de taaislijmvliesziekte.
Van veel mensen, verenigingen en zelfs via de
media komen de postzegels, allemaal gebruikt
en van kaarten of enveloppen afgeknipt.
Ook Inner Wheel draagt haar steentje bij. Dat is
begonnen in de begin van de jaren tachtig bij
IW club Kampen, daar was mevrouw Jo Stuurman, apotheker, geïnspireerd door het werk
van Hans en Thea. Er werd veel verzameld en
elk jaar werden de clubs door Jo Stuurman
persoonlijk bedankt, tot dat het te veel werd
voor deze club, want inmiddels werd er in het
hele land door de clubs verzameld. Er werd
toen besloten om per district te gaan verzamelen. Jo bleef heel actief, ook in het district
en begaan met de Cystic Fibrosis. In 1984-1985
werd het als nationaal project gekozen. Jo een
aantal jaren geleden overleden.
Na ontvangst worden de zegels uitgezocht o.a.
op grootte, dezelfde soort of hele bijzondere.
Op een grote tafel liggen de zegels om uit te
zoeken en ze worden in zakjes gestopt om
te worden verkocht. Een kilo “Beatrixen” en
kerstzegels levert een euro op, dat zijn 6200
postzegels. Een groter formaat doet tien euro
voor een kilo. Thea spaart en knipt DE punten
en heeft zo 58 koffiezetapparaten gekocht
en verkocht voor € 80,00 per stuk. Geëmotioneerd zegt Hans dat het “monnikenwerk” is,
maar ze doen het voor hun meisjes. Maar het
blijft niet alleen bij postzegels, ook munten,
sigarenbandjes, oude ansichtkaarten, boeken
en Donald Ducks zijn er verkocht op heel veel
markten en aan handelaren.
Als vertegenwoordiger van shampoo en
kappersbenodigdheden had Hans een heel
netwerk van postzegelhandelaren gevormd.
Ook gaf hij lezingen over taaislijmvliesziekte
en ontving dan vaak zakken vol met postzegels. Ze kregen ook giften en zo hebben ze
inmiddels een bedrag van meer dan een kwart
miljoen voor de stichting Cystic Fibrosis opgehaald. 25 jaar lang was het geld bestemd voor
de vakanties (zie artikel Cystic Fibrosis) en
tegenwoordig voor wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft een map met wel 350 adressen
die hij allemaal persoonlijk bedankt.
Op dit moment zijn Hans en Thea in de leeftijd
van 81 en 80 jaar en kunnen ze de markten niet
meer doen, maar ze verkopen nog wel vanuit
huis en hij gaat nog wel naar de jaarvergadering van de vereniging. Echter door de komst
van internet en emailverkeer stokt de hoeveelheid postzegels. Vroeger kregen ze wel twintig
miljoen poststukken, nu nog maar 7 miljoen.
Maar ze gaan door, hun levenswerk doen ze nu
37 jaar en ze gaan door tot de 40 jaar is bereikt.
Dat is hun doel.

16

Kroniek MAART 2019

Wat is Cystic Fibrosis?
Cystic Fibrosis ( taaislijmziekte) is een
ernstige aangeboren aandoening die
(vooralsnog) niet te genezen is. CF is
blijvend, waarbij het verloop van de
ziekte, de klachten, over het algemeen
steeds ernstiger worden. Door intensieve
(Medische) zorg is tegenwoordig de kwaliteit van leven van CF patiënten sterk
verbeterd.
Ieder mens heeft op verschillende plaatsen
kliertjes zitten die vocht afscheiden, dit vocht
wordt ook wel slijm genoemd. Slijm zorgt er
onder andere voor dat afvalstoffen in het lichaam- b.v. stofdeeltjes en bacteriën die worden ingeademd – afgevoerd worden. Tevens
zorgt het ervoor dat verteringsstoffen (enzymen) van de alvleesklier naar de dunne darm
worden getransporteerd. Bij mensen met
CF is het slijm dat deze kliertjes afscheiden
uitzonderlijk taai, waardoor het zijn functies
onvoldoende kan vervullen. Als gevolg daarvan ontstaat slijm ophopingen in de diverse
organen. De slijmophopingen leiden tot
infecties in de longen en verstoppingen van
de afvoergangen van de alvleesklier en lever.
Dit resulteert in littekenvorming en daarmee
samenhangend een voortschrijdend functieverlies van deze organen, Het verloop van CF
is zeer grillig en voor bijna iedereen anders.
Ook de ernst van de klachten en de daarmee
samenhangende levensverwachting kan per
patiënt verschillen. Vooral de longen geven
bij de meeste patiënten ernstige problemen.
CF is de meest voorkomende erfelijke ziekte
met een beperkte levensverwachting.
De levensverwachting is rond de 40 jaar.
Bijna elke week wordt er in Nederland een

baby met CF geboren, er zijn op dit moment
ongeveer 1.530 mensen met CF, waarvan 650
kinderen.
Is CF erfelijk?
Ja. Ongeveer een half miljoen Nederlanders
(één op de dertig) is drager van het CF-gen.
Een drager ‘draagt’ de erfelijke eigenschappen van Cystic Fibrosis met zich mee. Deze
persoon heeft de ziekte zelf niet en weet
over het algemeen dan ook niet dat hij of zij
drager is van het Cystic Fibrosis-gen. Hij of
zij kan echter de erfelijke eigenschappen van
CF wel doorgeven aan zijn/haar kinderen. De
erfelijke eigenschappen van CF kun je alleen
doorgeven indien je als ouders beiden drager
bent.
Naast de Nederlandse Cystic Fibrosis stichting zijn er twee stichtingen die activiteiten
en vakanties organiseren voor CF-patiënten.
Hans en Thea van der Meulen hebben 25
jaar het geld, dat zij bijeen hebben gebracht
met het verzamelen van postzegels en meer,
besteed aan de stichting FOK.
Deze stichting FibrOsekinderen organiseerde
in de jaren 1975 tot 2005 jaarlijks zomerkampen.
De ouders konden dan even op adem komen, omdat in die tijd de kinderen intensief
geklopt moesten worden, deze therapie
wordt nu niet meer toegepast.
Door nieuwe medische inzichten, o.a. vanwege een bacterie waardoor er besmettingsgevaar ontstond, was het niet meer mogelijk
deze zomerkampen te organiseren. Deze
stichting is verhuisd naar Hart voor CF. Zij
organiseren activiteiten voor CF patiënten.
www.hartvoorcf.nl

CLUBJUBILEA
Clubjubilea D56
Arnhem, opgericht 24 februari 1949
Barchem, opgericht 5 maart 1954
Enschede, opgericht 8 maart 1969

70-jarig bestaan
65-jarig bestaan
50-jarig bestaan

Clubjubilea D58
Hoogezand-Sappemeer, opgericht 5 maart 1994
Leeuwarden-Zuid, opgericht 26 april 1974
Bergum, opgericht 10 september 1994

25-jarig bestaan
45-jarig bestaan
25-jarig bestaan

Clubjubilea D60
De Kempen, opgericht 10 juni 1989
Roermond, opgericht 18 juni 1964

30-jarig bestaan
55-jarig bestaan

Stichting Vakantie Project:
De Stichting Vakantie Project is ontstaan
aan het eind van de jaren 70. Een kleine
groep enthousiaste ouders van CF-patiënten
organiseerde in het vroege voorjaar een reis
naar Gran Canaria en ontdekte dat dit de CFpatiënten (én hun familie) wonderwel goed
deed. In 1982 ging men officieel over tot de
oprichting van de “Stichting Vakantie Project
CF-gezinnen.
Missie: “Even lucht voor mensen met ademnood met hun families”
Tijdens onze gure wintermaanden zijn CFpatiënten het meest vatbaar voor infecties.
In die periode komen dan ook de meeste
ziekenhuisopnames voor. Soms zijn CFpatiënten vanwege hun lichamelijke conditie
niet in staat om zonder (medische) begeleiding een vakantiereis in het buitenland door
te brengen. Uit ervaring is gebleken dat een
tijdelijk verblijf in een constant mild klimaat
voor CF-patiënten juist in die periode een
verbetering kan bewerkstelligen in zowel
lichamelijk als geestelijk opzicht. Bovendien
staat vast dat een kind met CF een zware last
legt op het hele gezin, zowel in financieel als
in geestelijk opzicht. De Stichting, bestaand
uit vrijwilligers, heeft om bovenstaande
redenen zich tot doel gesteld om zo’n reis
fysiek en financieel mogelijk te maken voor
CF-patiënten en hun families.
Wat zou het goed zijn om deze CF-stichting
als landelijk goed doel aan te brengen!!!!!

AGENDA
Een heel uitgebreide agenda staat op onze website.
Kijk daar voor uitgebreide informatie over de agendapunten.
29 maart 2019

‘Innerwheel sta in je kracht’ . Congres te Nijkerk

5-7 april 2019	‘Woman for Europe’ 2020 Conferentie in Griekenland
17 mei 2019 	‘Meet en Greet’ zie publicatie in de Kroniek en
op de website.
18 mei 2019 	‘Vriendschapsdag’ in het Archeon. Publicatie in
de Kroniek en op de Website
13-15 sept. 2019

‘European Rally Rotterdam’
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DOOR SOPHIE VAN DEN BERG, IW SCHIEDAM D60

De oudste club in district 60
Hoewel er natuurlijk al een meerdere
bijeenkomsten geweest waren met de
aspirant-leden begon het voor IW Schiedam op 9 januari 1951. Zestien echtgenotes
van Rotarians van de Rotaryclubs Schiedam en Vlaardingen, kwamen samen bij
Nel van Bergen Walraven. Daar werd het
charter uitgereikt door de presidente van
IW Nederland 1950/1951, mevrouw Boschlooten Bosch. IW Schiedam-Vlaardingen was
officieel lid van District 26.
We zijn nog twee keer vernummerd: p 1 juli
1967 District 58 en op 1 juli 1976 District 60.
De club kende een grote bloei en groeide uit
tot meer dan 70 leden. Op het bestuurlijk
vlak hebben veel leden in het verleden een
functie in het districts-, landelijk bestuur,
de Kroniek en de Board vervuld. Ook bij de
Conventies in Nederland in 1979 en 1991 is
ondersteuning verleend. Het verhaal ging
dat districtspresidentes bang waren om bij
IW Schiedam op bezoek te gaan want daar

waren veel van die pittige tantes die heel
veel wisten. Dus was het daar spitsroeden
lopen! Verder was het een bijzonder actieve
club met allerlei activiteiten. Er was een
handwerkclub die vaantjes borduurde, een
fietsclub, een wandelclub, een boekenclub,
een museumclub en de koffieclubs niet te
vergeten! Deze zijn verzorgen in groepjes
en om beurten thuis een koffieochtend,
theemiddag, lunch of diner.
Ook gingen veel leden naar de vergaderingen

van het districts- en het landelijk bestuur.
Voor Conventies waren er ook wel liefhebbers
of ze moesten er voor hun functie naar toe.
Er werd altijd een afvaardiging gestuurd naar
alle nieuwe clubs die hun charter kregen.
In mei was het club-uitje maar men ging ook
wel een aantal dagen samen op stap.
Elk jaar was er een project voor het goede doel.
In 1984 toen het grote aantal leden een
probleem werd, vond de splitsing plaats en
gingen de meeste Vlaardingse leden verder
onder de naam IW Vlaardingen. De keuze
was vrijwillig maar het veroorzaakte na 33
jaar samen veel hartzeer. Eénmaal per jaar,
om beurten, kwamen de clubs bij elkaar
op bezoek. De belangstelling in onze club
hiervoor verminderde en is het gestopt. IW
Schiedam deed het, net als IW Vlaardingen,
alleen ook prima. De club floreerde groeide
door tot wel 52 leden.
In maart 1999 hebben we een Intercity
georganiseerd. De deelnemers waren de clubs
Rotterdam, Rotterdam Botlek, Rotterdam
Delfshaven, Vlaardingen, Delft en Schiedam.
Maar liefst 110 deelnemers! Een flinke klus!
Het is een groot succes geworden.
We waren een middagclub. Elke tweede
dinsdag kwamen we bij elkaar. Om beurten
verzorgden twee leden de thee/koffie
en kochten er iets ‘bij’. Er was een aantal
echtgenotes van Rotarians die lid wilden
worden maar door werk niet ‘s-middags
konden komen. Na rijp beraad stelde het
bestuur in 2002/2003 voor om op termijn een
avondclub te worden. Twee jaar lang kwamen
we om beurten ’s middags of ‘s avonds bij
elkaar. Toen is definitief besloten om een
avondclub te worden inclusief een maaltijd.
Onze angst dat de oudere leden zouden
opzeggen is totaal niet bewaarheid. Zij vonden
het geweldig. Hoefden ze niet te koken en
kwamen ze ’s avonds ook nog eens de deur uit.
Het beoogde doel: nieuwe leden kwam ook uit.
Er meldden zich 10 nieuwe aspirant leden. Zij
zijn in groepjes lid geworden.
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DOOR ANNELIES THIELEMANS, IW VEGHEL-UDEN E.O. D60

Nu, in 2019, bij ons 68-jarig bestaan, staan we
er best goed voor. 36 leden en 5 aspirant-leden
die zich in februari hebben laten installeren.
We hebben nog steeds onze koffieclubs. Twee
boekenclubs en een museumclub. We hebben
ons jaarlijks project en ons jaarlijks uitje.
De leden vervullen allerlei functies binnen
de verschillende commissies. Onze enige
voetangel is, en daar hebben veel clubs mee te
maken: nieuwe bestuursleden!
Ook al ben je dan de oudste club binnen het
huidige District 60... Het komt vast wel goed!

De jongste club in
district 60 met het
VROUWEN LIED
In mei 2002 vond de Charter van INNERWHEEL VEGHEL-UDEN e.o. plaats. Tijdens
deze feestelijke gebeurtenis hebben wij gezamenlijk een lied gezongen: Het VROUWEN LIED
Het VROUWEN LIED is sindsdien ons clublied en bij speciale gelegenheden zingen we
dit allen uit volle borst met elkaar.
De tekst van het lied is door enkele van onze clubleden gemaakt. Speciaal voor het
70-jarig bestaan van Inner Wheel geven wij nu de tekst van ons VROUWEN LIED vrij.
Wij hopen dat we andere clubs hiermee kunnen inspireren om tot een eigen clublied te komen. Wij beleven er steeds weer veel plezier aan met elkaar en dat gunnen
we de andere clubs natuurlijk ook!!
MELODIE: “Toen wij uit ROTTERDAM vertrokken …”
Wij vrouwen zijn toch heel verschillend
Daar willen wij echt niet omheen
De een praat zacht de ander gillend
De derde die zegt er geen een
De een is blond de ander donker
De een is wit de ander zwart
Maar onder al die uiterlijkheden
Daar klopt een warm vrouwenhart
REFREIN:
Ondanks verschillen gaan wij samen
Want samen zijn we ijzersterk
Ook INNERWHEEL kan dat beamen
Dat is het resultaat van het vrouwenwerk
De een is punk de ander deftig
De een is jong de ander oud
De een is stil de ander heftig
De een is braaf de ander stout
De een noemt zich een feministe
De ander vindt dat radicaal
Maar als het er dan echt op aan komt
Dan zijn we er toch allemaal
REFREIN: Ondanks.........
Ze noemen ons ‘ t geslacht der zwakken
Zo’ n uitspraak is toch ongegrond
Als alle vrouwen zouden staken
Lag heel de wereld op zijn KONT
Want wie knoopt in tijd van crisis
De eindjes steeds weer aan elkaar
Dat zijn toch maar weer die vrouwen
Wat moet de wereld zonder haar
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DOOR IW ZWOLLE MIRRIAM BOUW-

DOOR KARIN VAN HELDEN VICE PRESIDENT IW NEDERLAND

MEESTER EN IW STAPHORST REESLAND
MARGIEN WESSELS BOER

Inner Wheel
klaar voor de
toekomst
Inner Wheel Nl heeft 67 clubs in Nederland. De clubs bestaan uit jonge maar ook
vaak uit oudere leden, leden die geholpen
hebben van Inner Wheel een enthousiaste en mooie organisatie te maken. Een
organisatie die er staat maar wel moet
verjongen om te blijven voort bestaan. De
extensioncommissie geeft waar mogelijk,
voorlichting over de rol en betekenis
van Inner Wheel, onze geschiedenis,
projecten en doelstellingen in nationaal
en internationaal verband.
De extension commissie in D 58 houdt
zich bezig met het aanspreken van
nieuwe leden door service- en netwerkclubs te benaderen om een gesprek aan
te gaan of een korte presentatie tijdens
een bijeenkomst te geven over Inner
Wheel. In de driehoek Steenwijk, Meppel,
Emmeloord worden serviceclubs en
netwerken benaderd om voorlichting te
geven op hun clubavond door middel van
een PowerPoint presentatie over onze geschiedenis, projecten en doelstellingen.
De extension commissie legt contact met
bestaande leden en clubs en onderzoekt
samen met hen de mogelijkheid van het
oprichten van een nieuwe club in de regio
en met resultaat ! Verschillende initiatieven staan op de rol voor het oprichten
van nieuwe Inner Wheel clubs.
Ook bekijkt zij samen met clubs de
verschillende mogelijkheden om oudere
clubs in stand te kunnen houden en oudere leden die niet meer zo actief kunnen
zijn toch voor Inner Wheel te behouden.
IW staat voor respect naar elkaar toe en
voor elkaar. Samen maken we daar deel
vanuit en merken we dat het ons verbindt
in kennis, netwerk en vriendschap.
Inner Wheel is het nieuwe netwerken,
verbreding van je beleving en inzichten,
service en maatschappelijk gericht op
ontwikkeling en betrokkenheid zowel op
nationaal maar ook internationaal gebied
waarbij volop gebruik wordt gemaakt
van sociale media om elkaar te vinden en
onze vriendschappen te onderhouden!
Dat is Inner Wheel van vandaag de dag.
Inner Wheel leeft en bruist.
Wie wil daarvan nu geen lid zijn!!
Voor meer info en vragen kun je contact
opnemen met de auteurs van dit artikel.
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Van toen naar toekomst
Inner Wheel is opgericht door vrouwen in 1924
in Engeland.
De eerste Nederlandse club was Apeldoorn die
het charter in 1946 ontving. Daarna volgden
velen. Kerndoel is de servicegedachte: samen
de wereld een beetje beter maken en elkaar
te steunen waar nodig. Dat geldt binnen de
landsgrenzen maar ook wereldwijd. International Inner Wheel is actief in meer dan 100
landen met bijna 4000 clubs en is hiermee
een van de grootste opererende serviceorganisaties. International Inner Wheel heeft als
non-governmental organisation (NGO) een
consultieve status bij de Verenigde Naties.
Onze hulp zowel in harde valuta alsmede de
fijn vertakte organisatie binnen de gemeenschappen zorgen dat hulp wereldwijd goed en
veilig ter plaatse komt. De onderlinge vriendschap is daarbij niet weg te denken.
Sinds de komst van de eerste club in Nederland is er veel veranderd. Hulp werd vroeger
bescheiden en achter de schermen aangeboden en aanvaard. Er werd zo weinig mogelijk
ruchtbaarheid aangegeven. Vandaag de dag
geldt IW helaas daarom nog steeds als het best
bewaarde geheim ter wereld. Jammer want
we doen samen hele mooie dingen en dat mag
iedereen ook best weten.
Wij zijn een organisatie die veel te bieden heeft
naast de vriendschap en de servicegedachte.
Wat denk je van ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten in besturen en commissies
met als mogelijkheid om het verschil te kun-

nen maken door persoonlijke ontwikkeling.
Je bent breder actief dan in eigen kring en
IW biedt je de verbondenheid en geborgenheid. Je wordt uit de comfortzone gehaald en
geconfronteerd met de noden van de maatschappij nationaal en internationaal!
IW weet als geen ander wat Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen is en doet dit al
jaren met fantastische resultaten!! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een van
de kerndoelen van de mondiale samenleving
en wij zijn hier heel goed in! Hiervoor worden
sociale media actief ingezet. Via twitter, Linked
Inn en Facebook(nationaal en internationaal)
worden projecten gedeeld en gepromoot,
vrienden gezocht en contacten gedeeld. Onze
website, www.innerwheel.nl , is gelinkt aan de
internationale website, waarop internationale
ontwikkelingen(oa VN) worden bijgehouden
en contacten worden gelegd.
In september 2019 is bovendien de European
Rally in Rotterdam
Het is hoog tijd om de bescheidenheid te laten
varen en trots te zijn op wat we samen doen en
te laten zien wat we op allerlei gebieden voor
de samenleving betekenen.
Zoek samen met je clubgenoten de publiciteit.
Laat zien wat Inner Wheel doet en gun het
lidmaatschap ook aan een ander!
Wees trots op je lidmaatschap van Inner
Wheel: Wij samen doen ertoe!!

DOOR COMMISSIE IW EURORALLY 2019

Go to: www.iweurorally.com

Jullie hebben het vast en zeker al gelezen, en
zelfs inmiddels ook de website bezocht: vanaf
1 januari 2019 is het mogelijk je aan te melden
voor dit geweldige evenement, de eerste
Inner Wheel European Rally. Heette dit
voordien Rallye Charlemagne, dit jaar is deze
happening opengesteld voor alle Europese
IW-leden.

(waar ook heerlijk geluncht kan worden)
en ‘s avonds vindt de opening plaats op de
Radarboot ‘De Majesteit’, waar, – tijdens een
vaartocht door de Rotterdamse haven - een
buffet wordt geserveerd.

De commissie heeft er de afgelopen drie jaar
hard aan gewerkt en het programma biedt
dan ook vele mogelijkheden.

Op zaterdag 14 september kan er gekozen
worden uit diverse onderdelen. Je kunt het
symposium ‘Move to connect’ bijwonen of
kiezen uit een van de excursies in en rond
Rotterdam. ‘s Avonds is er een ‘formal dinner’
in de Laurenskerk.

Op vrijdag 13 september kan men zich vanaf
12.00 uur registreren in het Schielandhuis

Op zondag 15 september is er ‘s ochtends
een historische tramrit door Rotterdam en

wordt er aansluitend geluncht in het restaurant van de de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas.
Kortom: een erg aantrekkelijk programma. We
verwachten – naast vele Europese IW-leden
– daarom ook zeker heel veel Nederlandse
vriendinnen.

Ga naar de website, en meld je aan!

DOOR IW VLAARDINGEN

Op onze februari-bijeenkomst was het weer
zover. Het jaarlijkse bezoek van een afgevaardigde van ons districtsbestuur. Dit jaar kwam
de inkomend president Marian van Tellegen
onze club bijeenkomst bijwonen. De bijeenkomst heeft dan toch een speciaal tintje, het
is voor ons dan een moment dat we ons als
club kunnen laten zien en waar we mee bezig
zijn. Daarnaast had deze avond ook nog een
feestelijk tintje, IW Nederland viert dit jaar
namelijk het 70-jarig bestaan en ter ere daarvan heeft onze club een magazine gemaakt,
bestaande uit mooie verhalen en illustraties

verteld en gemaakt door onze clubleden. Het
is prachtig geworden en het geeft een mooi
beeld van het reilen en zeilen van onze club
door de jaren.
Ingepakt als verjaardagscadeautje hebben we
het aangeboden aan Marian van Tellegen, die
het bijzonder waardeerde en het verder zou
verspreiden in het bestuur. We hebben het
met veel plezier gemaakt en het symboliseert
onze felicitaties aan alle clubs in Nederland.
Van harte gefeliciteerd Inner Wheel Nederland!

Kroniek MAART 2019

21

In memoriam
Begin november ontvingen we het verbijsterende bericht dat ons lid
Marlies Wijdeveld ernstig ziek was. Op 9 januari overleed Marlies
op 71-jarige leeftijd in haar eigen vertrouwde omgeving. Marlies was
een enthousiast IW-lid dat vele functies in commissies heeft bekleed.
In het clubjaar 2004-2005 is zij onze president geweest. We verliezen
met haar een actieve en betrokken IW-vriendin, maar vooral een
prachtig en warm mens. We zijn bedroefd om haar heengaan en
zullen nog vaak aan haar terug denken. Lieve Marlies, we zullen je
enorm missen.
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW OLDENZAAL D56

Op 10 oktober is één van onze oudste leden, Fietje Aerdts, op
81-jarige leeftijd overleden. Zij was heel lang een zeer toegewijd en
betrokken lid van onze club. Vrijwel altijd aanwezig, geïnteresseerd
in anderen en attent. Ook bestuurlijk was ze actief. In het afgelopen
jaar bleek Fietje – hoewel ogenschijnlijk fit en gezond – plotseling
ongeneeslijk ziek te zijn. Maar zij bleef positief en we hadden bewondering voor de manier waarop ze omging met het onvermijdelijke
en haar lot aanvaardde. Tenslotte is ze thuis in haar slaap overleden.
Tijdens onze clubbijeenkomst in november hebben we haar herdacht. We missen haar zeer.

Na een slopende vermoeidheid en afnemende conditie bleek dat
Tanny op 12 september er een verraderlijke ziekte bij kreeg. Het
schokkende bericht van haar overlijden op 13 oktober heeft ons
met grote verslagenheid achtergelaten. Tanny Willy Stam-Louisse
is 80 jaar geworden. Tanny, lid sinds de oprichting in 1979, heeft
alle denkbare functies in de club vervuld. Zij was een wijze, belezen
vrouw, tot het allerlaatst betrokken bij het clubgebeuren. Geliefd
doordat zij in al haar bescheidenheid veel liefde en vriendschap
wist te geven. Haar laatste wens aan ons was: ‘Blijf genieten van de
bijeenkomsten en blijf ervoor gaan!’ Tanny wàs Inner Wheel. Zonder
haar moeten wij verder.
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW GOES-REIMERSWAAL D60

Op 21 september 2018 overleed ons flamboyante oudste charter lid,
Bets Soetendal-van der Meer. Ze heeft de prachtige leeftijd van 96
jaar bereikt. Tot het laatst toe wist ze van simpele dingen creaties te
maken. Bets was een enthousiaste bezoeker van onze IW-bijeenkomsten. Toen dat niet meer lukte, bezochten wij haar regelmatig, wat
ze zeer op prijs stelde. Het wegvallen van haar man was een enorm
gemis voor haar. Wij zullen ons Bets herinneren als een originele,
bijzondere vrouw.

DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW DE KEMPEN D60

DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW KINDERDIJK D60

We wisten dat er een moment van afscheid zou komen en ……ineens was het daar.
Op 13 augustus 2018 overleed onze zeer gewaardeerde en zorgzame
IW-vriendin Thea Levens – Kort.
Thea was een sociaal mens en hielp via verschillende organisaties
haar medemens in nood.
Ze was 14 lid van onze club en is zowel president als secretaris
geweest. Ze was heel secuur, bedachtzaam en altijd de rust zelve.
Ze had altijd voor iedereen een luisterend oor. Thea was ook heel
handig en creatief en bovenal gezellig; altijd wel te vinden voor
een uitje. Dat hebben we onder anderen tijdens een IW-bezoek aan
club Cayenne kunnen ervaren. We zijn dankbaar dat wij haar als
een vriendin in ons midden hadden. Ze was een voorbeeld voor ons
allen.

Op 22 januari 2019 overleed op bijna 84-jarige leeftijd ons charter
lid Irma Verwer-Algera - altijd tot in de puntjes verzorgd, altijd stralend, altijd optimistisch ondanks alle tegenslagen op het gezondheidsvlak - die in al die jaren nooit zonder dwingende reden een
bijeenkomst oversloeg. Gelukkig heeft ze de laatste jaren met Henk
nog heerlijk van alles kunnen ondernemen, maar na zijn toch nog
plotselinge dood leek er een lampje in haar uit te gaan en ging ook
zij zienderogen achteruit. We zullen haar missen.

DOOR BESTUUR EN LEDEN IW PARAMARIBO D60

DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW KINDERDIJK D60

Op 17 januari overleed op 89-jarige leeftijd Metje Rijlaarsdam-Vromans. Haar overlijden kwam na een lange periode van intensieve
zorg die in haar vertrouwde huis kon worden gegeven. We zullen
Metje blijven herinneren als een lieve vrouw, altijd in voor een grapje
met een twinkeling in haar ogen. Inner Wheel leden van Goes- Reimerswaal waren aanwezig bij haar afscheidsdienst in de Maartenskerk in Wemeldinge.
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN GOES-REIMERSWAAL D60

Midden in de fraaie zomer is op 28 juli 2018 onze lieve vriendin Aly
Dantuma-Hornhuis overleden. Ze is 76 jaar geworden. De eerste
duidelijke symptomen van haar ziekte openbaarden zich in het
voorjaar van 2018.
We herinneren haar als een waardevol lid van onze club. Zij vervulde een bestuursfunctie en deed waar mogelijk mee aan onze
activiteiten. Als Aly op haar geplande tijdstip binnenkwam op een
bijeenkomst, kwam vrolijkheid en gezelligheid binnen. Aly was altijd
gastvrij voor de clubleden. Wij zullen haar node missen in onze
vriendinnenkring.
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW BERGUM D58
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Op 22 augustus 2018 is Marthe Theodore Ferf-van Holk, oud-lid van
IW Alkmaar op de leeftijd van 95 jaar in Oldeberkoop (Friesland), in
alle rust en omgeven door haar kinderen, overleden. Marthe is ruim
50 jaar lid van onze club geweest en heeft zich altijd zeer actief, ook
bestuurlijk, voor onze club en anderen ingezet. Marthe had al een
paar jaar geleden onze club verlaten. Vanwege haar ouderdomsziekte
verhuisde ze voor haar verzorging naar Friesland. We zullen haar met
respect en waardigheid herinneren. We zullen haar missen.
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW ALKMAAR D58

Op 19 oktober 2018 overleed op 75-jarige leeftijd zeer plotseling Truus
Reddingius op weg naar haar dochter in Londen. Truus was sinds
1981 lid en sinds 2001 erelid van onze club en niet zonder reden. Jarenlang was ze actief in de activiteiten-commissie, meerdere malen lid
van de lustrumcommissie en vervolgens was ze tot op heden lid van
de commissie Wel en Wee. Truus was zo’n lid, die de club ruggengraat
geeft. Altijd optimistisch en met een gulle lach. Op het maandelijkse
bridgeclubje was ze ook steeds van de partij. De leegte die ze achterlaat is vele malen groter dan zijzelf. Wij zullen haar missen.
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW GRONINGEN D58

Op 22 september 2018 overleed op 89-jarige leeftijd plotseling in haar
slaap ons clublid Annie van der Kamp-Kanis. Annie was lid sinds
1995. Annie was een unieke en zorgzame vrouw met een optimistische
kijk op het leven, belangstellend naar ons allemaal. Zij bezocht trouw
onze bijeenkomsten. Voor onze goede doelen heeft zij zich ingezet
door het maken van allerhande leuke dingen. Annie was van plan haar
zoon en zijn familie in Canada te bezoeken in oktober. Helaas is daar
niet meer van gekomen. We kijken terug op vele goede jaren samen
met haar binnen onze club; we zullen haar missen.
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW KAMPEN

Tot ons grote verdriet is op 20 oktober 2018 onze lieve vriendin Karin
de Boer-Bleker overleden. Karin was 73 jaar. Karin heeft veel voor
Inner Wheel betekend. Zo was zij onder andere presidente en lid van
veel commissies. Vooral fondsenwerving en service lagen haar na aan
het hart. Karin werkte enthousiast mee aan veel van onze activiteiten.
De laatste maanden was haar conditie te slecht om de bijeenkomsten
te bezoeken. Maar tot vlak voor haar overlijden bleef ze met een paar
Inner Wheel vriendinnen thuis bridgen. Daar genoot ze van.
Wij zullen Karin erg missen en haar niet vergeten.
DOOR BESTUUR EN LEDEN VAN IW DRACHTEN D58

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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Kom en vier 70 jaar
vriendschap met ons
ARCHEON ALPHEN AAN DE RIJN | ZUID HOLLAND

18 mei 2019

vriendschapsdag
Aanmelden t/m 31 maart via de clubsecretaris
Kosten: € 50,Parkeren en openbaar vervoer: www.archeon.nl
Ontvangst en registratie: 09.30 – 10.15 uur in het Badhuis
Aanvang programma: 10.30 uur in de Herberg
In het bezit van een museumjaarkaart?
Neem deze dan mee.
Meet & Greet informatie: www.innerwheel.nl
Voor reacties of vragen: vriendschapsdag2019@gmail.com
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