
KR   NIEK
INNER WHEEL NEDERLAND

INN
ER

W
HEEL

JAARGANG 54, 2019/2020
NUMMER 3
juli 2020

TIJDSCHRIFT VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING INNER WHEEL NEDERLAND

INNER WHEEL INTIJDEN VAN  CORONA

JAARGANG 55, 2019/2020
NUMMER 3
JULI  2020



2 Kroniek JULI 2020

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 + redacteur D60
Marry Codée-De Weerd
IW Walcheren
E-mail:  
kroniekhoofdredacteur@gmail.com

Redacteur District 58
Marga van Amerongen  
MAL Lid
E-mail:  
margavanamerongen@outlook.com

Redacteur District 56
Letta van Walsem 
IW Amersfoort
E-mail:  
lvwalsem@hetnet.nl

Kopij aanleveren in Word, per mail 
sturen naar de redacteuren van D56, D58 
en hoofdredacteur.
Voor de Kroniek graag inhoudelijke  
verhalen passend bij het gekozen thema.
Max. aantal woorden:
In memoriam   100
Themakopij      600

Thema oktober-nummer:  
ONTMOETEN,
Hoe ontmoeten wij elkaar in deze tijden?
Hoe blijven wij verbonden met elkaar?

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

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

LB president Marlies Arnoldus
iiw.nl.lbpresident@gmail.com

LB secretaris Tineke Cerutti
iiw.nl.lbsecr@gmail.com

LB penningmeester Lynn den Daas
iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com

Website: www.innerwheel.nl
Kopij voor de website kan doorlopend 
aangeleverd worden.
Webmaster: Joost Moonen
E-mail: joost.moonen@upcmail.nl

Sluitingsdatum inleveren kopij:
5 september 2020

Verschijningsdatum volgende Kroniek:
15 oktober 2020

Het gedicht van Toon Hermans werd 
voorgelezen door Willeke Overink
tijdens de Vicepresidentendag van D56

colofon   DOOR MARRY CODÉE, HOOFDREDACTEUR  
DE CORONAKRONIEK

De kroniek die voor je ligt is niet alleen de 
laatste van dit IW jaar, maar is ook een 
uniek exemplaar: het is de eerste en naar 
wij hopen de enige CORONAKRONIEK.

Nadat de kroniek van maart in je bus viel, is de 
wereld op zijn kop gezet door een virus. Het 
coronavirus, dat heel veel stil heeft gelegd. 
Ineens stopte het normale leven in het land en 
ook in Inner Wheelland.

Een virus met grote gevolgen. Gevolgen 
die niemand ooit meegemaakt heeft. Er 
veranderde veel, ook voor Inner Wheel en daar 
gaat deze kroniek over.

Lees de mooie verhalen van de clubs, de 
initiatieven die genomen zijn en de artikelen die 
gerelateerd zijn aan het virus. Maar lees ook het 
verhaal van het district project van D60 en ’ Wat 
doet een board director eigenlijk ’.  De digitale 
mogelijkheden, die er wel al waren, werden ook 
ontdekt door de clubs en de districten. 
Het Zoomen werd geïntroduceerd en hoe 
mooi is het dan als je op je beeldscherm 
je clubgenoten uit Paramaribo en Curaçao 
ontmoet, zo ver weg, maar toch dichtbij. 
Ontmoeten, hoe belangrijk is dat in het leven, 
het mocht even niet, maar langzaam aan 
mogen we elkaar op afstand weer zien. 
ONTMOETEN is ook het thema voor de eerste 
kroniek van het nieuwe IW jaar 2020-2021.
Ontmoeten in de breedste zin van het woord. 
Je kunt nieuwe leden ontmoeten, door te 
ontmoeten kun je elkaar inspireren, door te 
ontmoeten maak je nieuwe vrienden, door 
elkaar te ontmoeten kun je nieuwe dingen 
ontplooien, ontmoeten is ook kruis bestuiven, 
er is dus heel veel om over te schrijven. 
Pak pen en papier en schrijf…………… 
Stuur jouw verhaal voor 5 september naar een 
van jouw redacteuren.

Heel blij zijn we als er kopij binnenkomt, 
want zonder kopij geen kronieken, daarom 
bedankt de redactie jullie heel hartelijk voor 
het insturen van al die mooie en interessante 
artikelen  het afgelopen Inner Wheel jaar.

We kijken uit naar nieuwe verhalen voor in de 
kroniek van oktober 2020.
En dan zijn we op een bijzonder manier aan 
het eind gekomen van het Inner Wheel jaar 
2019-2020,  de redactie wenst  iedereen een  
hele mooie en gezonde zomer toe om elkaar 
hopelijk in september weer te ontmoeten.

De Kroniek met oa
* Project in Coronatijd ‘Because we care’
* Communiceren met behulp van pioenrozen
* Handschoenen, mondkapje, bril en faceshield
* Het Corona kookboek van Oldenzaal
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Lieve leden 
Wat een vreemd jaar was het eigenlijk afgelopen 
clubjaar. Ineens was er Corona en moest de 
Vriendschapsdag, die met zoveel liefde door IW 
Veghel-Uden e.o. was voorbereid, worden afgelast.    
Leden van de Clubs konden niet meer bij elkaar 
komen en echt “met elkaar” leek opeens ver weg. 
Ons normale leven kwam tot stilstand maar dat 
gaf ook ruimte voor nieuwe kansen. Voor jullie 
ligt weer een prachtige editie van de Kroniek, 
die een mooi beeld geeft van de kracht van Inner 
Wheel en de vele warme initiatieven van onze 
leden in deze Corona-tijd. We hebben nieuwe 
hands on acties bedacht, het “online” vergaderen 
massaal omarmd en ontdekken elkaar virtueel. 
Laat je inspireren door bloemen, kaarten, 
telefooncirkels of balkongesprekken. Kleine 
initiatieven kunnen een groots effect hebben.

Met elkaar kunnen we ook nu veel 
betekenen voor elkaar én voor 
anderen! 

    DOOR MARLIES ARNOLDUS 

PRESIDENT IW-NL 2020-2021

Club jubilea juli 2020 – 
oktober 2020

Clubjubilea D60
Nijmegen, opgericht 6 oktober 1960 
60 jaar 

CLUB
JUBILEA

AGENDA

Wat hebben deze 
twee met elkaar te 
maken? Daarvoor 
moet ik terug naar 
januari van dit jaar. 
Toen is namelijk 
mijn belangstelling 
gewekt voor de IIW 
Conventie in Jaipur/
India die volgend 
jaar maart plaats 
vindt. Via Facebook 
verschenen allerlei 
kleurrijke berichten 
met het aanbod van 

een ’early bird ‘-registratiekorting. Al jaren 
staat India met stip op mijn reiswensenlijst, 
dus het was meteen duidelijk: dit evenement 
wil ik bijwonen. Al gauw bleek dat er meer 
Nederlandse IW-vriendinnen interesse hadden 
en zo vonden we elkaar in een speciale 
Jaipur-whatsappgroep, gestart door Tatjana 
Bieze Vongehr. Vragen zoals welk hotel, wie 
wordt je kamermaatje, welke reis maken we 
na afloop, hoe kunnen we de galakleding 
een Hollands tintje geven en met welke 
luchtvaartmaatschappij reizen we, werden 
in rap tempo met elkaar besproken. Het 
enthousiasme spatte van de berichtjes af. We 

waren het erover eens dat alleen de voorpret 
al zo leuk was. Nog ruim een jaar te gaan, maar 
wat hadden we een zin in dit IIW-evenement. 
En toen kwam maart en werd de hele wereld 
overvallen door het coronavirus. Opeens was 
de agenda leeg en brachten we de dagen in 
en rond huis door. De ‘Jaipurgroep’ deelde 
dagelijks met elkaar de persoonlijke corona-
ervaringen en de ludieke wijzen waarop met 
clubleden contact werd gehouden. De vele 
humoristische berichtjes hielden de spirit erin. 
Het warme IW-hart begon te kloppen toen we 
hoorden over de landelijke actie van ‘Because 
We Carry’ waarbij rugzakken, gevuld met 
speelgoed, verzameld werden voor kinderen in 
de vluchtelingenkampen op Lesbos. De eigen 
clubs werden ingeschakeld en binnen twee 
weken lagen er over de honderd rugtassen 
klaar. Heerlijk om in zo’n lock-down-periode 
positief bezig te zijn voor het goede doel. 

Het resultaat was voor de organisatie, zoals 
op Facebook staat, “een kippenvelmoment 
en om te janken, zo mooi en ontroerend”. Er 
zijn 24.000! rugzakjes verzameld die verdeeld 
zullen worden over diverse plaatsen. Zoals 
door iedereen wordt de versoepeling van 
de coronaregels ook door de Jaipurgroep 
nauwlettend in de gaten gehouden. De tijd 
gaat snel en hoe zal de situatie volgend 
jaar maart zijn? Is het veilig genoeg om 
een Conventie te organiseren of om in een 
vliegtuig te stappen? We hopen natuurlijk 
dat dit grote festijn doorgang kan vinden 
en wij onze IW-vriendinnen uit alle hoeken 
van de wereld weer kunnen ontmoeten. 
Maar één ding is zeker: de band met de 
‘Jaipurvriendinnen’ is in deze coronamaanden 
stevig aangehaald en dat is toch ook één van 
de doelstellingen van IW, het bevorderen van 
vriendschap?  

   DOOR ILMY VAN DER STER, IW HAARLEM

CORONA EN JAIPUR

 DOOR ILMY VAN DER STER, IW HAARLEM 
 
CORONA EN JAIPUR 
 
Wat hebben deze twee met elkaar te maken? Daarvoor moet ik terug naar januari van dit 
jaar. Toen is namelijk mijn belangstelling gewekt voor de IIW Conventie in Jaipur/India die 
volgend jaar maart plaats vindt. Via Facebook verschenen allerlei kleurrijke berichten met 
het aanbod van een ’early bird ‘-registratiekorting. Al jaren staat India met stip op mijn 
reiswensenlijst, dus het was meteen duidelijk: dit evenement wil ik bijwonen. Al gauw bleek 
dat er meer Nederlandse IW-vriendinnen interesse hadden en zo vonden we elkaar in een 
speciale Jaipur-whatsappgroep, gestart door Tatjana Bieze Vongehr. Vragen zoals welk hotel, 
wie wordt je kamermaatje, welke reis maken we na afloop, hoe kunnen we de galakleding 
een Hollands tintje geven en met welke luchtvaartmaatschappij reizen we, werden in rap 
tempo met elkaar besproken. Het enthousiasme spatte van de berichtjes af. We waren het 
erover eens dat alleen de voorpret al zo leuk was. Nog ruim een jaar te gaan, maar wat 
hadden we een zin in dit IIW-evenement. En toen kwam maart en werd de hele wereld 
overvallen door het coronavirus. Opeens was de agenda leeg en brachten we de dagen in en 
rond huis door. De ‘Jaipurgroep’ deelde dagelijks met elkaar de persoonlijke corona-
ervaringen en de ludieke wijzen waarop met clubleden contact werd gehouden. De vele 
humoristische berichtjes hielden de spirit erin. Het warme IW-hart begon te kloppen toen 
we hoorden over de landelijke actie van ‘Because We Carry’ waarbij rugzakken, gevuld met 
speelgoed, verzameld werden voor kinderen in de vluchtelingenkampen op Lesbos. De eigen 
clubs werden ingeschakeld en binnen twee weken lagen er over de honderd rugtassen klaar. 
Heerlijk om in zo’n lock-down-periode positief bezig te zijn voor het goede doel. Het 
resultaat was voor de organisatie, zoals op Facebook staat, “een kippenvelmoment en om te 
janken, zo mooi en ontroerend”. Er zijn 24.000! rugzakjes verzameld die verdeeld zullen 
worden over diverse plaatsen. Zoals door iedereen wordt de versoepeling van de 
coronaregels ook door de Jaipurgroep nauwlettend in de gaten gehouden. De tijd gaat snel 
en hoe zal de situatie volgend jaar maart zijn? Is het veilig genoeg om een Conventie te 
organiseren of om in een vliegtuig te stappen? We hopen natuurlijk dat dit grote festijn 
doorgang kan vinden en wij onze IW-vriendinnen uit alle hoeken van de wereld weer kunnen 
ontmoeten. Maar één ding is zeker: de band met de ‘Jaipurvriendinnen’ is in deze 
coronamaanden stevig aangehaald en dat is toch ook één van de doelstellingen van IW, het 
bevorderen van vriendschap?   

           
                                                               
 

10-13 september 2020 
European Meeting in Griekenland: Rhodos

21 november 2020  
DLV + ALV

3-6 maart 2021 
Inner Wheel Conventie Jaipur

26-27 september 2020 
Woman for Europea, gaat helaas niet door 
en wordt verzet naar 2021
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  DOOR FRANCINE BEIJ, BOARD DIRECTOR

Wat doet een Board Director 
eigenlijk?
Inner Wheel is in de 100 jaar van haar 
bestaan uitgegroeid tot een wereldwijde 
organisatie met meer dan 104.000 leden 
in meer dan 100 landen waar leden zich 
vrijwillig bezighouden om het leven 
van anderen te helpen, vriendschap 
met elkaar te hebben en internationale 
contacten te cultiveren; een organisatie 
die ook als waarnemer een plek in de VN 
heeft gevonden. 

International Inner Wheel heeft een uit 5 leden 
bestaand Bestuur dat wordt bijgestaan door 16 
jaarlijks gekozen Board Directors. Nederland 
is meestal vertegenwoordigd als de President 
van Inner Wheel Nederland zich hiervoor 
verkiesbaar stelt. De Board komt eenmaal 
per jaar in Manchester bijeen maar heeft 
gedurende het jaar overleg via internet. Ik heb 
deze functie van juli 2018 tot juli 2020 mogen 
vervullen. In deze rol krijg je Clubs toegewezen 
in landen waar geen Nationaal Bestuur is en 
die los in de structuur hangen (Non Districted 
Clubs). Het is de bedoeling dat je als Board 
Director contact onderhoudt met deze clubs. 
Zo heb ik contact gehad met IJsland, Dubai en 
Uganda. Vaak is het een hele zoektocht omdat 
clubs de bestuurswisselingen niet tijdig of 
onvolledig aan Manchester doorgegeven maar 
facebook blijkt een grote hulp. 

Het contact met Uganda ontstond heel 
spontaan. Ik kreeg het verzoek  de Inner 
Wheel Dag met hen te komen vieren en zo 
ben ik begin januari op bezoek geweest bij 
twee clubs. Ik werd ondergebracht bij de 
presidenten van Club Mengo en Club Kampala. 
Mijn echtgenoot vond dat een geruststellende 
gedachte want ik had mij niet gerealiseerd 
dat het in Uganda niet overal even veilig is 
voor blanke Europeanen,  maar ik heb mij op 
geen enkel moment bedreigd gevoeld. Die 
onveiligheid bleek wel uit het tweede adres 
waar ik verbleef, een compound omringd met 
hekken en zware bewaking. Op de terugweg 

werd ik ook niet losgelaten tot op het moment 
dat ik volledig was ingecheckt: “You are our 
resposibility”. 

Wat heb ik geweldig gastvrije, enthousiaste, 
hard werkende, gelovige Inner Wheel leden 
leren kennen. 
Ik werd op het vliegveld verwelkomd door 
de president van Club Mengo en haar man. 
Bij thuiskomst na middernacht stond een 
compleet buffet klaar, verzorgd door de oudste 
kinderen die “zomervakantie” hadden. Toen 
ik eenmaal mijn bed zag viel ik als een blok in 
slaap.

De volgende dagen zijn we op bezoek gegaan 
bij diverse projecten : een middelbare school 
werd voorzien van maandverband waardoor 
meisjes minder hun lessen zouden missen, 
donatie van een cementen keukenvloer bij 
een school met kinderen met een achterstand, 
aanbieden van een watertank bij een lagere 
school. Er was de eerste avond groot feest 
wegens de oprichting van een nieuwe 
club Ggaba, waar ik als ‘special guest’ was 
aangekondigd. Hiervoor bleken niet de 
nodige charterpapieren uit Manchester te zijn 
ontvangen maar ter plekke heb ik contact 
kunnen leggen met International IW President 
Phyllis en met onze administrateur Alan in 
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Wij hebben als Inner Wheel massaal het 
Zoomen ontdekt én omhelst. Corona brengt 
op deze manier elkaar ontmoeten, elkaar zien 
en elkaar spreken, dichtbij! Verrast konden 
wij ontdekken dat wij voor een vergadering 
niet meer altijd in de auto hoeven te stappen. 
Daardoor blijkt dat wij heel efficiënt en 
ook vaker van gedachten kunnen wisselen. 
Zoomen bevalt zo goed, dat wij denken dat 
ook ná Corona deze manier van samenwerken 
bij zullen behouden.

ZOOM 
ZOOM 
ZOOM

Manchester waardoor er verder niets meer 
in de weg stond om het feest door te laten 
gaan. Mijn bezoek werd erg gewaardeerd 
omdat voor hen International Inner Wheel iets 
abstracts was, maar nu was er iemand die de 
moeite had genomen speciaal naar Uganda te 
komen. 

De tweede helft van mijn bezoek was ik te 
gast bij Club Kampala en zij bombardeerden 
mij tot “Chief Walker” tijdens de promotie 
optocht door de stad, die werd begeleid door 
politie. Daarna was er een clubbijeenkomst 
met buffet, dans en cadeaus, waarna een 
bezoek aan een gospel kerkdienst niet mocht 
ontbreken.

Met hen heb ik een ‘elderlyhome’  bezocht 
waar geld en goederen heengingen. Hierbij 
sprongen mij de tranen in de ogen bij 
de verhalen over kinderen en een totaal 
verwaarloosde vrouw die werden opgenomen 
nadat ze voor de poort waren gelegd .
Ik heb ook wat van het land kunnen zien. 
Het werkschema van de heer des huizes was 
geheel op mijn bezoek afgestemd en met een 
aantal vriendinnen hebben we het Elisabeth 

National Park bezocht waar ik onder andere 
olifanten, kafferbuffels en nijlpaarden heb 
gezien. Het was een geweldige ervaring, met 
veel plezier en vriendschap .
Ik ben ervan overtuigd dat mijn bezoek heeft 
bijgedragen aan het bestendigen van het Inner 
Wheel gevoel in Uganda, gelukkig net voordat 
ook daar de corona crisis uitbrak want het was 
luxe maar ook heel primitief tegelijk.
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Dit jaar steunde District 60 financieel hun 
clubs in Paramaribo en Curaçao bij hun 
geweldige inspanning om kinderen een 
toekomst te geven. Een goede rede om deze 
twee clubs te vragen wat meer te vertellen 
over deze projecten. 

De zusjes Shannon en Alyson krijgen een 
opleiding dankzij Studiefonds Noord in 
Paramaribo

Sinds 2008 ondersteunt IW Paramaribo 
jaarlijks 2 á 3 kinderen bij het volgen 
van een middelbare-school opleiding 
via het Studiefonds Noord. Dankzij dit 
studiefonds worden diverse kinderen uit 
achterstandsgezinnen uit Paramaribo Noord 
financieel in staat gesteld hun middelbare-
school diploma te halen.  Voor 24 euro per 
maand kan een leerling Mulo onderwijs volgen, 
voor 30 euro per maand het VWO of IMEAO. Dit 
bedrag maakt het verschil tussen een toekomst 
met perspectief of een vrijwel kansloze 
achterstand! Zoals bijvoorbeeld voor de zusjes 
Shannon en Alyson.

Shannon en Alyson komen uit een gezin 
waarvan de ouders gescheiden zijn. Opgroeien 
in dit eenoudergezin was heel moeilijk. De 
moeder van de zusjes was vaak werkloos en 
had steeds wisselende relaties, waarbij geweld 
helaas geen uitzondering was. De kinderen 
werden sterk verwaarloosd en gingen ook vaak 
met een lege maag naar bed, waardoor ook 
hun schoolprestaties achteruitgingen. Gelukkig 
heeft op een gegevens moment de oma van de 
meisjes ingrepen en ze in huis genomen. Vanaf 
toen zijn oma en opa de opvoeders geweest 
en oma werd toen zelfs “mama” genoemd. 
In 2013 kwam oma te overlijden en het gemis 
van oma is heel erg groot en voelbaar in huis. 
Oma maakte het leuk thuis, maakte lekkere 
hapjes etc. Alyson geeft aan dat opa vaak heel 
veel klaagt en heel streng is, dit maakt dat ze 
het nu thuis heel saai vindt sinds oma er niet 

meer is. In 2015 kwam het verzoek binnen bij 
het Studiefonds om de twee zusjes toe te laten 
in het studiefonds, omdat opa er alleen voor 
stond (het contact met hun biologische vader 
is minimaal, daar die een nieuw gezin heeft 
en zijn huidige vrouw een vervelende houding 
aanneemt ten opzichte van de kinderen).
Shannon is een rustig meisje, doet het heel 
goed op school en gaat elk jaar keurig over. 
Ze zit nu in het laatste jaar van de Middelbare 
school (VOS niveau). Na de middelbare school 
wil ze wel door studeren, maar is nog aan 
het kijken welke studierichting ze op wil. Ze 
wil haar vervolgstudie graag gaan doen in 
combinatie met een fulltime-baan overdag en 
als het kan, het liefst, in de richting waarvoor 
ze nu studeert, namelijk assistent accountant. 
Shannon haar hobby’s zijn voetballen, 
volleyballen en zwemmen. Ze heeft 3 jaren in 
het Dames voetbal team van de school gezeten 
en heeft zelfs één keer het kampioenschap 
behaald met dit team. Ze houdt van de natuur 
en geniet ervan als ze met haar oom naar zijn 
buitenplekje gaan op Brokopondo. Shannon is 
geen uitgaanstype en is vaak gewoon thuis te 
vinden.

Alyson kreeg helaas in 2018 
gezondheidsproblemen en kon niet verder 
gaan met het voetballen. Ze had last van 
maagklachten en hield niets binnen. Daarna 
kwamen er tintelingen bij over het hele lichaam 
en kreeg ze ademhalingsproblemen. Ze ging 
het ziekenhuis in en uit, er werden allerlei 
medische onderzoekingen gedaan, ze kreeg 
medicijnen maar dat mocht niet echt baten. 
Alyson heeft een jaar lang gesukkeld met 
haar gezondheid en heeft hierdoor ook het 
3e leerjaar moeten overdoen, omdat ze niet 
in staat was altijd de school te bezoeken. Het 
gaat nu stukken beter met haar gezondheid, 
maar ze heeft nog wel last van hele zwakke 
benen. Alyson wil ook graag door studeren, 
alleen wil ze zich eerst laten informeren over de 
verschillende mogelijkheden na de middelbare 
school.
Zowel Shannon als Alyson zijn echte 
doorzetters en ondanks alle moeilijke situaties, 
blijven ze toch hun best doen op school. 
Het Studiefonds is heel trots op deze twee 
studenten.

“Kresh Dede Pikiňa” en Stichting “Shima-
ruko” samenwerkend met Hayes Nicholls, 
de ‘burgmeester’ van de wijk Seru Fortuna 
op Curaçao
De wijk Seru Fortuna in Curaçao is mooi 
gelegen op een heuvel, de straten zijn fleurig 
met allemaal goed ogende, onderhouden 
woninkjes en tuintjes. De benaming Seru 
Fortuna (Geluksberg) correspondeert niet met 
wat de bewoners ervaren. In de wijk heerst 
armoede en er zijn veel problemen waar 
schijnbaar niet meer naar wordt omgekeken. 
Behalve dan door de vele vrijwilligers, 
waaronder IW Curacao, die met veel 
enthousiasme dag in dag uit hun hart hebben 
verknocht aan de wijk en de mensen. 

In het buurtcentrum in de wijk koken de 
moeders zelf voor de kinderen onder de 
supervisie van Hayes Nicholls en de Stichting 
Shimaruku. En ook bij de Crèche Dede Pikiňa, 
ervaar je de gezelligheid en saamhorigheid.
Stichting Shimaruko geeft kinderen dagelijks 
een warme maaltijd.
Hayes Nicholls - een gepensioneerd 
schoolhoofd van de lokale basisschool Kolegio 
Dodo Palm – en wordt de ‘burgemeester’ van 
Seru Fortuna genoemd, nu hij zich al jarenlang 
inzet voor het welzijnswerk in deze wijk. Hij 
wordt ook door jong en oud gerespecteerd 
omdat hij zich altijd heeft ingezet voor, op de 
eerste plaats, zijn kinderen op de basisschool 
en daarnaast voor alle minderbedeelden 
en voor armoedebestrijding. 24 jaar terug 
heeft hij, in samenwerking met de Kamer van 
Koophandel, de Rotary en Inner Wheel deze 
oftewel alle noden voorgelegd en hebben ze 
Stichting Shimaruku opgericht met als eerste 
voorzitter Eva Smeets (IW member). Daaruit 
is het mooie project voortgekomen dat de 
kinderen dagelijks een maaltijd voorgeschoteld 
krijgen, gekookt door een groepje moeders van 
de wijk en geserveerd in het buurtcentrum, 
waar ze ook voor naschoolse opvang terecht 
kunnen.

  DOOR MARIAN TELLEGEN, DISTRICTPRESIDENT 2019-2020

Onze Clubs in Curaçao en 
Paramaribo bieden Kinderen 
daadwerkelijk een toekomst……..

WAARDECHEQUE

€ 5.800,-
INN

ER

W
HEEL INNER WHEEL

                                 Serviceclub

District 60

IW club Curaçao voor het project: “Kresh Dede Pikina”

^̂

WAARDECHEQUE

€ 5.000,-
INN

ER

W
HEEL INNER WHEEL

                                 Serviceclub

District 60

IW Paramaribo voor het project: “Studie Fonds Noord”
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Tijdens de Covid 19-crisis, met de lockdown 
en het sluiten van alle faciliteiten, is men 
overgeschakeld op het samenstellen en 
distribueren van voedselpakketten voor de 
ouders van deze kinderen en die van Crèche 
Dede Pikiňa. Van 50 voedselpakketten ging men 
al gauw naar 110 pakketten die om de 10 dagen 
afgeleverd worden door vrijwilligers.
Dit alles verzorgt Stichting Shimaruku nog 
steeds met nu Ivonne Christiaan, (IW lid) als 
voorzitter.

Kresh Dede Pikiňa zorgt voor de allerklein-
sten!
Daarnaast is IW Curaçao bezig met het project 
“Kresh Dede Pikiňa” dat de club na aan het hart 
ligt en met veel dankbaarheid wordt nu ook 
gebruik gemaakt van de hiervoor door District 
D60 geboden ondersteuning.
Het herstellen, verbeteren en herinrichten 
van deze crèche is hard nodig in deze wijk 
waar armoede heerst en waar de kinderen 
ondergebracht moeten worden, omdat hun 
moeders anders niet uit werken kunnen gaan 
om nog enige inkomsten te kunnen vergaren.Wij 
hebben de crèche al geholpen met een koelkast 
en een vriezer, met schilderwerkzaamheden 
en met de nodige attributen om aan de 

overheidseisen betreffende COVID-19 te voldoen 
zoals schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen 
en ook kinder wc-potten. Ook Rotary Curaçao 
heeft al hulp geboden, bijvoorbeeld met het 
herstel van ramen, sanitaire voorzieningen 
en loodgieterswerk.Echter, er zijn nog veel 
benodigdheden en werkzaamheden hard nodig 
nadat niet alleen jarenlang weinig onderhoud 
is gepleegd maar vooral ook omdat er een 
brand heeft gewoed en ook vernielingen zijn 
aangebracht door jonge vandalen. Zo moet 
bijvoorbeeld ook het dak waarin gaten zijn 
ontstaan worden hersteld, zijn een commode 
en artikelen nodig voor de babykamer en nog 
veel andere zaken, waarvoor op zijn minst 
10,000 Euro nodig zal zijn. IW Curaçao prijst 
zich dan ook zeer gelukkig met de royale steun 
van District D60 en met tevens donaties van 
particulieren en een bedrijf in Curaçao. Dit alles 
is nodig omdat de crèche nauwelijks regulier 
kan draaien op de karige subsidie van de 
overheid, die ook nog onder druk staat vanwege 
de financiële problemen van de overheid als 
gevolg van de Corona crisis.
Last but not least spreken we ook onze 
grote waardering uit voor Hayes Nicholls, de 
onvermoeibaar aktieve ‘burgemeester’ van Seru 
Fortuna

  DOOR CARLA HOLTKAMP, IW PURMEREND

IW verzamelt  

RUG
Z A K K E N
Verschillende Nederlandse IW clubs 
werden door Ilmy v.d. Ster (Haarlem) 
enthousiast gemaakt om rugzakken te 
verzamelen voor de vluchtelingkinderen 
in Moiria op Lesbos.  Deze actie werd 
meteen opgepakt en ondanks dat er 
geen bijeenkomsten waren werd via de 
groeps app. van de verschillende clubs 
snel gehandeld. In korte tijd werden zo’n 
200 gevulde rugzakken afgegeven bij het 
verzamelpunt van de actie ‘Because We 
Carry’, die er voor zorgt dat de rugzakken 
uitgedeeld worden aan de kinderen. Om-
dat de kinderen de hele dag in een tent 
zitten is het met de Corona crisis voor 
hen extra moeilijk zich bezig te houden. 
De rugzakken zijn gevuld met o.a. speel-
goed en schrijfwaar voor kinderen in drie 
verschillende leeftijdsgroepen, één-drie, 
vier-zes en van zeven-twaalf jaar. 
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 DOOR JOKE EMMELKAMP, IW GRONINGEN

Project in Coronatijd 
#Because we carry

21 april: Op onze nieuwe club app waarop 
we elkaar in deze Coronatijd een beetje op de 
hoogte houden van ons wel-en-wee verschijnt 
het volgende bericht “Lieve mensen een vraag 
vanuit de organisatie “Becausewecarry”. Op 
dit moment zitten duizenden kinderen in het 
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos zich te 
vervelen in hun tent. Door het Coronavirus 
mogen ze niet uit hun tent of barak. Ze 
hebben niets te doen en willen net als de 
kinderen in Nederland gewoon graag spelen, 
leren of dingen beleven. Hoe fijn is het voor 
hen om een rugzak te krijgen met 4 of 5 
speeltjes er in waar ze ook wat van leren. 
Op https://becausewecarry.org2020/04/daar-
gaan-we-alle-rugzakjes-verzamelen/ lezen we 
wat er allemaal in de rugzakjes mag en kan, 
voor wie en hoe dat te doen.
22 april: Er wordt individueel positief 
gereageerd maar de suggestie om vanuit 
de club b.v. € 10 euro te doneren om er een 
gezamenlijk project van te maken, wordt meer 
dan van harte omhelsd. 
Onmiddellijk meldt zich een clublid om het 
project mee te trekken, er worden direct 50 
rugzakjes gekocht, 25 blauwe en 25 rode en 
de afspraak wordt gemaakt om de zakjes 
gezamenlijk te vullen.
Er wordt opgeroepen om de nieuwe e/o 
secondhand speeltjes Coronaproof (de 

befaamde anderhalvemeter afstand) in de 
garage van ondergetekende te deponeren.
23 april: De giften in de vorm van speeltjes, 
boekjes, puzzeltjes en wat niet meer stromen 
binnen en ik vrees dat mijn werkkamer in de 
kortste tijd – en zeker wanneer alle leden hun 
inhoud voor de zakjes hebben afgeleverd – 
eruit zal zien als een verzamelpunt van  
#post.nl.
Op de tv wordt voor de zoveelste keer 
verhaald over de trieste situatie van de 
vluchtelingenkinderen die onze regering niet 
naar Nederland wil halen. Onbegrijpelijk en 
schandalig.
24 april: Paniek op de app. Heb ik de spullen 
wel in de goede garage gelegd? Er staat nl. 
een ander merk auto voor de garage terwijl er  
‘Jaguar parking’ op de deur staat.  Verwarrend. 
In IW NL spreekt het project zich voort en het 
brengt een zwaan-kleef-aan effect teweeg. 
28 april: Een groot deel van de vloer is bezaaid 
met spulletjes, die ik inmiddels een beetje 
per zakje in leeftijdsgroepjes bij elkaar gelegd 
heb. Een aardige postmeneer komt een giga 
doos met de bestelde zakjes brengen, de 
penningmeester meldt dat er inmiddels € 340 
binnen is op ons clubaccount. Ongelofelijk wat 
een heerlijke actie.
29 april: Fantastisch zoals dit project door 
Inner Wheel overal in Nederland wordt 
omarmd. Eenvoudigweg #beausewecare 
en omdat #togetherwecansavelives. 
Hartverwarmend. Telefonisch net iemand 
van een andere club uit Groningen kunnen 
vertellen dat de actie nog iets langer doorloopt 
en ze nog wel wat tijd hebben om in actie te 
komen. De opmerking wordt echter gemaakt 
dat wij als IW Groningen inmiddels alle 
rugzakjes bij de Action hebben opgekocht. 
Haha. Ben ervan overtuigd dat er elders nog 
wel meer te koop zijn.
Genietend van de digitale kunstborrel die onze 
kunst’juf’ heeft gemaakt, knip ik ondertussen 
50 draadjes voor de rugzakjes.

30 april: Gekker kan het nog nauwelijks 
worden. Weer een telefoontje en nu van 
iemand uit een hele andere hoek die via een 
berichtje van mij op een app over het project 
gehoord heeft en vraagt wat een rugzakje 
moet kosten en of ze kan bijdragen. Geen lid, 
echter gewoon iemand die begaan is met 
deze kinderen en ons project financieel wil 
ondersteunen. 
En weer is er meer geld, hetgeen inhoudt dat 
er meer rugzakjes en inhoud gekocht moet 
worden. Hoe ‘heerlijk’ is dat: kopen, kopen, 
kopen met andermans geld. Daar word je 
normaal gesproken al ontzettend blij van maar 
nu in de wetenschap dat we er kinderen mee 
verblijden, geeft dit een extra lading. 
1 mei: Even gecheckt of de rugzakjes 
daadwerkelijk later ingeleverd kunnen worden 
dan de aanvankelijke 1 of 2 mei. Gelukkig kan 
dat hetgeen ons nog even wat ruimte geeft. 
Inmiddels worden er geweldige aantallen 
rugzakjes als 48, 57 e.d. door andere clubs 
gemeld en in krantenberichten is eveneens 
sprake van enorme aantallen. Heel erg fijn. 
5 mei: Samen met Anneke de laatste 19 
rugzakjes en 9 vuilniszakken gevuld. ’s Middags 
nog snel even 3 rugzakjes erbij gekocht om 
de resterende speelgoedjes ook een plekje te 
geven, waarna de totaalstand uitkomt op 62 
rugzakjes voor Moria, Lesbos, gestoken in 9 
vuilniszakken.
Bij aflevering op het verzameladres wordt 
het verheugende bericht gegeven dat er in 
Groningen 1400 rugzakjes zijn verzameld. 
Voorwaar een fantastisch aantal voor een 
fantastisch project waar we ons met ziel en 
zaligheid binnen de Inner Wheelgelederen op 
hebben ‘gestort’.
18 mei: Eindresultaat ca 40.000 rugzakjes!

40.000

Bliksemactie voor “Because We Carry” - Inner Wheel leden zetten zich in voor vluchtelingskinderen

daar-gaan-we-alle-rugzakjes-verzamelen
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Bliksemactie voor “Because We Carry” - Inner Wheel leden zetten zich in voor vluchtelingskinderen

Voor menigeen zal de titel van dit verhaal 
verrassend overkomen. De wereld staat 
stil met de komst van het coronavirus, 
wat is de relatie met Q-koorts? Daar wil ik 
in dit artikel op ingaan.

Sinds eind 2013 ben ik directeur-bestuurder 
van Q-support, een stichting die op dat mo-
ment door VWS in het leven geroepen werd om 
Q-koortspatiënten te adviseren, begeleiden en 
om onderzoek uit te zetten. Q-support werd 6 
jaar na de uitbraak van de Q-koortsepidemie 
na een stevige politieke discussie opgericht. 
Een hele lange tijd waarin veel patiënten lang-
durig ziek bleven na het doormaken van een 
nog onbekende ziekte. 
Voor een aantal mensen in Nederland blijft 
Q-koorts ‘de Brabantse ziekte’ die speelde in 
de jaren 2007-2010. Daarmee toch voorbij-
gaand aan het feit dat minstens 50.000-100.000 
mensen besmet waren, niet alleen in Brabant 
maar in heel Nederland. Weliswaar 60% van 
de patiënten komt uit Brabant, maar 40 % van 
de doelgroep troffen en treffen we aan in het 
gehele land. Het zijn indrukwekkende cijfers 
van een indrukwekkende ziekte met verstrek-
kende gevolgen.

Q-support heeft gaandeweg een manier van 
werken ontwikkeld die zich slecht laat vergelij-
ken met andere manieren van werken. Niet het 
aanbod staat centraal, de vraag van de patiënt 
staat centraal. Ziek zijn betekent meer dan 
lichamelijke klachten alleen, het grijpt diep in 
op alle leefgebieden dus wordt ondersteuning 
geboden op alle leefgebieden. Dat is altijd 
maatwerk. Soms is het nodig dat een arts 
meekijkt naar bepaalde problematiek maar 
soms is ondersteuning nodig bij psychosociale 
problemen of problemen op het gebied van 
werk en inkomen of anderszins. Die domein-
overstijgende aanpak is niet vanzelfsprekend 
in Nederland. Daarnaast is heel hard gewerkt 
aan richtlijnen, een deskundig netwerk van 
professionals met kennis van de ziekte waar 
patiënten terecht kunnen, is veel wetenschap-
pelijk onderzoek gestimuleerd en zijn heel veel 
nascholingen aan medici gegeven. Q-support 
vormt inmiddels ook het expertisecentrum 
voor zowel professionals als patiënten en 
heeft inmiddels een meer permanente status 
gekregen.
De lessen uit de Q-koortsepidemie zijn al 
eerder, maar ook nu bij het uitbreken van de 
corona-epidemie, door ons nadrukkelijk voor 
het voetlicht gebracht. Wacht geen 6 jaar met 
het inrichten van een loket waar mensen met 
hun eerste hulpvraag terecht kunnen. Want we 

hebben gezien dat er door het te laat inrichten 
van nazorg, heel veel onherstelbaar leed was 
geschied. Mensen waren hun baan, hun bedrijf 
en door de vaak onbegrepen klachten hun 
sociale omgeving kwijt, zelfs gebroken gezin-
nen waren soms het gevolg. Dat mocht niet 
opnieuw gebeuren, was ons pleidooi.

Natuurlijk zijn er verschillen. Q-koorts is een 
bacterie die uitsluitend van dier op mens 
overgedragen wordt, terwijl corona een virus 
is dat van mens tot mens besmettelijk is. Maar 
ook overeenkomsten. Beiden zijn zoönosen 
en infectieziekten met nog onbekende lange 
termijn gevolgen. Met Q-koorts hebben we 
inmiddels 13 jaar ervaring en die is voor een 
grote groep mensen niet positief. Voor Covid-19 
zijn de gevolgen nog onbekend, maar de eerste 
ervaringen en onderzoeken wijzen ook op een 
complexe, langdurige nasleep. En is het toeval 
dat het kaartje van de Q-koortsepidemie één 
op één matcht met de corona-epidemie? Dat is 
inmiddels onderwerp van nader onderzoek. 
In de wetenschap dat een nieuwe infectieziekte 
door een zoönose zou kunnen toeslaan, is 
door Q-support al vorig jaar gesproken over 
de vraag of ons model toepasbaar zou zijn 
op nieuwe uitbraken. Op dat moment niet 
wetende dat dit al zo snel een feit zou zijn. 
Vriend en vijand zijn het nu eens over het feit 
dat goede nazorg geboden is en de initiatieven 
schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat 
is een grote plus boven de Q-koortsepidemie 
destijds. Toen was de patiënt een roepende in 
de woestijn, nu is hij of zij een roepende in New 
York. De zoektocht naar de juiste nazorg dient 
opgestart te worden. 

Sinds kort weten we dat Q-support een rol gaat 
krijgen ten aanzien van die nazorg en achter 
de schermen wordt druk gewerkt om een ‘C-
support’ in te richten. Dat zal een loket zijn op 
basis van het Q-supportmodel dat werkt met 
respect voor al die goede nazorginitiatieven. 
We gaan niets overnemen maar zullen het 
overzicht houden en waar nodig patiënten de 
weg wijzen in het woud van voorzieningen. Om 
vooral tijdig mensen bij te staan op alle leef-
gebieden waarop de ziekte ingrijpt. De ziekte 
en de lange termijn gevolgen zijn ongewis, de 
nazorg bij Q-koorts heeft ons allen geleerd dat 
tijdige begeleiding veel onherstelbaar leed kan 
voorkomen. 

    DOOR ANNEMIEKE DE GROOT, IW VEGHEL - UDEN E.0

Covid-19 en de lessen  
uit de Q-koortsepidemie GLIMLACH

Ik geef je een glimlach
wanneer ik je ontwijk
Al hou ik je op afstand
het is niet wat het lijkt

Ik geef je de ruimte
geef mij dan je lach
De afstand verlichten
en daarmee de dag

WANNEER
KOM JE?
Wanneer kom je?
ik kom niet
dat heb ik toch gezegd
Wanneer zie ik je?
Nog even niet
dat heb ik uitgelegd
Waar was je?
Het mag niet
ik kan er niets aan doen
Waar is pappie?
Ach, mama
die is er toch niet meer
Wanneer kom je?
zodra het kan
Morgen bel ik weer

De gedichtjes zijn uit de bundel 
“Groter dan ik “ van Nienke Berends

   DOOR JANNEKE VAN DER PIJL- 

VAN REEUWIJK, IW ZWOLLE
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Vele handen gingen omhoog. Inner Wheel 
Veghel-Uden hoorde ook thuis op de lijst 
van gastlocaties voor een bijzondere lan-
delijke Vriendschapsdag.  

Het boek, Waar een wiel is, is een weg, van 
Jaap Bressers komt naar boven en past erg 
mooi bij het thema van onze voorzitter Anne-
mieke, ‘De winst van de dag’. Het gaat hierbij 
niet om geld maar om aandacht. Want hoe 
kun je het leven leuker maken voor jezelf en 
de mensen om je heen? Door het zichtbaar te 
maken… Of te wel, ‘hoe een klein gebaar het 
verschil kan maken’. En dat is eigenlijk precies 
wat wij als serviceclub Inner Wheel en ook de 
Stichting Carlosmomentjes nastreven. 

Dit was een goed uitgangspunt voor een 
Vriendschapsdag. Het was een kans om grote 
en kleine successen te delen. Dat succes soms 
ontstaat door pech, toeval, passie of geluk zou 
op deze dag de leidraad zijn. En wij hadden 
geluk. Onze netwerken werden ingezet en de 
eigen leden hielpen allemaal een handje mee. 
Er ging heel wat koffie en wijn aan vooraf maar 
langzaam kwam 4 april steeds dichterbij. De 
vele puzzelstukjes vormden steeds meer de 
contouren van het totaalplaatje en inschrij-
vingen kwamen gestaagd binnen. Wat een fijn 
gevoel dat er leden van heinde en verre naar 
Den Bosch/Veghel/Uden zouden komen!
En toen we er echt klaar voor waren en zelfs 
aan het uitzwaaiteam gedacht was, stapten we 
uit de routine van het normale leven en werd 
de focus verlegd. Hierbij schrijf ik over iets wat 
nooit vanzelfsprekend is: Onze gezamenlijke 
gezondheid

De Vriendschapsdag 2020 is daarmee een 
unieke in de geschiedenis van ons bestaan. 
Een die met veel zorg en energie is vormgege-
ven maar die voor altijd een mythe zal blijven.  
We hadden de ruimte willen vullen met geluk. 
Zodat wij op onze beurt en op onze eigen 
manier onze omgeving gelukkiger zouden 
instappen. Hoe passend is dat in deze tijd. Op 
4 april 2020 waren we ons meer dan voorheen 
bewust van onze omgeving en onze gezond-
heid. We hadden geen Vriendschapsdag nodig 
om te weten dat vriendschap nooit ver weg is. 

Maar wat nu? 
Deze Vriendschapsdag komt niet meer terug. 
Het voelt nu ook heel lastig en onzeker om 
de ondernemers opnieuw te benaderen en 
zich voor ons (gratis of met veel korting) 
beschikbaar te stellen. Zij hebben geen van 
alle aanspraak gemaakt om iets aan ons te de-
clareren. Hoe bijzonder is dat in deze moeilijke 
tijd. Zodra het weer kan, is het hun beurt om 
een inkomen te verdienen. Dat daarbij sociale 
doelen, zoals wij, even dienen te wachten lijkt 
me logisch. Het is nu nog te vroeg om vooruit 
te kijken. Inner Wheel Landelijk zal daarin een 
keuze en beslissing maken. 

En ons goede doel?
Zelf zonder dat de Vriendschapsdag heeft 
plaatsgevonden hebben we al 6000 euro op-
gehaald. De cheque die op 4 april overhandigd 
zou worden aan de stichting Carlos momentjes 
lag klaar om daarmee de opstart van het Car-
loshuis te financieren. Een huis waar mensen 
terecht kunnen die niet in een vakje passen 
maar wel rust, ruimte en aandacht nodig heb-

ben. De stichting verbindt meerdere partijen 
waarin eenieder zijn eigen kracht kan inzetten. 
Ook in de huidige coronatijd zijn mensen 
geholpen om in lastige situaties te bemid-
delen en te helpen o.a. scholen, ouders van 
gehandicapte kinderen, kinderen van ouders 
in verzorgingshuizen, bij verlies en verdriet. 
Onze bijdrage is ondertussen overgemaakt en 
daarmee is het Carloshuis nu dichterbij 
gekomen. Maar de bijdrage van Jaap is voor 
Inner Wheel niet verloren gegaan. Een eerste 
stap is de uitnodiging die Jaap al onze leden 
zal sturen voor het gratis bijwonen van het We-
binar dat hij eind juli organiseert in het kader 
van de introductie van een “geluks” platform. 
In deze Kroniek, vind je hier meer informatie 
over. En ook daarna is hij bereid voor ons zijn 
verhaal te doen. We hopen erop dat er vele 
leden zijn die met zijn enthousiasme besmet 
zullen raken en daarmee de wereld een beetje 
mooier maken.

Neem alvast een kijkje op zijn site www.jaap-
bressers.nl of stichting.carlosmomentjes.nl en 
bestel het actuele boek: Pak je Carlosmoment, 
klein gebaar, groot geluk. De opbrengsten 
van het boek komen ook ten gunste van de 
Stichting Carlosmomentjes.
Lieve dames en heren in het land en erbuiten: 
Was alle moeite van het organiseren van deze 
dag voor niets? Ja en Nee. Jullie hebben er uit-
eindelijk nog weinig van mee gekregen maar 
wij hebben als club een mooi doel gesteund. 
Inner Wheel Veghel-Uden heeft een mooie dag 
voorbereid. Wij horen thuis op dat lijstje van 
gastlocaties en wij heten jullie altijd welkom in 
Brabant. De spreuk van Jaap: ‘Wat als het wel 
kan!’ was ons uitgangspunt en nu is dat wan-
neer het weer wel kan! 

    DOOR DE VRIENDSCHAPSCOMMISSIE VEGHEL-UDEN  

BETINE, ANNEKE, MARIAN, ANNELIES, CHRISTINE, LISETTE EN FRANCIS 

Vriendschapsdag 2020 
in Veghel-UDEN
Hoe een klein gebaar het verschil kan maken

Als ongeluk in een 
klein hoekje zit, dan zit 
geluk in de rest van de 
ruimte!

Als iedereen een  
ander gelukkig zou 
maken, is de hele 
wereld gelukkig!
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Voorbeelden delen van een klein gebaar 
met een grote impact op het leven van 
anderen. En zo mensen op een positieve 
manier inspireren. Dat is het doel van het 
bijzondere social media platform ‘Carlos-
momentjes’ dat eind juli wordt gelanceerd 
tijdens hét online - en gratis - evenement 
over positiviteit en geluk. Met bijdra-
gen van onder meer Guido Weijers, Leo 
Bormans (auteur World Book of Happi-
ness) en oprichter van het platform Jaap 
Bressers.

Hard werken aan een succesvolle carrière. Om 
je dan ineens, als je onverwachts de dood in 
de ogen kijkt, te realiseren dat je ontevreden 
bent over de manier waarop je hebt geleefd. 
Dat overkwam Jaap Bressers. Hij brak op 
21-jarige leeftijd zijn nek tijdens een duik in de 
zee. “Ik dacht dat ik dood ging, nam afscheid 
van het leven en vroeg me af: wat laat ik na? Ik 
schrok me rot. Realiseerde me dat ik eigenlijk 
weinig aan de wereld had bijgedragen.”
Als door een wonder overleeft Jaap het 
ongeluk. Wel komt hij in een rolstoel terecht 
en moet zijn leven opnieuw opbouwen. Maar 
meer nog dan dat, zorgde zijn inzicht in zee 
voor een andere ommekeer. Betekenisvol le-
ven wordt zijn missie. En daar zoveel mogelijk 
mensen in meenemen.

Carlosmomentjes
Jaap ontwikkelde zich tot een succesvol spre-
ker over omgaan met veranderingen en hoe je 
echt het verschil maakt. Ook is hij de oprichter 
van ‘Stichting Carlosmomentjes’, genoemd 
naar de verpleger die hem in de moeilijke 
periode na zijn duikongeval bijstond. Jaap 

vertelt: “De eerste nacht in het ziekenhuis 
schiet ik in paniek wakker. Ik schreeuw het uit, 
maar niemand reageert. Als ik blijf roepen, 
zie ik uiteindelijk vanuit mijn ooghoeken hoe 
iemand keurig de apparatuur naast mijn bed 
controleert, om vervolgens weer de kamer 
uit te lopen. Ze zijn het gewend, er liggen hier 
meer duikslachtoffers. Dan opeens, tijdens een 
nieuwe paniekaanval, is daar broeder Carlos. 
Hij legt zijn hand op mijn schouder – ongeveer 
de enige plek waar ik nog iets voel - en zegt 
‘it’s ok’. Dat simpele gebaar was het enige wat 
ik nodig had.”

5 miljoen views
In de afgelopen jaren is het Carlosmomentje 
uitgegroeid tot een symbool voor hoe iedereen 
met iets kleins, iets moois kan betekenen. Uit 
de reacties van de meer dan 150.000 mensen 
die zijn presentaties hebben bijgewoond en 
de 5 miljoen views op zijn video’s blijkt hij 
hiermee ook een gevoelige snaar van heel veel 
andere mensen te hebben geraakt. De twee 
boeken die hij over dit onderwerp schreef, 
werden bestsellers. Duizenden mensen gaven 
aan ook heel graag meer waarde aan hun 
leven te willen geven door ‘iets positiefs’ te 
doen voor anderen. 
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het 
bijzondere interactieve platform, waarmee 
gebruikers zich kunnen laten inspireren en hun 
eigen positieve ervaringen kunnen delen.

Stichting
De stichting is ook actief met onder andere het 
Carlosmomentjeshuis - een gratis vakantiehuis 
voor wie een steuntje in de rug kan gebruiken 
- en lespakketten voor het onderwijs, waarbij 
kinderen de kracht van een klein gebaar 
ervaren. Hierbij kan Jaap Bressers rekenen op 

de steun van een grote groep vrijwilligers en 
ambassadeurs.
Met behulp van sponsoren en een grote dona-
tie van Jaap zelf financierde hij dit platform. 
Hierdoor is het platform gratis en volledig 
reclamevrij.

Het platform is na de lancering te vinden op 
www.carlosmomentjes.nl. De bijbehorende 
app kan dan ook gratis gedownload worden 
via de Apple App Store of Google Play Store.

Carlosmomentjes  
voortgekomen uit bijzondere 
ervaring na heftig ongeluk
Nieuw Platform voor de kracht van ‘het kleine gebaar met grote impact’

 

UITNODIGING VOOR ONLINE WEBINAR 
OVER POSITIVITEIT EN GELUK 
DATUM 24 JULI, 15.30 UUR; 
EEN LINK VOLGT VIA DE MAIL

Nieuw Platform voor de kracht van 
‘het kleine gebaar met grote impact’ 
Voorbeelden delen van een klein 
gebaar met een grote impact op het 
leven van anderen. En zo mensen op 
een positieve manier inspireren. Dat 
is het doel van het bijzondere social 
media platform ‘Carlosmomentjes’ dat 
eind juli wordt gelanceerd tijdens hét 
online - en gratis - evenement over 
positiviteit en geluk. Met bijdragen 
van onder meer Guido Weijers, Leo 
Bormans (auteur World Book of Hap-
piness) en oprichter van het platform 
Jaap Bressers.
Jaap Bressers zou tijdens de VSD in Veghel 
zijn visie met ons delen . Helaas ging dat 
niet door. Via dit online webinar hebben 
we als IW leden nu toch de mogelijkheid 
hier iets meer over te horen. Houd je 
mailbox in de gaten voor de link naar dit 
gratis webinar. 
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  DOOR LOES POSTMUS, IW ALKMAAR 

Laatste bijeenkomst voor 
‘intelligente-lockdown’  
Op 12 maart jl. waren wij met 28 dames bij 
elkaar voor de clubbijeenkomst en lunch in 
het restaurant van de golfbaan ‘Sluispolder’ 
in Alkmaar. Wel hadden wij al besloten geen 
handen te geven en niet te zoenen. Na de 
lunch volgde een interessante lezing over de 
juwelen van de Koninklijke familie. Maar…..bij 
thuiskomst hoorden wij de alarmerende be-
richten over de ‘intelligente-lockdown’ dat was 
even schrikken. Musea dicht, scholen zouden 

gaan sluiten. Wat nu; het bestuur heeft toen 
besloten om door middel van een telefooncir-
kel contact te onderhouden, zes bestuursleden 
belden afwisselend iedere week zes leden 
om te horen hoe het met ze ging en of ze hulp 
nodig hadden. Gelukkig voor onze leden geen 
vervelende berichten, een voordeel van de 
telefooncirkel was dat alle dames thuis waren, 
wij hadden gezellige gesprekken en het werd 
zeer op prijs gesteld. Daarnaast hebben wij 

besloten om namens onze leden achttien zgn. 
troostboxen te doneren aan de Voedselbank 
Alkmaar. Het is wel een teleurstelling dat 
onze bestuurswisseling niet door kan gaan, 
wij zouden met de bus naar Den Haag, aldaar 
een rondleiding door de Raad van State en 
onderweg een lunch. Gezien de onzekere 
tijden heeft het bestuur besloten om nog een 
jaar aan te blijven.    

Hoe anders kan het lopen. De program-
macommissie van IW Leeuwarden had een 
prachtig programma voor het jaarlijkse 
‘schoolreisje’ gemaakt. Dit is de dag van de 

bestuurswisseling en de seizoenafsluiting met 
daarom heen een interessant programma. Met 
z’n allen naar ‘het Hogeland’ in de provincie 
Groningen. Een bekende Friese kunstenaar, 
Gosse Koopmans is in het Groningse neerge-
streken. Hij zou ons in zijn atelier laten zien en 
vertellen hoe hij communiceert door middel 
van schilderen. Met daarna een theaterbezoek 
aan de in hetzelfde dorp Warfhuizen wonende 
theaterman, een acteur die optreedt/acteert 
in communicatie met zijn publiek. Wij zijn 
dat optreden helaas misgelopen evenals het 

diner in een typisch Groninger dorpsherberg 
omlijst met de gevoelige klanken via CD’s 
van de Groninger zanger Ede Staal. Hij kon 
zijn gevoelens over de provincie Groningen 
en ‘de mens op zich’ via zijn liederen perfect 
vertolken. Over communiceren gesproken, 
het zou een dag zijn waarbij de verschillende 
vormen van communiceren centraal zouden 
staan en waarbij tegelijk tijd en ruimte zou zijn 
om onderling gezellig bij te praten. Helaas, 
Corona gooide roet in het eten, alles werd 
afgeblazen. In plaats van ‘het Hogeland ’ heeft 
het bestuur voor alle  IW vriendinnen een 
boeketje pioenrozen persoonlijk bij hen thuis-
gebracht, als pleister op de wonde. Met even 
een praatje, een knipoog en een welgemeende 
zomergroet en hopelijk zien wij elkaar weer in 
september. Op gepaste afstand, dat zal helaas 
wel moeten!  

  DOOR JAPKE DOL, IW LEEUWARDEN 

Communiceren met behulp  
van pioenrozen

Toen de corona intelligente lock 
down werd, was dat ook voor ons een 
grote schrik. Hoe om te gaan met de 
bijeenkomsten. Is het alleen uitstel of 
wordt het afstel? We dachten nog dat 
het met een maand weer achter ons zou 
liggen, maar we weten nu wel beter. De 
anderhalve meter maatschappij blijft nog 
wel even.

Het bestuur heeft vergaderd met Zoom, een 
hele ervaring. Tijdens de lock down een prima 
oplossing. Het onderlinge contact is goed 
verlopen. WhatsApp bleek eens te meer het 
uitgelezen medium te zijn, tezamen met email. 

Hier werd dan ook veel gebruik van gemaakt.
We hebben allemaal intens meegeleefd met 
ons lid wier man heel ziek werd. De spanning 
hebben wij allemaal gevoeld. Gelukkig is hij nu 
thuis en herstellende.
Rond Pasen zijn we op de fiets bij onze leden 
langsgegaan om een bosje tulpen te brengen. 
Een mooi moment om iedereen weer even te 
zien. Ook in deze periode hebben we bij een 
verzorgingshuis 2 grote bloemenvazen gevuld 
met Paaseitjes afgeleverd. Toen de regels iets 
versoepeld werden, ontstonden er initiatieven 
in de club. Zo zijn er thee-middagen georgani-
seerd en wandelingen.

We hopen nu onze jaarafsluiting in juni geza-
menlijk te kunnen vieren. Het liefst zouden we 
dit buiten doen. We kijken er met spanning 
naar uit!

  DOOR YVONNEN DUVALOOIS, IW ALMELO

Bossen tulpen, thee-middagen 
en wandelingen
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  DOOR MARYKE VAN RANDERAAD-FOKKER, IW AMBT ALMELO

De quarantaine periode heeft voor 
schoolgaande kinderen een grote impact 
op hun ontwikkeling. In dit artikel zal ik 
het accent leggen op de leerprestaties van 
kinderen ten tijde van het Coronavirus. 
Vooral kinderen van laagopgeleide 
ouders lopen tijdens het thuisonderwijs 
een groter risico op leerachterstanden. 
Zij ontvangen van hun ouders minder 
ondersteuning. Er gaan stemmen op 
om deze kinderen extra leerstof in de 
grote vakantie aan te reiken, zodat zij de 
achterstand enigszins kunnen inhalen.

Susanne (11 jaar) is echter een voorbeeld van 
een kind, dat op school slecht tot matig pres-
teerde. Haar ouders zijn zeer hoog opgeleid, 
beiden gepromoveerd.
Ze zaten er voor de Corona pandemie erg 
mee in hun maag dat het meisje niet naar het 
algemeen voortgezet onderwijs leek te kunnen 
gaan, op basis van haar schoolse prestaties. 
Ook hadden zij het idee dat praktijkonderwijs 
niet goed bij haar en haar interesses zou pas-
sen. Voor Susanne was de Coronatijd echter 
een prima tijd om tijdelijk extra aandacht en 
vooral maatwerk aangereikt te krijgen. Van een 
onder-presterend meisje, veranderde zij zelfs 
in een bovengemiddeld presterende prepuber, 
met een veel beter perspectief op een passende 
studie en beroepskeuze. Deze betere prestaties 
blijft ze houden na de ‘Lock down’. Haar zelfver-
trouwen groeit en daarmee ook de inzet voor 
het schoolse werk, zodat een win-win situatie 
ontstaat. Susanne is een van de vele kinderen, 
die niet voldoende profiteren van het schoolse 
klassenonderwijs. Dit onderwijs is immers meer 
afgestemd op de leerstijlen, leertempi en intel-
ligentie van de grootste groep kinderen.
Je zou met andere woorden kunnen zeggen 
dat er hier sprake is van een vorm van ontwik-
kelingsdiversiteit; oftewel een relatief sterke 
afwijking van het gemiddelde kind qua ontwik-
keling. Oftewel: een andersheid. (Een diversiteit 
kan net zo goed een kracht of mogelijkheid als 
een beperking zijn.) Andere voorbeelden van 
diversiteiten zijn kinderen met een sterk om-
gevingsbewustzijn en een kortere aandachts-
spanne (‘AD(H)D karakteristiek’), kinderen met 
een hogere of lagere score op intelligentietests, 
kinderen met een introverte of extraverte (in-
ternaliserende of externaliserende) karakteris-
tiek om met emoties om te gaan en kinderen 
met fysieke diversiteiten, op het gebied van 
zintuigen of motoriek. Denk ook aan kinderen 
uit scheidingssituaties, mishandelingssituaties 
en kinderen die een verlies moeten verwerken 
van een naaste. 

Omdat klassen op de basisschool doorgaans 
groot zijn (denk aan 35 leerlingen) en van 
leerkrachten veel gevraagd wordt qua leerling-
volgsysteem en communale eindtermen (alle 
kinderen dienen in een bepaalde klassen laag 
een minimaal eindniveau te bereiken) wordt 
veel stof klassikaal aangeboden. Zo bereiken 
zij de meeste leerlingen en profiteert het gros 
van de kinderen (de neurotypische oftewel de 
‘normaal functionerende’) daar van.
In het geval van Susanne kun je spreken van 
een neurodiversiteit, als alternatief voor ASS 
(autisme spectrum stoornis). Zij blijkt meer 
gebaat te zijn bij een andere volgorde van leren 
dan de meeste kinderen en zij heeft andere 
fascinaties dan de meeste kinderen, waardoor 
zij door adstructies van de leerkracht minder 
te motiveren is dan haar klasgenootjes. Haar ou-
ders kennen haar fascinaties en stijl en volgorde 
van leren, vanuit de thuissituatie en weten daar 
heel gemakkelijk op in te spelen, waardoor 
dezelfde leerstof van school ineens heel interes-
sant wordt. 
Zo kun je stellen dat kinderen middels een meer 
sensitieve (oog hebben voor de behoefte van 
het individuele kind) en responsieve (de omge-
ving sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwik-
kelings- en onderwijsvraag van het individuele 
kind) benadering verder kunnen worden gehol-
pen bij hun schoolwerk. Dat geldt dus speciaal 
voor kinderen die (ver) buiten het gemiddelde 
vallen. Naast Susanne zijn er in elke klas veel 
kinderen verschillende ontwikkelingsbehoeften. 
 
Resumerend kun je stellen dat kinderen die 
thuis leskrijgen van hun ouders, benadeeld of 
bevoordeeld zullen kunnen worden. Dat heeft 
uiteraard consequenties voor hun latere school 
– en beroepsmogelijkheden. 

drs. Maryke A. van Randeraat-Fokker
(het onderstaande boek is in mei 2020 versche-
nen en handelt over dit thema). 

  

DE 
DROMER
opvallend is
de stilte buiten
een van die mooie
avonden in mei
een merel die
begint te fluiten
klinkt uit de groene
struiken heel dichtbij

een componist
een dichter dromer
zo krachtig vol verlangen
klinkt zijn lied
van lange dagen
zon en zomer
van warmte die
het nieuwe leven biedt

ook ik droom van
een nieuwe aarde
waar de natuur
zijn eigen gang kan gaan
en van een nieuwe
wereldwaarde
van mensen die
de merel weer verstaan

Warme avond in mei met gezang van de 
merel, wat boffen we toch met het weer. 
Ondanks alle rare toestanden is het wat 
de natuur betreft een prachtig voorjaar. Ik 
hou zo van het gezang van de merel en kan 
daar zo van genieten. Hierbij een gedicht 
dat ik daarover heb gemaakt.

  DOOR JOKE BARTELS, IW LEEUWARDEN

Implicaties van Corona voor de 
ontwikkeling van kinderen en jeugdigen
Een kans voor kinderen met Ontwikkelingsdiversiteit
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Zondag 15 maart, druk aan het schilderen 
in het nieuwe huis van onze dochter 
en ineens een stroom aan berichten 
op de onze telefoons. Het advies van de 
mondzorgkoepels: per direct sluiten en 
alleen spoedzorg als het echt niet anders 
kan. Een raar einde van een gezellige dag. 
Mijn echtgenoot (tandarts), zijn collega 
(tandarts) en ik (mondhygiënist) besloten 
die avond om het advies op te volgen. 
De volgende ochtend in alle vroegte 
kwamen we met de assistenten samen in 
de praktijk. Er moest actie ondernomen 
worden en alle patiënten tot 6 april werden 
afgebeld. 
  
De eerste weken was er eigenlijk geen werk, al-
leen spoedgevallen werden behandeld. Maar al 
snel werd duidelijk dat we langer dicht zouden 
zijn. De patiënten kregen een email met de me-
dedeling dat we te zijner tijd contact op zouden 
nemen. De spoedzorg werd wel uitgebreid, ook 
semispoed mocht komen. Uiteindelijk, na al 

die weken waarin ik als mondhygiënist niet één 
patiënt zag, hadden we eind april weer groen 
licht van VWS. 
De tussenliggende periode had ik gebruikt 
om de in onze praktijk gehanteerde protocol-
len, waar mogelijk, te verscherpen. Daarnaast 
hadden we met het hele team gekeken welke 
aanpassingen mogelijk en noodzakelijk waren 
in de wachtkamer en aan de balie om de 
patiënten stromen corona-proof te organiseren. 
Vanuit de mondzorgkoepels kwam er geluk-
kig veel informatie in de vorm van email en 
webinars en een nieuwe, wetenschappelijk 
onderbouwde leidraad, zij hebben echt keihard 
voor ons gewerkt.
Over tot de orde van de dag is het nu zeker niet! 
Na elke patiënt heb ik een kwartier om schoon 
te maken en alles voor de volgende klaar te 
leggen. De afspraak voor het volgende bezoek 
maak ik zelf, zodat de patiënt linearecta naar 
buiten kan. Daarna wordt alles in de behandel-
kamer afgesopt, werkbladen, behandelstoel, 
kasten, het stoeltje waar ik op zit et cetera 

maar ook de trapleuningen, de handvatten 
van deuren, de kapstok, eventueel gebruikte 
lichtknopjes en wachtkamerstoelen. Daarna 
het hele riedeltje opnieuw met alcohol. Per dag 
kunnen er daardoor minder mensen worden 
behandeld. Ook de volle agenda van de 6 niet 
gewerkte weken is een probleem. Na avonden, 
weekenden en vrije dagen organiseren en bel-
len heeft inmiddels bijna iedereen een nieuwe 
afspraak. Stipt op tijd komen de patiënten bin-
nen, de wachtkamer hebben we bijna niet meer 
nodig. Ik verwelkom ze met handschoenen, 
mondkapje en bril en bij de daadwerkelijke 
behandeling gaat ook nog het faceshield op. 
Al dat extra werk is de prijs die we betalen en 
zeer waarschijnlijk blijft dat zo, dat kan ik prima 
accepteren. Maar voor de toekomst wens ik wel 
weer een warm welkom voor mijn patiënten 
met een handdruk en goed oogcontact, zodat 
ik weet hoe het echt met ze gaat en ze meteen 
meer op hun gemak zijn. Wat dat betreft terug 
naar het ‘oude normaal’.

Mijn wens voor de toekomst is weer een warm welkom voor  
mijn patiënten, met een handdruk en goed oogcontact

Lieve IW vriendinnen, vanuit Bodegraven een 
teken van leven.
Met al de IW leden proberen we er het beste uit 
te halen in deze corona tijd.
Onze IW vergaderingen zijn tot nader order 
gecanceld en geplande activiteiten worden 
uitgesteld of afgezegd zo ook, en heel jammer, 
de Vriendschapsdag. 
Een lege agenda, ongekend, de corona stilte 
valt op ons neer.  Voor de gezinnen is het een 
hele aanpassing, thuiswerken, je uren maken 
voor je werk en lesgeven aan de kinderen is 
een pittige klus. Maar in de meeste gevallen 
komt hier wel ritme in. 
We leven mee met de zorgmedewerkers die 
een zware taak hebben. Er is zorg om de 
ouderen in het verpleeghuis, waar bezoek niet 
binnenkomt. Alleen als het ergste gebeurt. 
Heftig is het om in deze tijd van 1.5 meter 
afstand afscheid te moeten nemen van een 
overleden familielid, vriend of geliefde. 

Voor de gepensioneerde leden onder ons is 
er nu ruim de tijd om orde op zaken te stellen 
in huis en tuin. Geen oppas meer, maar wat 
mooi, de buur- of kleinkinderen komen op 
afstand een tekening brengen of leggen een 
verrassing voor de deur. 
Ons IW bestuur vergadert op afstand met Face 
time of via Microsoft teams, dit werkt prima en 
geeft nieuwe mogelijkheden. We stellen ons 
de vraag; laten we ons Inner Wheel gezicht wel 
genoeg zien? Er wordt druk overlegd en ideeën 
komen op tafel.
Sowieso is het allereerst ieders eigen 
verantwoording om naar elkaar om te kijken, 
je buren, de eenzame oudere en je mede IW 
leden. Een kaartje, een telefoontje en als het 
nodig is voor elkaar een boodschap doen, een 
bezoekje op afstand aan het IW lid die alleen 
thuis is.
We wisselen boeken uit en luisteren naar de 
verhalen van elkaar. Het lijkt wel oorlog, zegt 

mijn mede IW lid, toen mochten we de straat 
nog op en bij elkaar zijn, dit is erger.
Voor de Pasen werd er bij alle IW leden thuis 
een bloemengroet bezorgd door een van de 
bestuursleden. Met andere Goede Doelen 
clubs uit ons dorp wordt actie gevoerd voor 
de Voedselbank en voor de organisatie ‘Kom 
mee Eten’.
Zorgen zijn er om de (school) kinderen die in 
een benarde situatie thuis moeten zijn, zo ook 
als er relatie- of andere problemen zijn die 
als maar hoger oplopen. Kijk om je heen in je 
buurt, als je weet waar het moeilijk gaat, trek 
aan de bel. Dat is ook Inner Wheel!
En hoe nu verder, de huidige situatie verplicht 
je om opnieuw geboren te worden. Nieuwe 
dingen te ontwikkelen en opnieuw naar de 
wereld te kijken. We moeten aan de gang 
blijven, ondanks een wereld die op de kop 
staat als gevolg van een verwoestend virus.

  DOOR NELIE HAAN-FLIKWEERT, IW BODEGRAVEN

Ons Inner Wheel gezicht in coronatijd

  DOOR ANNE-MARA BORGHANS, IW AMERSFOORT 

Handschoenen,  
mondkapje, bril en 
faceshield
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Mijn wens voor de toekomst is weer een warm welkom voor  
mijn patiënten, met een handdruk en goed oogcontact

Laat ik eens reageren op de oproep om een 
stukje te schrijven (tikken). Wij zitten allemaal 
in de coronatijd. Maar hoe wij daarmee om-
gaan is zeer verschillend.
Ik word akelig van de beelden van oude men-
sen die kusjes geven tegen het glas, handjes 
drukken tegen het glas en zwaaien naar hun 
bloedverwanten. De mijne hangen zo af en toe 
aan de telefoon. Dat moet dan wel ‘s avonds, 
want overdag ben ik niet zo bereikbaar. 
Heerlijk, gewoon wakker worden wanneer 
mijn lichaam dat wil, even het wereldnieuws 
op TV tot mij nemen, dan de dagelijkse rou-
tine t/m koffie met altijd wat lekkers. Daarna 
stap ik in de garage in de auto en rij via de 
Westervoortsedijk, waar altijd wat te zien 
valt: roofvogels, eend met jongen, ooievaars, 
noem maar op. En dan de wolkenluchten niet 
te vergeten en naast en boven dit alles uit: 
De Vuilverbranding. Ook daar kijk ik met ge-
noegen naar, immers, wat was het een smerig 
vervuilend gevaarte en wat is het gemoder-

niseerd. Met de allerlaatste technieken wordt 
ons huisvuil zo goed mogelijk verbrand. Jaren 
lang heeft Bernard daaraan mogen werken.
Na een stukje snelweg rijd ik weer tussen het 
groen een prachtige weg naar de ingang van 
ons Nationaal park de Hoge Veluwe. 
Daar begint het grote genieten. Heus, ik kan 
daar verdwalen (is ook gebeurd) en sindsdien 
kras ik met mijn hiel een pijl in het zand als ik 
een afslag neem op de zandweg. Ik loop daar 
zo’n twee uur zonder een sterveling tegen 
te komen. Soms in de bossen, soms over de 
vlakte. Hoe prachtig is het om stil te staan, een 
foto te maken naar alle vier de windstreken 
en dan vier prachtige foto’s te hebben van 
ruimte, lucht, horizon, noem maar op. Echt, 
het is soms adembenemend mooi. Een heel 
enkele keer word ik verrast door een ree met 
jong of een varken met zeven biggen. En nu in 
het voorjaar de leeuwerik die hoger en hoger 
stijgt onder prachtig gezang. Echt een aanra-
der. Voldaan stap ik weer in mijn auto om naar 

de volgende stopplaats te rijden. Dat is de 
zandvlakte. Daar gaan de sokken en schoenen 
uit en loop ik op blote voeten door het zand 
de lange zandheuvel op. Dikwijls spelender-
wijs door zigzaggend een mooi spoor achter 
te laten in het maagdelijke zand. 
Het voelt een beetje als thuiskomen daar, ik 
ben immers opgegroeid in Den Haag en het 
strand was altijd ons uitje. Voor de oorlog met 
een echte oranje/wit gestreepte strandtent. 
Na de oorlog maakten wij lange strandwande-
lingen, zelfs van Scheveningen naar Katwijk.
Hier moet ik het nu bij laten. Weet echter dat 
er op de Hoge Veluwe nog veel meer te bele-
ven valt. Voor alleenstaanden is het voordeel: 
Ik voel mij veilig en het publiek heeft de tijd en 
is dikwijls in voor een goed gesprek. Diverse 
mooie ontmoetingen heb ik daar mogen 
beleven.  

Kortom : een aanrader! Veel wandelplezier 
toegewenst.

  DOOR FERRY VISSER-KOUPRIE, IW ARNHEM

Coronabelevenissen van een 88 jarige

  DOOR ANNE-MARA BORGHANS, IW AMERSFOORT 

Handschoenen,  
mondkapje, bril en 
faceshield

  DOOR MARGIE WILLE, IW HAARLEM

Hoe hebben wij IW een gezicht 
gegeven in deze coronatijd 
IW Haarlem heeft in de afgelopen periode, 
zoals wij allemaal, met de ’Lock Down’ te 
maken gehad. We hadden nog veel leuke 
bijeenkomsten op ons programma staan. 
Zoals bv. onze Buitendag, hiervoor hadden we 
een mooi programma opgesteld, we zouden 
dit jaar dichter bij huis blijven. Het plan was 
om in IJmuiden SHIP te bezoeken. SHIP staat 
voor ‘Sluis Haven Informatie Punt’ en geeft 
informatie over de bouw van de grootste zee-
sluis ter wereld en het Noordzeekanaalgebied, 

een bezienswaardigheid die zeer de moeite 
waard is. Het beloofde een gezellige dag te 
worden tot het Corona virus  toesloeg. Geluk-
kig hebben onze leden gezien de leeftijd, deze 
crisis allemaal  goed doorstaan. Als bestuur 
hebben wij regelmatig een update gegeven en 
daarnaast ook de alleen wonenden gebeld. 
Zo hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk 
met elkaar in contact te blijven. Daarnaast 
hebben enkelen zich ook ingezet voor het rug-
tasjes project. Langzaam aan gaat het leven 

weer wat op gang komen en wordt er al weer 
gestart met de literaire clubjes, wellicht later 
met de museumclub, bridgeclub en filmclub. 
De bijeenkomsten zullen nog wel moeilijk 
realiseerbaar zijn met de 1,5 meter afstand. 
Maar er wordt gewerkt aan het organiseren 
van lunches in klein gezelschap. Ook het 
komende jaar hopen we weer regelmatig met 
elkaar samen te komen en de gezelligheid van 
de IW te ervaren.



16 Kroniek JULI 2020

Kort na onze clubbijeenkomst in maart werden 
we geconfronteerd met de verregaande 
overheidsmaatregelen ter voorkoming van het 
verspreiden van het akelige COVID-19 virus.
Wat nu? zei Pichegru. Voorlopig geen 
clubbijeenkomst mogelijk, in ieder geval niet in 
april. En er was nog wel zo’n leuke kunstroute 
(Hummelo) voor onze bijeenkomst in mei 
bedacht! Daar zaten we dus even, met onze 
handen in het (te lange) haar. Ook de geplande 
Bridgedrive en het bezoek aan onze Duitse IW 
vriendinnen moest worden gecanceld.
Inmiddels zijn we in juni en kan er weer 
wat meer. Daarom hebben we besloten de 
clubbijeenkomst met bestuursoverdracht in 
2 shifts te laten plaatsvinden bij een van onze 
voorzitters in de (prachtige) tuin. Hoewel 
het een grote tuin is, toch maar het zekere 
voor het onzekere genomen en de groep van 
34 gesplitst, want ook bij slecht weer moet 
iedereen zich – binnen of overdekt - veilig 
voelen. 

In de tussentijd heeft het bestuur de leden via 
Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van 
e.e.a. en hielden de leden elkaar in de gaten via 
telefoonrondjes en (groeps)appjes. Zo lieten 
we elkaar weten waar we mee bezig waren. 
Dia’s of postzegels uitzoeken, kasten opruimen 
en dan 19 (!) zonnebrillen tegenkomen, welke 
boeken we lazen of niet, dat de Thuisbieb 
bestond, hoe de tuin erbij stond etc. etc. En 
natuurlijk vlogen ook bij ons de toepasselijke 
quotes en filmpjes ons om de oren. 

Zelf kreeg ik onverwacht verjaardagsbezoek 
van een tweetal bestuursleden op het pleintje 
voor mijn huis en werd ik getrakteerd op koffie 
en gebak (met kaarsje) en zelfs een kadootje. 
Jawel, een mondkapje! Een bijzonder leuke 
ervaring en uiteraard alles op gepaste afstand.
Ook werd er een serenade gebracht aan een 
kersverse 70-jarige IW vriendin, die het vanaf 
haar balkonterras stralend aanhoorde. Het 
kadootje kon na een herhaaldelijk mislukte 
lasso worp toch langs een touw naar boven 
worden getakeld.
Teveel eten ingekocht of gekookt? Er werd met 
liefde een portie om de deur geschoven bij 
enkele van onze leden.
De crea Bea’s onder ons staken de handen 
uit de mouwen om voor familie, vrienden 
en buren mondkapjes te maken. Ook onze 
(inmiddels beroemde) kaarten vonden gretig 
aftrek. De opbrengst is natuurlijk voor ons 
jaarprojekt 4WDcare.nl (hulptransporten 
Bosnië). Mede daardoor konden we toch nog 
een bijzonder mooie cheque overhandigen.
We hebben ook vinger aan de pols gehouden 
bij een aantal verzorgingshuizen. In het begin 
konden we niet veel betekenen, er was een 
overvloed aan goede daden. Maar een mooie 
bak voorjaarsbollen werd zeer gewaardeerd. 
Later hebben we lieve kaartjes en lekkers 
kunnen uitreiken.

De bestuursvergaderingen vonden via Skype 
plaats, dat heeft prima gewerkt. Onlangs weer 
een “echte” bestuursbijeenkomst gehad in 

de tuin, waar onze penningmeester thuis via 
Skype aan deelnam. Kan ook prima!
Heel graag zouden we met alle leden Zoomen 
of Skypen, maar een oproep daartoe leverde 
weinig reacties op. Toch gaan we dat zeer 
binnenkort in gang zetten. Het blijft immers 
spannend hoe we de clubavonden in het 
nieuwe clubjaar vorm kunnen gaan geven. De 
digitale optie gaan we zeker uitproberen!

Er waren ook minder leuke berichten binnen 
de club.  Enkele leden die toch in meer of 
mindere mate met de verschijnselen van 
het virus werden geconfronteerd, soms met 
een heftig ziekteverloop, gelukkig zonder 
ziekenhuisopname. 
De rest van de persoonlijke verhalen hoop ik 
op onze a.s. clubbijeenkomst te horen, een 
clubbijeenkomst op anderhalve meter afstand 
van elkaar bij Ria in de tuin. De uitnodiging 
daarvoor hebben we opgeleukt met een kleine 
opsomming van alle nieuwe woorden die we 
de afgelopen maanden vooral via de media tot 
ons hebben gekregen. Vanaf nu niet meer weg 
te denken uit ons vocabulaire (zie bijlage ).

Stay safe, lieve IW vriendinnen!

  DOOR ANNEKE HARTOG, IW ARNHEM RIJN-IJSSEL

Inner Wheel Arnhem 
Rijn-IJssel in Coronatijd

I.p.v. de maandelijkse bijeenkomsten in res-
taurant Belvédère te Schoonhoven, hebben de 
leden hun dinergeld verzameld. Want wat kon-
den we doen in deze “rare” tijd? Geen fysiek 
contact, geen acties onder de mensen... maar 
er toch zijn voor de mensen die nauwelijks 
hun huis uit mochten of konden. De Kusjes 
van IW Schoonhoven 
kwam hieruit voort. 
President Margot 
Kuzee zien we op de 
foto de kusjes in de 
brievenbus doen,been 
heerlijke, liefdevolle 
zoete opkikker voor 

alle bewoners van “De Zeven-
der” dat zeer gewaardeerd 
werd.

Maar er kon nog een extra 
geste gerealiseerd worden.. en 
dat deden ze met behulp van 
een Draaiorgel.
Bij een ander ouderencomplex 
kon men genieten van draai-
orgel muziek waarbij er goed 
werd  meegezongen vanaf de 
balkons! 

  DOOR MARGO KUZEE, IW SCHOONHOVEN

Tijdens de corona lock down heeft 
IW Schoonhoven niet stil gezeten
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Wij (Ton en ik) vertrokken op 9 maart voor een 
klein weekje naar Altea in Spanje, een plaatsje 
net onder Valencia. Corona was al wel in Madrid 
en Barcelona, maar nog geen verontrustende 
berichten verder. Opvallend vonden we in de 
eerste dagen dat iedereen elkaar nog gewoon 
begroette met een omhelzing, terwijl wij al geen 
handen meer schudden. Op vrijdagavond kwa-
men we in een restaurantje waar ze ons wisten 
te vertellen dat vanaf 24.00 uur dezelfde avond 
alle restaurants, bars en winkels zouden sluiten 
voor 14 dagen.
Best even schrikken omdat we in een hotel 
zaten met alleen ontbijt. Op zondag echter werd 
ons te kennen gegeven dat we ook het hotel niet 
meer uit mochten. Toen werd het wel echt me-
nens temeer omdat we maandagochtend naar 

huis zouden vliegen. Zou dat nog lukken?
Gelukkig verliep dat allemaal volgens plan, 
maar je beseft ineens hoe snel de situatie kan 
veranderen. Terug in Nederland begon de span-
ning inmiddels ook hoog op te lopen.
Ook hier de horeca acuut op slot, maar wat zou-
den de winkels nog mogen? Gelukkig mochten 
we openblijven als we de anderhalve meter- en 
de hygiëne maatregelen konden garanderen.De 
eerste paar weken verliepen echter dramatisch. 
Het was nagenoeg stil in de winkel en we waren 
behoorlijk in paniek. Wat moeten we met die 
gigantische voorraad en lopende orders en 
wat kunnen we het personeel nog bieden? We 
hadden zojuist ook nog fiks geïnvesteerd in een 
flinke verbouwing van de buitenkas. Gelukkig 
keerde het tij compleet een week voor Pasen. 

Om iedereen de kans te geven rustig te winkelen 
hebben we zelfs de openingstijden verruimd 
met 2 koopavonden. Eigenlijk verloopt het 
allemaal heel soepel. We zijn voor nu wel echt 
opgelucht, maar wat zal de toekomst bren-
gen? Dat is de grote onzekerheid waar we mee 
moeten leren omgaan. Wij prijzen ons wel elke 
dag gelukkig met onze bewegingsvrijheid in en 
om het huis. Ik sta nog regelmatig een dag in 
de winkel, we kunnen lekker fietsen, wandelen. 
Inmiddels passen we ook weer een enkel keertje 
op onze kleindochter. We gaan zo af en toe eens 
een dagje naar Leiden om te varen met onze 
boot.  Onze kinderen zien we natuurlijk heel 
regelmatig. Je merkt dat het alweer een beetje 
went, het leven in een lagere versnelling. Maar 
we blijven voorzichtig, gezondheid is nummer 1.

  DOOR MARGRIET ULJEE, IW BARNEVELD

Onze corona tijd ervaringen

Hoe leg je eigenlijk aan de kinderen uit wat 
Corona is? Dat was al een hele uitdaging. We 
kregen veel vragen vooral van Pepijn (6 jaar 
inmiddels) over hoe Corona eruit ziet, hoe je 
dan ziek wordt en of je dan dood gaat. Het is 
voor ons volwassen al een rare tijd met veel 
onduidelijkheid en onzekerheid maar voor de 
kinderen is het natuurlijk nog veel ongrijpbaar-
der en heel onwennig dat ze ineens niet meer 
naar school kunnen, niet naar opa en oma en 
niet naar sport gaan. We hebben alle vragen 
van de kinderen zoveel mogelijk proberen te 
beantwoorden op hun eigen niveau en ook sa-
men jeugdjournaal gekeken waarin veel werd 
uitgelegd over het Corona virus. Zo kregen ze 
toch een klein beetje besef van wat er aan de 
hand was en waarom ze bijvoorbeeld niet meer 
naar school konden.

Praktisch gezien hadden we ook wat uitdagin-
gen de laatste tijd. Mijn werk (ik werk 4 dagen 
in de week op de kwaliteitsafdeling bij een 
veterinair farmaceutisch bedrijf) ging gewoon 
door. Ik kan niet thuis werken en moest wel 
naar kantoor. De kinderen waren thuis want 
de school was dicht. Geen kinderopvang en de 
opa’s en oma’s wilden we in deze tijd natuurlijk 
ook even ontzien. We hebben wel het geluk dat 
Jeroen zelfstandig ondernemer is en daardoor 
wat flexibeler qua werktijden. Toch was het 
per week even puzzelen met de opvang van de 
kinderen. 
Gelukkig konden onze kinderen zich thuis 
erg goed vermaken. Ze hebben samen uren 
gebouwd met Lego, Duplo en Kapla, heel veel 
knutselwerkjes gemaakt, gepuzzeld en lekker 
buiten gespeeld. Maar er moest ook nog voor 

school gewerkt worden. Op zolder hadden we 
een klein schoollokaal nagebouwd met een 
tafel, stoelen, poppen-hoek, bouwhoek, lees-
hoek en knutselspullen. De kinderen vonden 
het erg leuk om hierbij te helpen. Van school 
kregen we elke week een lijstje met oefeningen 
die we konden doen en daarnaast ook tips 
voor knutselwerkjes en andere activiteiten 
voor binnen en buiten.

We zijn blij dat er nu weer wat maatregelen 
versoepeld worden, we iets meer vrijheid krij-
gen en de kinderen sinds deze week weer deels 
naar school kunnen, maar we hebben stiekem 
ook wel genoten van de quality time die we als 
gezin hebben gehad de afgelopen periode.

    DOOR LAURINA WOUDENBERG, IW BARNEVELD

De Corona tijd in een gezin met 
jonge kinderen, hoe werkt dat?

IW Arnhem-Geldria bestuurswissel
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  DOOR ANNELIES VAN ROOIJEN, IW VEENENDAAL

Inner Wheel Veenendaal 
in Coronatijd  
Half maart begon de ernst van het Corona-virus door te dringen. 
Waar in eerste instantie nog wat grapjes werden gemaakt over de 
maatregelen en het hamstergedrag van de Nederlandse bevol-
king, drong de ernst van de situatie al snel door bij de leden van 
Inner Wheel Veenendaal. De bijeenkomst werd geannuleerd en 
ook de commissievergaderingen gingen niet door. 
De IW Doet-commissie bood haar hulp aan leden onder de 
motto’s: ‘Jong & Oud is Goud’, ‘Samen Steunen we sterker’ en 
‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Er werd katoen, 
band en naaigaren ingezameld om mondkapjes te maken, er wer-
den tulpen uitgedeeld onder de leden en tijdschriften ingezameld 
voor de verzorgingshuizen. Namens IW Veenendaal werden er 
door Ups & Downies (een lunchcafé dat dag besteding verleent 
aan mensen met een verstandelijke beperking) cakes gebakken 
en bezorgd bij zorginstellingen. Op deze manier leverden we, 
als club, een bijdrage aan de dagbesteding bij Ups & Downies en 
ontvingen de ouderen in de zorginstellingen iets lekkers.
Via WhatsApp werd er veel gecommuniceerd over het wel en wee 
van de leden. Helaas werd een van de leden en haar man getrof-
fen door Corona. Het was een spannende tijd. Gelukkig zijn ze er 
beiden doorheen gekomen, maar het herstel zal nog veel tijd in 
beslag nemen. 
Langzaam worden alle maatregelen nu versoepeld en begint het 
leven buitenshuis weer een beetje op gang te komen. Een gewone 
clubbijeenkomst zit er nog niet in, maar toch staan we nu dichter 
bij elkaar dan ooit. (Tijdelijk) uit het oog, maar zeker niet uit het 
hart! 
   

Hoe geef je Inner Wheel een gezicht tijdens 
deze coronaperiode? Zo klonk de oproep 
om kopij in te sturen voor de eerstvolgende 
Kroniek.
Deze oproep kun je natuurlijk tweeledig op-
pakken, zowel voor de interne- als de externe 
communicatie. IW Waddinxveen vindt het 
zeer belangrijk om zowel met haar clubleden 
als met de lokale gemeenschap contact te 
houden. We missen onze clubavonden, lokale 
goede doelen moeten het doen met onze digi-
tale boodschappen en van een leuke actie met 
een persmomentje is al helemaal geen sprake!
Maar wat is dan een goed middel? Een laag-
drempelig middel? Waar iedereen mee uit de 
voeten kan? Want met een gemiddelde leeftijd 
van …. (houden wij toch even geheim haha) 
wordt het echt een hele uitdaging om met 
hippe digitale tools aan de slag te gaan. 

En zo werd onze IW Waddinx-
veen nieuwsbrief “geboren”. Met 
elkaar, voor elkaar maar ook voor 
anderen! Samengesteld door een 
redactie, maar volledig met kopij 
en nieuws vanuit alle clubleden. 
Een groot succes en “for the time 
being” een prima manier om 
elkaar op de hoogte te houden. 
Ook onze acties voor de lokale 
gemeenschap krijgen hierbij de 
aandacht die zij verdienen. 
Natuurlijk blijft het persoonlijke 
contact een groot gemis. Social 
distancing is een mooi woord, 
maar voor Inner Wheel leden, 
mensen met een warm sociaal bewogen hart, 
wel even behelpen. Toch maakt de corona 
pandemie mensen creatief en innovatief en 

dat is dan weer een win win situatie vind je 
ook niet?

  DOOR ELJA FRANKEN, IW WADDINXVEEN

En zo werd onze IW Waddinxveen 
nieuwsbrief “geboren”
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Maandag 11 mei zijn wij jarig geweest! 65 jaar 
geworden, mooie leeftijd toch? Bijna met pen-
sioen, nog 1 jaar en 4 maanden dan krijgen wij 
ons pensioen.... . IW Nijkerk bestaat 65 jaar!
De programmacommissie had een prachtig 
programma samengesteld voor die dag! Een 
uitje met een bus, net een schoolreisje, toch? 
Als ik hieraan denk, tijdens deze corona tijd, 
kan ik hier zó naar verlangen, met ruim 30 
personen alleen al in een bus! Elkaar weer 
ontmoeten, heerlijk! Nu moeten wij het doen 
met een kaartje en/of een telefoontje.

Om toch het jubileumgevoel te door te geven, 
hebben een aantal leden een plantje en een 
kaartje gebracht bij iedereen. Met een praatje 
op 1,5 meter afstand elkaar feliciteren voelde 
goed en werd erg gewaardeerd door de leden.
Wij hopen in de maand september weer op een 
fijne bijeenkomst, want missen doen wij elkaar 
zeker!

Op 7 april had het bestuur van IW Pekela een 
videovergadering middels een skype verbin-
ding. Dat ging eigenlijk prima, alleen viel de 
verbinding met onze penningmeester Berry 
van der Tuuk steeds uit. Maar ons bestuur is 
niet voor één gat te vangen; met de iphones 
van Lucy  en Berry werd een facetime-verbin-

ding tot stand gebracht en zo kon Berry toch 
aanwezig zijn bij deze virtuele vergadering. Op 
de foto is te zien dat Berry ‘in’ de telefoon van 
Lucy zit en zo alles kan zien en horen, en ook 
zelf kan reageren. Alleen heeft Lucy er wel een 
lamme arm aan over gehouden.  

  DOOR TRUUS DOORNHOF, IW NIJKERK

Inner Wheel Nijkerk bestaat 65 jaar

  DOOR LUCY KRAL, IW PEKELA

Online vergadering  
via skype

  DOOR HILLY NIEUWENHUIS, IW NIJKERK

In the Picture van Inner Wheel 
Een mailrubriek om elke week een clublid ‘in 
the picture’ te zetten…  . Sommigen zullen 
zeggen: “Ik ‘in the picture’? Dat hoeft van mij 
niet, hoor!” Bescheidenheid misschien? Of Ne-
derlandse nuchterheid?  Maar: hoe verbindend 
kan het zijn als je in een wekelijkse rubriek 
nieuwe dingen van elkaar leert of hoort!
Want hoe leer je elkaar beter kennen in de 
club? We participeren in commissies, nemen 
deel aan activiteiten. Of horen van elkaar in 
de 5-minutenpraatjes op de bijeenkomsten.
Wij mochten in Nijkerk de afgelopen twee 
seizoenen negen nieuwe leden begroeten. 
Maar door het wegvallen van de maandelijkse 
bijeenkomsten, de gezamenlijke musea- of 
tuinbezoeken en de commissie-activiteiten 
missen we de kans om verhalen met elkaar te 
delen en elkaar beter te leren kennen. 
Daarom heeft onze culturele commissie een 
nieuwe mailrubriek opgestart, genaamd IN 
THE PICTURE. Een creatieve manier om van 
elkaar te horen en contact te houden. En iets 
leuks om elke week weer naar uit te zien: 

een nieuwe In the Picture! Zo kunnen we in 
deze gekke tijd aan onze onderlinge verbin-
ding blijven werken. 
Hoe het werkt? Wekelijks ontvangt elk lid per 
mail een ‘In the picture’ van één van onze 
leden. We hebben een format ontwikkeld 
zodat de verhaaltjes snel herkend worden 
en het makkelijker is om zo wat over jezelf te 
vertellen. De ervaring heeft geleerd dat een 
vaste opbouw meer kans van slagen heeft 
dan mensen te vragen om zelf een stukje te 
verzinnen. 

Een voorbeeld van enkele vragen: 
• Wat zijn je hobby’s? 
• Waar werd je de afgelopen tijd blij van? 
• Wat is je levensmotto? 
• Wat heb je van je ouders meegekregen?
•  Met wie zou je wel eens een dag mee willen 

lopen? 
•  Wat is voor jou het mooiste plekje in je 

omgeving?
• Etcetera, etcetera.

Elke week is een ander lid uit onze club aan 
de beurt. En die sluit zijn beurt af door de pen 
en een persoonlijke vraag aan een volgend 
Inner Wheel lid door te geven. Bijvoorbeeld 
met de vraag: welk museum ga jij als eerste 
weer bezoeken. Of: welke hobby heb jij in deze 
Coronatijd weer herontdekt? 
We horen reacties als: ik dacht na al die jaren 
al zoveel van je te weten, maar wat leuk, want 
dat wist ik nog niet! Of: wij komen uit dezelfde 
streek! Of: ik wist niet dat jij ook van die 
muziek hield… waar ga jij wel eens naar een 
concert? 
Zo kan een In the Picture leuke nieuwe 
gesprekken of contacten opleveren. Hoe 
verbindend kan dit werken?! En dat is toch een 
Inner Wheel doelstelling in de praktijk! Ook op 
afstand kunnen we zo toch dicht bij elkaar zijn 
en als club wat voor elkaar betekenen. Want 
bijdragen aan onderlinge vriendschap en ver-
bondenheid is een doelstelling waar we als
IW Nijkerk van harte ons voor inzetten! 
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  DOOR JOLANDA VAN TELLEGEN, PRESIDENT IW OLDENZAAL 

Het gezicht van Inner Wheel 
Oldenzaal 

In november 1983 vond de charteruitreiking 
plaats aan IW Oldenzaal. Een club dames die 
vol enthousiasme de doelstellingen van Inner 
Wheel Nederland uitrolde. In al die jaren was 
het nooit een probleem geslaagde en succes-
volle bijeenkomsten te organiseren.  Het was 
daarnaast ook heel normaal dat we gezellige 

diners bij de leden thuis organiseerden. En wat 
te denken van het “kroamschudd’n”. Wanneer 
een lid moeder of oma werd hoe gezellig was 
het dan niet dat we bij elkaar kwamen om de 
jonge spruit te bewonderen? Het bestuur en 
de leden hoefden niet na te denken of iets wel 
of niet kon.  Dit was tot kort het normale leven.
Maar opeens werden we geconfronteerd met 
het nieuwe normaal. Vanuit China kwam het 
coronavirus naar Europa en dus ook naar Ne-
derland.  Er kwam een verbod op bijeenkom-
sten en groepsactiviteiten. Noodgedwongen 
werden de clubbijeenkomsten in april en mei 
geannuleerd. Helaas kon de bestuurswisseling 
in juni niet plaatsvinden. 
Bestuursvergaderingen werden digitaal be-
legd. Ook voor het bestuur was dit iets nieuws. 
Daarnaast werden overige communicatiemid-
delen volop benut om de leden te informeren 
over de stand van zaken. Zo ontvingen de le-
den vanuit het bestuur iedere drie weken een 
mail, met Pasen kregen ze een bosje tulpen en 
werd er op de groepsapp volop gecommuni-
ceerd.

Wanneer onze leden gevraagd werden 
om voor een activiteit iets te bakken of te 
bereiden, was er altijd voldoende animo. Dit 
bracht het bestuur op het idee om een Corona 
Kookboek op te stellen. Alle leden reageerden 
enorm enthousiast over dit leuke idee.
Dit resulteerde in een diversiteit aan gerech-
ten. Van heel simpele naar gerechten die veel 
aandacht en tijd behoeven. Het is mooi om te 
zien dat de diversiteit in deze gerechten ook te 
zien is bij onze leden. Bij mijn openingsspeech 
ten tijde van mijn installatie als president 
sprak ik over diversiteit. Wanneer je namelijk 
open staat voor diversiteit zul je merken dat 
de club sterker wordt. Dit vergt van iedereen 
wel goede communicatieve vaardigheden, 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen. 

Vol trots presenteer ik dan ook hierbij ons 
kookboek. We hebben het samen gedaan, 
voor elkaar en ook voor anderen. Ik hoop dat 
het kookboek dan ook veelvuldig gebruikt 
wordt door onze leden. 

IW Purmerend werd op 26 Mei 1954 opgericht 
met hoofdzakelijk leden uit Purmerend. Al 
heel snel kwamen er leden bij uit de omge-
ving, en telt onze club heden 40 enthousiaste 
leden uit o.a. Purmerend, Edam, Gemeente 
Waterland, Kwadijk, Hoorn, Beemster, Vo-
lendam, Medemblik en Zaandam.  Zoals we al-
lemaal weten heeft het Corona virus er helaas 
voor gezorgd dat we al geruime tijd  geen 
bijeenkomsten meer kunnen hebben en wordt 
ons feestje en de jubileum groepsfoto uitge-
steld naar een latere datum. Toch is het niet 
onopgemerkt voorbij gegaan en werd er bij 
alle leden, namens het bestuur, woensdag 26 
mei feestelijk gebak bezorgd voor bij de koffie. 
Ook heeft onze club veel felicitaties mogen 
ontvangen van leden van diverse andere IW 
clubs, hartelijk dank daarvoor. Zoals het er 
nu uitziet hopen wij met hetzelfde enthousi-
asme door te gaan, met de vriendschap en 
de goede doelen die wij steunen, naar het 70 
jarig jubileum!

  DOOR CARLA HOLTKAMP, IW PURMEREND

IW PURMEREND 65 JAAR

Diversiteit in het Corona Kookboek
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  DOOR JOLANDA VAN TELLEGEN, PRESIDENT IW OLDENZAAL 

Het gezicht van Inner Wheel 
Oldenzaal Diversiteit in het Corona Kookboek

Iedere Inner Wheel club kampt dit jaar 
met hetzelfde probleem. Hoe gaan we op 
een zo veilige maar ook intieme manier 
waarbij alle leden betrokken worden, de 
bestuurswisseling laten plaatsvinden? IW 
club Schiedam kan inmiddels terugkijken 
op een zeer geslaagde bestuurswisse-
ling welke werd gecombineerd met de 
installatie van drie nieuwe leden.

Op een zomerse dinsdagavond 9 juni j.l. werd in 
de tuin van de Schiedamse IW voorzitster Mir-
jam Kalfsbeek een aangeklede borrel gehouden. 
Mirjam had de opstelling van de zitgelegenheid 
in haar tuin ‘Corona-proof’ gemaakt, zodat 
iedere dame op 1,5 meter van elkaar kon zitten.
Aanwezig waren het huidige bestuur, het 
nieuwe bestuur en drie nieuwe leden. In totaal 
waren we met zeven IW dames. Mirjams dochter 
Celine was ook van de partij om alle officiële 
toespraken vast te leggen op film met haar 
mobiel.
De bestuursketting heeft Mirjam d.m.v. stok van 
1,5 meter lang overhandigd aan haar opvolgster, 
Petra Hesseling. Dit had je een jaar terug toch 
nooit kunnen bedenken?
De IW pins voor de nieuwe leden waren op 
een fluwelen kussen gelegd, welke de nieuwe 
leden zelf van het kussen mochten nemen en 
opspelden.

De glazen met bubbels werden in de lucht 
geheven en er is geproost op nieuwe vriend-
schappen, op het geslaagde IW jaar en op een 
succesvol nieuw IW jaar.
Na afloop van de borrel heeft het bestuur 
de gemaakte filmpjes en foto’s via een IW 
groeps-WhatsApp en e-mail met al haar leden 

gedeeld, zodat iedereen dezelfde avond nog 
kon meegenieten van deze unieke avond. De 
afwezige leden werden uiteraard gemist, maar 
door de vele lieve reacties die direct terugkwa-
men, waren de dames van IW club Schiedam 
tijdens deze unieke 
bestuurswisseling toch een beetje bij elkaar.

  DOOR ANGELIQUE BAKKER, IW SCHIEDAM

Een bijzondere bestuurswisseling

  DOOR IW DELFT

Hoe geef ik Inner Wheel een 
gezicht in het Corona-tijdperk? 
Op zondag 5 april 2020 bestond Inner Wheel 
Delft 60 jaar. Dit konden wij helaas niet op een 
feestelijke wijze vieren door de beperkende 
maatregelen vanwege de Corona-crisis. Alle 
leden van de 19-koppige Delftse club hebben 
wel aan elkaar gedacht en dit uitte zich in het 
sturen van kaartjes, Appjes (we hebben een 
levendige groeps-App) en e-mails. Eén van onze 
leden (Will Spelter) heeft zelfs een prachtig 
plakboek gemaakt van alle ‘verjaardagskaar-
ten’.
Onze gezamenlijke bijeenkomsten, op de 
tweede donderdagavond van de maand, zijn 
vervangen door zoom-meetings. Nu dus niet 
iedere keer gezellig bij iemand thuis, maar via 
de computer, tablet of telefoon. Per keer zijn 
ongeveer negen van de negentien dames aan-
wezig. Dat is prijzenswaardig, omdat de meeste 
leden zich op latere leeftijd nieuwe digitale 
vaardigheden moeten aanmeten.

Tijdens deze digitale ontmoetingen delen we 
- naast lief en leed - ook de belangrijkste mede-
delingen vanuit Inner Wheel (inter)nationaal, 
het district of het bestuur. We wisselen ervarin-
gen uit over de boeken die worden gelezen en 
geven elkaar tips over online kunst, cultuur en 
series. Op deze manier geven we Inner Wheel 
een gezicht tijdens het Corona-tijdperk. 
Op de foto is Ada Augustinus- Van Vuuren te 
zien op de Buitendag in juni 2019. We bezoch-
ten het Westlands museum in Honselersdijk 
alwaar we genoten van een high tea, rondlei-
ding en het maken van een bloemstuk in de stijl 
van de Gouden Eeuw.
Helaas is onze jaarlijkse Buitendag in juni niet 
doorgegaan wegens de anderhalve-meter re-
gels, maar we hopen dat we in september toch 
een mooi (aangepast) feestje kunnen vieren.
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Door leden en bestuur van IW Gorinchem D60
Op 6 oktober 2019 is Koosje van de Giessen 
overleden. Koosje is 83 jaar geworden. 
Sinds 1976 was ze lid van onze club en in het 
clubjaar 1983-1984 was ze voorzitter. Als jonge 
vrouw was ze heel sportief: o.a. paardrijden, 
kunstrijden op de ijsbaan in Vuren en in de 
zomermaanden zwom ze regelmatig in de ri-
vier. Koosje kon enorm goed organiseren en ze 
was ook heel creatief. Gastvrijheid stond haar 
op het lijf geschreven, ze heeft vele feestjes 
georganiseerd bij haar thuis voor Inner Wheel 
en andere verenigingen waarin ze actief was.  
Haar grootste hobby was toch wel tuinieren, 
en het kweken van rozen in het bijzonder. Ze 
heeft destijds de Inner Wheel roos naar Neder-
land gehaald en deze ook actief verkocht via 
IW Gorinchem ten bate van het goede doel. 
Hierover heeft in de Kroniek van maart 2019 
nog een artikel gestaan.  Helaas kon ze door 
gezondheidsproblemen het afgelopen jaar niet 
vaak meer komen en daarom had ze besloten 
haar clublidmaatschap op te zeggen. We zul-
len haar niet vergeten.

Door bestuur en leden van 

 IW Goes-Reimerswaal D60
Op 23 oktober  2019 is ons trouwe charterlid 
Heleen Veldhof op 90-jarige leeftijd overle-
den.
Ze was 40 jaar een betrokken en actief lid, 
was iedere bijeenkomst aanwezig en heeft 
gedurende deze lange periode vele functies 

binnen het clubbestuur vervuld.  Heleen was 
een elegante verschijning met positieve aan-
dacht en belangstelling voor de clubgenoten. 
Bij de afscheidsbijeenkomst waren vele IW-
vriendinnen aanwezig. We zullen haar warme 
persoonlijkheid enorm gaan missen. 

Door leden en bestuur van  

IW Purmerend D58
 Op 20 november 2019 overleed Anneke van 
Leeuwen-Legemaate, Anneke is 83 jaar 
geworden en heeft dit in mei in haar geliefde 
Zeeland gevierd en hier intens van genoten. 
Anneke wist al in augustus dat ze niet lang 
meer te leven had en bereidde er een ieder 
op voor door te zeggen dat ze de kerst niet 
zou halen. Anneke was bijna twintig jaar lid 
van onze club. Ze was een markante vrouw 
en vriendin met een eigen sterke mening, die 
ze niet onder stoelen of banken stak. Ze is 
presidente geweest op de manier waarop zij 
in het onderwijs te werk ging; iedereen bij de 
les en samen doen. Ook was zij de promotor 
van Internationale contacten en was betrok-
ken bij diverse subclubjes zoals de museum-
club en leesclub. Ook buiten IW was Anneke 
maatschappelijk betrokken en een voorbeeld 
voor ons allen. Gastvrijheid stond hoog in haar 
vaandel en humor was haar niet vreemd. Tot 
het laatst was Anneke betrokken en scherp. 
Vele IW vriendinnen waren bij de afscheids-
dienst. Wij zijn bedroefd dat Anneke overleden 
is, maar zijn blij dat ze geleefd heeft.  

Door de leden en bestuur van  

IW Gorinchem D60
Op 1 april 2020 is ons charterlid en mede-
oprichtster, Wilma Voorsluijs-Schermers,  op 
80-jarige leeftijd overleden.
Wilma is voor velen van enorme betekenis 
geweest! Eerst en vooral in haar gezin en voor 
haar familie. In de jaren 80 als docent klassieke 
talen op het Gymnasium Camphusianum in 
Gorinchem, van 1986 tot 1990 als raadslid en 
fractievoorzitter van de VVD in Gorinchem en 
aansluitend acht jaar lang als wethouder van 
Onderwijs, Sport en Cultuur. Tot 2001 ook nog 
lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
Het besturen zat haar in het bloed.
Geen wonder dat juist zij samen met Tineke 
Boersma de Inner Wheelclub van Gorinchem 
in het leven riep. Zij werd dan ook onze eerste 
president die het charter op 2 mei 1975 in De 
Doelen in Gorinchem ontving. Nog drie maal in 
de tijd van ons bestaan nam zij de voorzitters-
hamer in de hand.  Daarbij is ze ook districts-
president van Inner Wheel geweest in het jaar 
1983-1984. Wie Wilma heeft gekend zag snel 
haar wijze van besturen: kennis van zaken, 
doortastend, luisterend naar de ander, maar 
met een eigen mening die ze niet makkelijk 
prijs gaf. Meelevend met daar waar zorg en 
verdriet in de club was. Tot zij zelf haar hand 
in die van de ander moest leggen om geleid te 
worden.
IW Gorinchem zal de dierbare herinnering aan 
haar koesteren.

In memoriam

De invloed van het coronavirus op ons 
dagelijks leven is groot. Thuis werken, de 
kleinkinderen niet meer kunnen bezoeken, 
afstand houden in de supermarkt en alleen 
naar buiten als het nodig is of om een frissen 
neus te halen. De woorden social distancing 
zijn in korte tijd een bekende term geworden. 
Social distancing betekent veel meer dan die 
anderhalve meter afstand. Het is verlies aan 
contact met anderen. Dat merkten ook de 
leden van IW Tilburg Triborch. Door alle maat-
regelen die de spreiding van het coronavirus 
moeten remmen, ging hun bijeenkomst van 
maart niet door en moest ook de Ladiesnight 
van 1 april worden verschoven naar november. 
Hierdoor zagen de vrouwen elkaar lange tijd 
niet. Gelukkig bood video-conferencing een 
oplossing. Op woensdagavond 1 april vond de 
eerste Zoom-meeting van IW Tilburg-Triborch 

plaats. Omdat nog niet iedereen ervaring 
had met deze manier van overleg, werd in de 
middag al een proefsessie georganiseerd door 
één van de leden van de digi-commissie. Rond 
20.00 uur in de avond verscheen het ene lid na 
het andere in het computerscherm en kon na 
wat door elkaar heen te hebben gepraat, ieder 
zijn lief en leed delen. Het was duidelijk dat 
ook onder de leden van de club het coronavi-
rus impact had, door o.a. verlies van ouders of 
kennissen, gedwongen sluiten van werkplek-
ken als tandartspraktijken, thuiswerken met 
jonge kinderen om je heen of de kleinkinderen 
erg missen en ze via face-time voorlezen. 

Na het rondje lief en leed kwam Koen Bender, 
een beleggingsspecialist aan het woord. Hij 
is regelmatig te zien en te horen als gast-
commentator voor onder andere Dow Jones 

Newswires, RTLZ & BNR. Eén van de leden van 
de club werkt met hem samen en zij had hem 
gevraagd een presentatie te geven over de 
economische gevolgen van de coronacrisis. 
Met een powerpoint  presentatie als onder-
steuning  kwamen door een heldere uitleg 
onderwerpen als belegen in tijden van crisis, 
mogelijke gevolgen voor belasting en het 
schenken aan kinderen aanbod. Er was ruim 
gelegenheid voor vragen. Na afloop van de 
sessie waren de ladies van IW Tilburg Triborch 
het roerend met elkaar eens. Het was fijn 
elkaar te zien en te horen hoe het met elkaar 
ging. De lezing was boeiend en erg actueel. De 
complimenten gingen naar alle deelneemsters 
maar vooral naar degene die het initiatief had 
genomen voor deze bijzondere bijeenkomst. 
De unanieme conclusie: het digitaal bijeenko-
men is voor herhaling vatbaar. 

  DOOR INGE TOFIELD, IW TILBURG-TRIBORCH

Social distancing, wat betekent dat…
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Bezoek ook onze IW Giftshop

www.innerwheel.nl/giftshop

Door leden en bestuur van IW Enschede D56
Op 4 april jl. overleed geheel onverwacht Ida 
Hoving-Haag. Ze was al heel lang een gewaar-
deerd lid van onze club met heel bijzondere 
hobby’s, zoals het maken van brei-ontwerpen 
en het bestuderen van middeleeuwse stoffen. 
Ook de familiegeschiedenis hield haar bezig, 
wat resulteerde in een boek. Bij de vuurwer-
kramp in Enschede, twintig jaar geleden, werd 
hun huis getroffen door een blok beton. Helaas 
kreeg ze als gevolg daarvan last van psychi-
sche problemen. Gelukkig was ze ondanks dat 
toch vaak aanwezig bij onze bijeenkomsten. 
We gedenken haar als een vrouw met een 
speciale humor.

Door bestuur en leden van  

IW Leeuwarden-Zuid D58
Op 23 april 2020 is op 100-jarige leeftijd 
overleden ons oudste lid en tevens charterlid 
Adri Gros-Kruize. Adri was een trouw en 
betrokken lid. Tot op het laatst kwam zij naar 
de bijeenkomsten en nam zij deel aan allerlei 
activiteiten. Adri was een begenadigd violiste 
en heeft dit instrument tot op hoge leeftijd 
met plezier bespeeld. Het voelt als een groot 
gemis nu wij als IW vriendinnen vanwege de 
Coronacrisis geen afscheid hebben kunnen 
nemen van Adri. Wij zullen haar herinneren als 
een prettig persoon en zijn dankbaar dat zij zo 
lang in ons midden is geweest.

Door leden en bestuur van IW Curaçao D60
Mei 2020, Truus Kooyman is niet meer bij ons. 
Een gevoel dat je verdrietig maakt.
Ze was een groot dierenvriend. Op bezoek bij 
haar, waren er altijd dieren van de buren om 
haar heen. Ook hield ze van de vogels die in 
overvloed in de mangoboom zaten. Wat wij 
altijd heel veel in haar bewonderden was, 
dat ze bleef lachen en dat ze positief naar de 

dingen bleef kijken, ondanks dat haar lichaam 
niet meer was wat het zijn moest. Zij was een 
gewaardeerd en geliefd lid van IW Curaçao. We 
zullen haar missen!
Maar waar ze nu is, is het goed! 

Door leden en bestuur van 

 IW Leeuwarden D58
Volkomen onverwacht en plotseling is op 6 
mei 2020 onze zeer geliefde IW vriendin Nan-
nie- Nanning op 71 jarige leeftijd overleden. 
Zij laat twee dochters na. Nannie heeft veel 
voor IW Leeuwarden betekend. In mei 2015 
werd zij lid en in het seizoen erna in 2016 
vervulde zij vol enthousiasme en met verve al 
een functie in de programmacommissie.  Nan-
nie gaf mede inhoud aan onze bijeenkomsten. 
Haar motto was: “het moet gezellig zijn, maar 
het moet ook ergens over gaan”. Cultuur en 
muziek stonden hoog in haar vaandel. Onder 
andere met Marijke Diepenhorst bedacht zij de 
mooiste bijeenkomsten. Nannie was de motor 
achter de Intercity Meeting in 2019. Het thema 
was het Keramiekmuseum Princessehof in 
Leeuwarden. Ook de boekbesprekingen die 
door Nannie werden verzorgd waren gewel-
dig, zij kon dat als geen ander. Wij hingen aan 
haar lippen terwijl Nannie het boek duidelijk 
en beeldend neerzette. Nannie was sociaal, 
vrolijk, gastvrij, charmant en onderhoudend. 

Lieve Nannie, wij zijn jou veel dank verschul-
digd en we gaan je verschrikkelijk missen.

Door leden en bestuur van 

 IW Leeuwarden D58
Na een vrij korte ongeneeslijke ziekte is onze 
dierbare IW vriendin Marijke Diepenhorst op 
74 jarige leeftijd overleden. Marijke ruim 53 
jaar echtgenote van Leen Diepenhorst, moeder 
van drie zonen en oma van vier kleinkinderen. 
Haar gezin was haar alles, zij was trots op 
allemaal. In september 2009 werd Marijke lid 
van IW Leeuwarden. Zij verrichtte al snel op de 
achtergrond ‘hand en spandiensten’. Zij bezat 
vele vaardigheden. Voor een bestuursfunctie 
was ze nog niet in, omdat de muziek de hoofd-
rol in haar leven had. In 2017 nam ze zitting in 
de programmacommissie. Organiseren kon ze! 
Marijke was consciëntieus, ze liet niets aan het 
toeval over. Samen met Nannie Nanning in de 
programmacommissie vormden zij een gewel-
dig duo. Helaas moeten wij beiden nu al mis-
sen. Marijke was bescheiden, een innemende 
persoonlijkheid, altijd lief en hartelijk met een 
grote dosis humor. In het volgende seizoen 
gaan we de door haar bedachte bijeenkom-
sten, die door Corona werden uitgesteld, met 
weemoed organiseren. Lieve Marijke, wat zul-
len wij jou missen. Bedankt voor je inzet, voor 
altijd in ons hart!  

Het seizoen 2019-2020  van IW Leeuwarden 
was een bizar seizoen met een hele grote 
schaduw door het verlies van drie bijzondere 
vriendinnen. Onze nestor, Jet Kolff overleed in 
oktober 2019. Eind april 2020 verloren wij Ma-
rijke en begin mei moesten we afscheid nemen 
van Nannie. Hele verdrietige tijden voor onze 
hechte club, die juist hierdoor nog wel meer 
wordt verbonden. Alle drie krachtige vrouwen, 
zij zijn ons uiterst dierbaar! 



Er moeten mensen zijn

Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken,

voordat de wereld verregent.

Mensen die zomervliegers oplaten

als het ijzig wintert,

en confetti strooien tussen de sneeuwvlokken.

Die mensen moeten er zijn.

 

Er moeten mensen zijn die op hun stoelen gaan staan,

om sterren op te hangen in de mist.

Die lente maken van gevallen bladeren,

En van gevallen schaduw, licht.

 

Er moeten mensen zijn die ons verwarmen

en die in een wolkeloze hemel toch in de wolken zijn,

zo hoog.

Ze springen touwtje langs de regenboog

als iemand heeft gezegd:

Kom maar in mijn armen.

 

Bij dat soort mensen wil ik horen:

Die op het tuinfeest in de regen dansen,

Ook als de muzikanten naar huis zijn gegaan.

 

Zij zijn een beetje clown,

eerst het hart en dan het verstand

en ze schrijven met hun paraplu “i love you” in het zand.

Omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan

en vallen en vallen en vallen en……..opstaan.

Bij dat soort mensen wil ik horen

- Toon Hermans - 


