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Wat inspireert jou bij Inner Wheel?
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LETTA VAN WALSEM, REDACTEUR D56

Redacteur D56

Ontmoeting, dat is het thema van deze Kroniek. Maar
dit blad is ook de plaats waar wij elkaar ontmoeten, de
ontmoetingsplaats. Nu we elkaar niet meer fysiek tegenkomen,
niet werkelijk in de ogen kunnen kijken, is de Kroniek als
ontmoetingsplaats des te belangrijker geworden. Dat blijkt ook
uit het aantal bijdragen van leden en clubs.

Vorig jaar heb
ik gereageerd
op de vacature
bij de redactie.
Het redigeren
van tekst ligt mij
wel en ik stelde mijn diensten beschikbaar
voor een jaar. Maar tot mijn verrassing blijkt
mijn taak veel ruimer te zijn. Niet alleen het
controleren en verbeteren van spelling en
interpunctie maar ook het nadenken over
de Kroniek als Gezicht van Inner Wheel
hoort daarbij, over het plaats inruimen voor
internationale contacten, ook wereldwijd;
over niet alleen het informeren, maar ook
het inspireren en verbinden van leden en
clubs. Dat brengt mee dat de redactie contact
onderhoudt met het districtsbestuur (voor
mij D56). Dat betekent brainstormen en soms
het actief benaderen van clubs en leden
met verzoeken om kopij in relatie met het
thema van de volgende Kroniek. Dat alles
heeft mij leuke en interessante ontmoetingen
opgeleverd met boeiende en ondernemende
leden. Het is verrassend te zien hoeveel talent
er bij ons aanwezig is, hoeveel kracht en
inzet voor goede doelen en voor elkaar. Heel
inspirerend …. .
In deze Kroniek ontmoeten we de
districtspresidenten persoonlijk. Daarbij
maken we kennis met drie enthousiaste
vrouwen, leren we hun drijfveren kennen.

Alle hulde dat zij deze taak op zich nemen.
We ontmoeten ook ondernemende vrouwen
van nu, en listige vrouwen uit het verre
verleden. We maken een wereldreis en een
strandwandeling, zijn getuige van een prachtig
concert. We lezen filosofische overpeinzingen
over ontmoeten. Heel inspirerend ….. .
De vorige kroniek stond in het teken van
corona. Die stond vol met initiatieven van
clubs om ondanks de beperkingen toch
het verenigingsleven vorm te geven. Dat
heeft andere clubs op ideeën gebracht en
geïnspireerd om ook actie te ondernemen
en er zijn tot vreugde van de redactie veel
positieve reacties binnen gekomen. Aan het
begin van dit nieuwe Inner Wheel jaar hebben
we die inspiratie ook nog wel nodig. De
tweede golf is op komst en het oude normaal
is nog lang niet terug.
Dat brengt ons op het thema van de volgende
maart kroniek:

INSPIRATIE
Schrijf mee …
Ook nu zijn we heel benieuwd naar bijdragen
van leden. Waardoor word je geïnspireerd,
hoe kun je elkaar inspireren? Wanneer krijg je
inspiratie?
De redactie wenst iedereen een mooi en
gezond Inner Wheel jaar toe. En… blijf elkaar
inspireren!

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.lbsecretaris@gmail.com
LB penningmeester Lynn den Daas
iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com
Sluitingsdatum inleveren kopij:
5 februari 2021
Verschijningsdatum volgende Kroniek:
15 maart 2021
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De Kroniek met oa
* Internationaal Ontmoeten – Namasté
* Vice Versa: Ontmoet de LB president en de district presidenten
* Ontmoet Kunsthistorica Dianne Andeweg-Hamer
* ‘Hortus over zee’, de Groene Parel van Den Helder
* Ontmoet Helmy Smakman

DOOR BERTHA BEERENS, IW VOORSCHOTEN-LEIDSCHENDAM

Inner Wheel
Voorschoten-Leidschendam

in coronatijd

AGENDA
14 november 2020
DLV – online, info volgt
21 november 2020
ALV – online, info volgt

CLUB
JUBILEA

Dronten

opgericht 27 oktober 1990
30 jaar

Schiedam

opgericht 9 januari 1951
70 jaar

Paramaribo

opgericht 2 februari 1956
65 jaar

Curaçao

opgericht 19 februari 1971
50 jaar

TIP & TRICKS
Cadeautje en een lootje

Onze laatste bijeenkomst met lunch en lezing was
op 10 maart, daarna ging het land in lockdown. En
hoewel iedereen de noodzaak van de maatregelen
wel inzag, was het een harde dobber. Onze club
heeft veel – weliswaar actieve – oudere leden,
waaronder de nodige alleenstaanden. Maar
niet getreurd! Via de mail stuurden wij elkaar
mailberichten over iets dat ons geraakt had. We
hadden nu immers tijd om van de kleine dingen
te genieten en het “nieuwe normaal” met elkaar
te delen. Ook werd er een belcirkel opgestart
waarbij bestuursleden contact opnamen met de
overige leden. Ook de bestuursoverdracht vond
plaats, weliswaar in de buitenlucht en alleen met
de bestuursleden, op het terras van de nieuwe
voorzitter. Het was niet warm en ondanks het feit
dat er ook binnen voldoende ruimte was om de
1,5 meter in acht te nemen, bleef men liever met
de winterjas buiten dan zich binnen te wagen. Een
bijzondere ervaring.

Geleidelijk – en in de pas met de afname landelijk
- nam de angst voor besmetting onder de meeste
leden geleidelijk wat af. Voorzichtig werden door
de programmacommissie de mogelijkheden voor
een high tea afgetast, Het idee ontstond om de
uitnodiging te doen vergezellen van een klein
cadeautje. De programmacommissie ging aan het
werk en bestelde voor ieder lid een Inner Wheel
tas in de kenmerkende kleuren blauw met geel
opschrift. Deze werden samen met de uitnodiging
in bijpassend felgeel cadeaupapier ingepakt en
persoonlijk door de commissieleden afgeleverd.
Iedereen was dolenthousiast en de high tea was
een groot succes. Er waren slechts 5 afzeggingen
en daarvan maar 2 die zich lieten leiden door de
angst voor corona. De tafels stonden op gepaste
afstand, men probeerde onderling afstand te
houden, maar de blijdschap om het weerzien was
zo groot dat de afstand wel eens vergeten werd.
Samen met de tassen op de foto leek achteraf
op het bezwaar te stuiten dat we dan allemaal te
dicht bij elkaar moesten staan. Vandaar een paar
foto’s van het inpakproces.

Inner Wheel Goes de Bevelanden
heeft al een aantal jaren als vast
programmaonderdeel van haar
clubbijeenkomst de “Verjaardagsloterij”.
Wanneer iemand jarig is geweest in de
maand voorafgaand aan de bijeenkomst,
neemt zij een cadeautje mee voor de
verloting. Elk lid betaalt 1 euro per
ingebracht presentje en krijgt hiervoor
één of meerdere lootjes. De gelukkige wie
het getrokken nummer heeft mag dan een
cadeautje uitkiezen. Deze verloting vormt
altijd een ontspannen onderdeel van de
avond.
Op deze manier wordt er een mooi bedrag
bij elkaar gespaard ten behoeve van een
jaarlijks gekozen goed doel. Afgelopen
clubjaar was dit de Stichting Jarige Job.
Een toepasselijk doel dit keer omdat
zij zorgen voor verjaardagsboxen t.b.v.
kinderen die anders hun verjaardag niet
kunnen vieren.
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Vice Versa

Ontmoet Marlies Arnoldus-Luiten,
landelijk president van Inner Wheel Nederland

Wat was de reden dat je lid werd van IW?
Verhuizen naar een nieuwe stad is een uitdaging,
zeker als je uit het buitenland komt en het
duurde dan ook even voordat ik mijn draai had
gevonden. Toen Inner Wheel Tilburg-Triborch
vroeg of ik wilde komen snuffelen voelde dat als
een kans om nieuwe mensen te leren kennen.
En dan niet als moeder van, maar gewoon als
Marlies. Eigenlijk kende ik Inner Wheel niet, maar
het leek me leuk om mij met een groep in te
zetten voor goede doelen. Door in andere landen
gewoond te hebben realiseer ik me dat er veel
meer is dan Nederland. Ben er van overtuigd
dat de wereld een stuk mooier zou zijn als we
wat meer begrip voor elkaar zouden hebben.
Het sprak me daarom ook aan dat Inner Wheel
onderdeel is van een internationale organisatie
en ik vond het speciaal dat er een link is met de
Verenigde Naties.
Wat brengt Inner Wheel jou?
Door IW heb ik niet alleen veel mensen leren
kennen, maar heb ik ook de kans gekregen om
veel leuke dingen te doen en te leren. Het is
mooi te mogen ervaren dat we samen echt iets
kunnen betekenen voor een ander. Ik vind het
elke keer weer inspirerend om leden van andere
clubs te ontmoeten, te realiseren hoe divers,
creatief en actief wij zijn en te zien hoe ieder zich
op zijn eigen manier inzet voor een ander.
Wat wil jij Inner Wheel brengen?
Als ik in gesprekken hoor wat er speelt bij
clubs kan ik het niet laten om een beetje
te ‘kruisbestuiven’. Uiteindelijk komen we
allemaal voor dezelfde soort uitdagingen te
staan, waarom het wiel opnieuw uitvinden?
Het is leuk om te kunnen vertellen over hoe
andere clubs dat doen en vaak leidt dat tot
nieuwe inzichten en ideeën. Contact met leden
vind ik inspirerend, brengt nieuwe ideeën en
laat je realiseren dat elke club anders is. Het
verbaast me oprecht dat, als ik de tip geef om
een keer een andere club te bezoeken, men
ervan uitgaat dat dit voorbehouden is aan
districtsbesturen. Ik denk dat het verrijkend is
om af en toe te kijken hoe het er bij een ander
aan toe gaat. Gelukkig wordt het door LINFO,
Zoom en Whatsapp steeds makkelijker om
met elkaar in contact te komen. Er is natuurlijk
ruimte om dingen op onze eigen manier te
doen, maar het kan geen kwaad om je af en toe
af te vragen of het ook anders kan.
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Wat ontroert, verbaast, verwondert jou
binnen IW of erger je aan binnen IW?
We hebben in Nederland club, district en
landelijke besturen die zich allemaal inzetten
voor onze ruim 2000 leden. Zo’n bestuur
doe je samen, ieder met zijn eigen talenten,
is leuk en verrijkend. Alleen lijkt het steeds
moeilijker te worden om opvolging te vinden.
Het lidmaatschap van Inner Wheel is vrijwillig
maar niet vrijblijvend. Iedereen moet zich
toch realiseren dat actieve inzet van leden in
besturen en commissies essentieel is. In deze
Corona tijd hebben we elkaar online ontdekt
en het online vergaderen omarmd. Mooi om te
ervaren dat hierdoor onze clubs in Paramaribo
en Curaçao dichterbij zijn gekomen. Zoomen is
ondertussen een werkwoord geworden waar
we veel gebruik van maken en zorgt er gelukkig
voor dat reistijd geen belemmering meer is. Het
is veel makkelijker geworden om met elkaar
contact te hebben waardoor samen werken in
commissies en besturen een stuk eenvoudiger
is geworden. Als iedereen zijn steentje bijdraagt
kunnen we veel meer bereiken met elkaar en
dus ook voor elkaar en voor anderen.
Wat vind je van de activiteiten binnen IW?
We mogen trots zijn op de vele mooie
activiteiten die er binnen IW zijn. Allemaal
georganiseerd dankzij de enthousiaste inzet
van onze leden. Zoals ‘Handen uit de mouwen’
clubacties waarbij je direct ervaart dat we
echt iets voor een ander kunnen betekenen.
Of inspiratiedagen die je laten reflecteren over
je eigen aanpak en landelijke bijeenkomsten
waar nieuwe contacten ontstaan. Uniek was
de European Rally, een weekend waarvoor
leden uit heel Europa naar Rotterdam kwamen.
Speciaal om die mix van talen en culturen te
ervaren, die ook Inner Wheel is.
Als president van D60 kreeg ik de kans om onze
clubs in Curaçao en Paramaribo te bezoeken.
Deze bezoeken hebben veel indruk op me
gemaakt, ik had me niet gerealiseerd dat
serviceclubs zoals Inner Wheel daar zo’n impact
hebben op de maatschappij. We mogen trots
zijn op onze clubs die daar echt het verschil
maken.
Service, vriendschap, internationale
contacten, wat spreekt jou aan?
We weten dat Inner Wheel staat voor service,
vriendschap en internationale contacten. Door
mijn contact met Senegal heb ik echt ervaren
wat dit kan betekenen.
Mijn oudste dochter mocht voor haar studie
3 maanden naar Senegal en dus mailde ik
club Dakar met wat vragen over hun land.
Het antwoord was een lieve enthousiaste
reactie met de boodschap dat als er wat was

ze hen 24/7 mocht bellen. Dit voelde speciaal,
vriendschap aan de andere kant van de wereld
dankzij Inner Wheel.
Ik ben zelf een weekje in Senegal geweest met
op het einde een dag in Dakar. Toen de club
dat hoorde moesten we langskomen voor een
apero. Daar realiseerde ik me pas hoe anders
het daar georganiseerd is. Senegal heeft één
club en samen met clubs uit 6 andere landen
vormen ze District 909 wat hoort bij Inner Wheel
FAMAT (Frankrijk). De landen leveren om de
beurt de districtspresident en een clubbezoek
is dus veel uitgebreider dan een avondje. Dit
district heeft zelfs kleurrijke D909 IW stof, waar
ook jurken van gemaakt worden. Ik begreep
zelfs dat je in het patroon van de geel-blauwe
print het land van de president kan herkennen.
In gesprek over clubzaken vertelden ze
over service projecten waar ze zich voor
inzetten, zoals een babyopvang en steun voor
gehandicapten, maar ook dat ze moeite hadden
om nieuwe leden te vinden. Hoe uniek om daar
ideeën over uit te wisselen en te merken dat
het hen inspireert voor een andere aanpak. De
wereld voelde verbonden. Speciaal om deze
krachtige Afrikaanse dames te ontmoeten
in hun prachtige blauw/gele Inner Wheel
gewaden.
Wat wil je bereiken op landelijk niveau?
Waar wil jij je internationaal voor inzetten?
Het ontmoeten binnen de clubs is belangrijk,
maar ook over club grenzen heen kunnen we
elkaar inspireren. Het zou mooi zijn als we
meer begrip en aandacht hebben voor wat
er internationaal gebeurt door IW clubs. Met
acties zoals maandverband voor meisjes,
drinkwaterputten, scholing of hulp na rampen,
zoals nu voor Beiroet, maken we echt een
verschil. We zijn niet voor niets erkent als
een Non-Governmental Organisation met
vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties.
Om een completer beeld van IW te geven komt
er op onze website en in de Kroniek komt meer
aandacht voor internationale initiatieven. We
mogen ons best realiseren dat we trots kunnen
zijn op wat er allemaal gebeurt dankzij Inner
Wheel.
Wat betekent vriendschap voor jou binnen
Inner Wheel?
De basis van vriendschap is toch om er te zijn
voor de ander en wordt mooi beschreven in een
Haiku van mijn vader: 		

Elkaar ontmoeten
Er dan zijn voor de ander
De bron van geluk

Vice Versa

Ontmoet Linda van Scheijndel,
president District 56

Wat was de reden dat je lid werd van IW?
Voordat ik Bowentherapeut werd was ik
fotograaf. Als fotograaf leverde ik zo nu
en dan een bijdrage aan de maatschappij
door de fotografie voor een goed doel
bijvoorbeeld gratis te doen, zoals bij HelpPortret, een wereldwijde organisatie die
zich jaarlijks, in de donkere dagen voor
Kerst, inzet om de minder bedeelden in
onze samenleving een portret te geven.
Toen ik mijn praktijk voor Bowentherapie
begon werd dat anders. In het begin heb ik
nog geëxperimenteerd met mensen uit een
schuldhulpprogramma gratis te behandelen,
maar dat werkte niet voor mij. Toen ik een
cliënt ontving die lid was van Inner Wheel
heeft zij mij uitgenodigd om eens een avond
bij te wonen. Ik ben meteen lid geworden en
nu kan ik via die weg een bijdrage leveren.
Het is minder persoonlijk dan bijvoorbeeld
Help portret, maar zeker niet minder leuk.
Met een grote groep mensen kun je ook veel
meer bereiken.
Wat brengt Inner Wheel jou?
Veel nieuwe contacten. Niet alleen in mijn
eigen IW Nijkerk, maar ook binnen het
district en het landelijk. Door mijn functie
in het districtsbestuur ontwikkel ik mij
verder op het gebied van samenwerking en
besturen. Een mooie stap om nieuwe dingen
te leren en ervaring op te doen.
Wat wil jij IW brengen?
Een frisse blik, nieuwe ideeën. Ik heb soms
een andere invalshoek dan de meeste
mensen en kan buiten de kaders denken.
Zeker in deze bijzondere tijd is dat nodig.
Normaal gesproken zouden we er niet bij
na hoeven denken hoe we iets organiseren
en gewoon bij elkaar komen. Maar nu
moeten we creatief omgaan met de regels
en mogelijkheden die we hebben. Of iets
compleet nieuws bedenken. En dat valt soms
niet mee. Want verandering brengt altijd wat
weerstand met zich mee. Soms bij mijzelf,
soms bij anderen. Het bekende voelt fijn en
veilig. Iets nieuws is altijd weer afwachten.

Wat ontroert, verbaast, verwondert jou
binnen IW?
Het gegeven dat wij door samenwerking
op club-, districts- en landelijk niveau zo’n
prachtig bedrag voor Team Up hebben
ingezameld geeft mij een blij gevoel. Ik
ben er trots op dat we dat met elkaar voor
anderen hebben weten te realiseren.
En daarnaast krijgen ook veel lokale doelen
nog steun van Inner Wheel clubs. Ik vind dat
mooi, om in je eigen omgeving een bijdrage
te kunnen leveren aan iets waar mensen
echt behoefte aan hebben.
Waar erger jij je aan binnen IW?
Ik erger me zo min mogelijk. Dat is verloren
energie. Soms betekent dat dat je net even
een stapje harder moet lopen. En soms moet
je inschikkelijk zijn. We werken met veel
verschillende mensen samen, je kunt niet
altijd krijgen wat je wilt.
Als je iets binnen IW mocht veranderen,
wat zou dat zijn?
Er zijn regels en gebruiken die niet meer
helemaal van deze tijd zijn. Inner Wheel
bestaat nu bijna 100 jaar en we hebben nogal
een ontwikkeling doorstaan afgelopen eeuw!
En helemaal nu, in Corona-tijd, moeten we
creatief en open naar dingen kijken.
Wat vind/vond je één van de beste/
leukste activiteiten binnen IW?
Ik vond de European Rally fantastisch om bij
aanwezig te zijn. Ik heb deelgenomen aan
de forum discussie en de wandeling door
Afrikaanderwijk. Ik heb genoten van de dag:
de locatie was prachtig, de watertaxi rit was
een belevenis en de wandeling door zo’n
bijzonder stuk Rotterdam was leerzaam. En
ik heb die dag zoveel nieuwe mensen leren
kennen, uit binnen- en buitenland natuurlijk,
dat was bijzonder leuk.

geven. Clubbijeenkomsten beginnen weer
een beetje op te starten, maar niemand
weet wat de nabije toekomst brengt.
Fundraisingsactiviteiten zoals we die gewend
zijn kunnen vaak niet plaatsvinden. Daar
voelen onze goede doelen ook de pijn van en
zij zullen door de hele situatie waarschijnlijk
toch al geraakt worden. Maar we moeten
het doen met de middelen die we hebben
en anders moeten we iets anders bedenken.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet
het maar zoals het gaat. Ik heb al hele leuke
initiatieven gehoord, niet perse binnen Inner
Wheel, maar er is veel meer mogelijk dan we
in eerste instantie misschien denken.
Wat betekent vriendschap voor jou
binnen Inner Wheel?
Vriendschap betekent voor mij overal
hetzelfde, of het nou Inner Wheel gerelateerd
is of niet. Het betekent dat je elkaar helpt
en steunt. Ik ben iemand van de echte
ontmoetingen, hoewel ik online ook erg
betrokken ben bij mensen die ver weg
wonen. Ook al heb ik voor een tijdje geen
contact met iemand, als we weer samen zijn
is het altijd goed. Als ik weet dat iemand iets
nodig heeft wat ik zou kunnen geven, dan
doe ik dat graag. Om te weten of iemand
iets nodig heeft moet je je ogen en je oren
open hebben. Omzien naar elkaar, zo af en
toe je blik naar buiten richten. En het hoeft
niet perse iets groots te zijn. Geluk zit vaak in
kleine dingen.

Service, vriendschap, Internationale
contacten, wat spreekt jou aan?
Ik ben in eerste instantie lid geworden
om de servicegedachte, maar ik vind de
vriendschappen die ik opbouw, zowel
binnen als buiten Nederland, vooral ook nu
ik een aantal jaren in het districtsbestuur en
dit jaar ook in het landelijk bestuur mee mag
draaien, heel erg leuk.
Wat wil je bereiken in jouw district?
Waar wil jij je in je district voor inzetten?
We zitten in een vreemde tijd en het is
een uitdaging op zich om iedereen een
gevoel van betrokkenheid te blijven
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Wat was je motivatie om lid te worden
van IW?
Om samen te werken aan 1 doel. Hetgeen
me met de paplepel is ingebracht.
Wat brengt IW jou?
Onverwachte contacten en vriendschap.
Mensen met wie ik anders nooit in
aanraking was gekomen. Het brengt
nieuwe inzichten, je verbreedt je kennis
daardoor. Zoals nu in het bestuur.
Momenteel werk ik aan een doek. Tijdens
het eerste district buurtbijeenkomst zijn we
aan de slag gegaan met een actief moment;
het schilderen van een lievelingsbloem.
Susanne-Seringen, wat staat voor
symbool voor huiselijk geluk, nostalgie,
onschuld en herinnering.
Jenny - De vlinderstruik, De Mimosa,
bescherming, liefde en vertrouwen
Debby-Roos, liefde, vertrouwen, puurheid
en waardigheid
Marga en Joost- Zonnebloem, levenslust,
bewondering en toewijding
Mirriam- Iris, de brug tussen de hemel en
aarde. regenboog
Titel van het werk: ‘Colorful bouquet of
characters’
Wat wil jij IW brengen?
Mijn verworven kennis en kunde in zoverre
dat nuttig is en bijdraagt aan. In mijn
geval Art Director, ooit eigenaar van H.a.h.
bladen en nu werkend bij mijn zoons een
social media en website`s design bedrijf,
daarnaast als beeldend kunstenaar.
Dat is het mooie van IW. Een grote groep
met mensen die allemaal hun pakket aan
ervaring meenemen om in te zetten waar
nodig.
Wat ontroert, verbaast, verwondert jou
binnen IW?
Onroerend vind ik het wederzijds respect.
Het verwondert me dat als we een
gezamenlijk project hebben dat we er ook
allemaal voor gaan.
Verbaast over de inzet die opgebracht wordt
om een club in stand te houden, om te
zorgen voor de medemens zoals nu in de
C-19tijd, dat creatief wordt nagedacht hoe
elkaar te bereiken, te ontmoeten.

Vice Versa

Ontmoet Mirriam Bouwmeester, president D58

Waar erger jij je aan binnen IW?
Dat is lastig!
Want dat is niet alleen IW maar wat ik
bemerk om me heen. Dat is wat mij betreft
dat ik ervaar dat we te snel een conclusie
trekken, een oordeel vellen. Dus, even wat
meer tijd, zelf praten als dat kan met de
persoon of organisatie, de gedachten er over
laten gaan is niet verkeerd.
Als jij iets binnen IW mocht veranderen,
wat zou dat zijn?
Denk dat we allemaal nu merken dat het
anders moet. C-19 brengt veel verdriet
maar ook verandering. Een verandering dat
bepaalde regels en gestelde besluiten niet
meer passen. Dat zoals we altijd gewerkt
hebben nu niet meer kan. Misschien dat een
samenvoeging van bepalingen en besluiten
versimpeld moet worden. Dat we meer
gebruik gaan maken van gegevens die we
via Linfo kunnen verkrijgen. Voor nu, waar
we ook aan gewerkt hebben met oud -PR,
is een uniforme huisstijl, het gebruik van de
Oorkonde en de cheque, het briefpapier.
Daarmee brengen we het beeldmerk IW
constant onder de aandacht, in en extern,
dat zorgt dat het onbekende bekend wordt.
Wat vind/vond je één van de beste/
leukste activiteiten binnen IW?
Ik vind sowieso de VSD erg leuk. Momenteel
als president de clubs bezoeken maar sinds
C19 is dat even gestopt, Dat gaan we weer
oppakken.

Vice Versa

Ontmoet Anita Meerdink, president district D60
Wat was de reden dat je lid werd van IW?
Ik werd lid van Inner Wheel Zeeuwsch-Vlaanderen via een vriendin. Dat is zo’n 17 jaar geleden.
Ik twijfelde erg, ik had nog erg jonge kinderen
en dus andere prioriteiten. Maar nieuwsgierig-
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heid bracht mij ertoe toch te gaan. Ik herinner
me dat ik me heel erg welkom voelde.
Echter mijn eerste jaren heb ik echt niet veel
voor de club betekent, maar dat accepteerde
men gewoon, ik had een jong gezin en andere

De Pr-Commissie was ontzettend leuk om
te doen, maar dat is mede omdat ik als Artdirector dat jasje wel pas.
Het themalogo ontwerpen en een
upgrade aan het rad. Themalogo is in 2012
ontworpen. en nu verwerkt in de ‘handen’
de vormen in het geel en blauw en groen/
geel, in het schilderij. Het plusteken in het
schilderij betekent het 1+1 = 3. Met alle
karakters die we momenteel in het bestuur
hebben is dat zeker een gegeven. Een hele
grote diversiteit aan kennis en kunde. We
hebben duidelijk voor ogen waar we naartoe
willen, ieder in haar/zijn eigen beleving. Dat
is juist belangrijk, samenwerken. Ik geloof
dat ik dat het mooist vind. Samenwerken!
Service, vriendschap, Internationale
contacten, wat spreekt jou het meest
aan?
Alle drie.
Wat wil jij bereiken in jouw district?
Waar wil jij je in je district voor inzetten?
Meer ontmoeten, via zoom, en bij elkaar
rekening houdend met de C-19 , samen
praten over Inner Wheel.dat doen we nu via
Thema-zoom bijeenkomsten. Samen werken
aan 1 IW.
Dat het beeldmerk van IW ook extern wordt
herkend. Het onbekende, bekend maken
Wat betekent vriendschap voor jou
binnen IW?
Het zelfde als buiten IW, respect voor elkaar
en met elkaar.

bezigheden en dat was prima.
Totdat Juul mij uitnodigde 2de secretaris te
worden van haar bestuur…. Toen begon Inner
Wheel meer voor mij te leven. Na een jaar
verhuisde ons gezin weer naar het buitenland,
en moest ik Inner Wheel opzeggen.
6 jaar later kwamen we terug en vroeg dezelfde
vriendin, ze was dat jaar president, kom je
terug? Ze had een ludiek plan: Verkleed als
Koningin Beatrix maakte ik mijn herintrede,
zoveel warmte, zoveel vriendschap het maakte
het wennen in Nederland een stuk makkelijker.

Ondertussen waren de kinderen ouder, (en
ik ook) en ontmoette ik ook een ander Inner
Wheel Zeeuwsch-Vlaanderen. Organisatorisch
was het verandert; in wielen (commissies)
ingedeeld om de binding te vergroten en meer
leden te betrekken bij te organiseren activiteiten. En dat bracht de club dichter bij mij.
Wat brengt Inner Wheel jou?
Buiten dat ik lid ben van een enorm leuke en
actieve club waar ik veel vriendschap ervaar,
bracht en brengt Inner Wheel mij veel kansen.
Kansen om met anderen bezig te zijn en te
werken aan projecten die mij raken, kansen
om personen en organisaties aan te spreken
die ik anders nooit zou durven aan te spreken,
maar nu onder de paraplu van Inner Wheel
wel. Kansen om allerlei kanten van Inner Wheel
te zien in binnen- en buitenland. Kansen om
samen te werken met bijzondere inspirerende mensen waardoor je soms dingen ziet
gebeuren die totaal niet voorzien waren. Een
soort sneeuwbal-effect met Inner Wheel als
startpunt…Misschien is een voorbeeld bij het
laatste wel leuk:
Een prachtige kans was om mee te denken met
de organisatie van de VSD in Goes (georganiseerd door alle Zeeuwse clubs). Een uitdagende klus voor een divers team van gedreven
Inner Wheelsterleden. Het gekozen thema was
“Zeeuwse kracht”, dus wilden we zoveel mogelijk Zeeuwen in het programma. TeamUp werd
gekozen als het goede doel. Projectdirecteur
van TeamUp was Ernst Suur. Een van de commissie leden had een korte lijn met Patrick Lodiers, die zijn medewerking toezegde. Al gauw
gingen we bij hem op bezoek in Amsterdam ter
voorbespreking. Een zeer leerzaam gesprek en
zijn boodschap was: Denk niet te klein, denk
groot! Daardoor durfden we ook naar Edwin
Vinke (2 Michelin sterren, De Kromme Watergang) te stappen (ook deze afspraak was via
het netwerk van een Inner Wheellid) om ook
hem om zijn medewerking te vragen. De drie
mannen: Ernst, Patrick en Edwin hebben tot op
de dag van vandaag nog contact en Patrick en
Edwin zetten zich nog steeds in voor TeamUp
en War Child. Hoe bijzonder is dat…..
Wat wil jij Inner Wheel brengen?
Natuurlijk wil ik verbinding en inspiratie brengen, clubs ondersteunen een weg te vinden in
deze bizarre Covid tijd. Het bijzondere is, dat
het virus ons het ontmoeten in grote getale
misschien ontzegt, maar dat we wel daardoor begonnen zijn met zoeken naar andere
manieren van communiceren b.v. het zoomen.
Het mooie is, dat wanneer we weer normaal
kunnen ontmoeten we de andere manier van
communiceren kunnen blijven vasthouden,
waardoor het makkelijker is om b.v. interessegroepen te verbinden over de clubs heen.
Het thema van D60 dit jaar is Welke Inner
Wheel past bij jou. Wat daarmee bedoeld wordt
is: wat je doet binnen Inner Wheel, zolang

dat bij jou past en je er energie van krijgt is
het goed. Dat zal onze organisatie krachtiger
maken. Wat bij jou past kan veranderen gedurende de fases in je leven die je doormaakt.
Wat ontroert, verbaast, verwondert jou
binnen IW?
De geweldige mix van onze leden, verschillende persoonlijkheden, generaties, nationaliteiten: die mix tezamen met alle verschillende
kanten van Inner Wheel maakt het echt een
bijzondere club om lid van te zijn.
In de loop der jaren heb ik, voor mijn gevoel,
best veel kanten van Inner Wheel mogen zien.
Allereerst binnen mijn eigen club, op tour voor
TeamUp, tijdens clubbezoeken in het district.
Of ook tijdens een conferentie van Women for
Europe in Griekenland en tijdens een bezoek
aan onze club in Curaçao; waar Inner Wheel
zo’n belangrijke maatschappelijke rol speelt;
eigenlijk zelfs onmisbaar is en tijdens het
symposium “Move to Connect” onderdeel van
de European Rally. Allemaal Inner Wheel en
enorm inspirerend…..
Als je binnen IW mocht veranderen, wat zou
dat zijn?
Naast dat we moeten moderniseren door
gebruik te maken van nieuwe communicatie
technieken (nu door de Corona versneld nodig)
zoals zoom, social media en onze website, zou ik
(persoonlijk) IW ook op maatschappelijk gebied
op een andere manier bezig willen zien. Namelijk
door meer gebruik te maken van ons netwerk
om de positie van vrouwen en meisjes in de
maatschappij te verbeteren. Het symposium van
de European Rally was daar een goed voorbeeld
van. De leden die aanwezig waren kregen onderwerpen breed en diep uitgelegd door leden
die veel over het onderwerp wisten maar ook
door spreeksters van buitenaf. Daardoor werden
leden zich nog meer bewust van wat er in de
maatschappij speelt. We hebben tenslotte ook
twee Inner Wheel vertegenwoordigsters die deelnemen aan de Verenigde Naties, ik vind dat we
daar eigenlijk te weinig over horen, maar die bal
ligt ook bij ons…Wat kunnen wij als Inner Wheel
Nederland doen om daar meer over te weten te
komen en gebruik van te maken?
Wat vindt/vond je één van de beste/leukste
activiteiten binnen IW?
Het Project wat de meeste impact op mij
persoonlijk heeft gehad is het project van mijn
club, het sociale wiel, met vluchtelingen vrouwen die in een tijdelijke COA opvanglocatie bij
ons in de buurt opgevangen werden. Daar zag
ik voor het eerst hoe wij door samen te werken,
door ons in te leven, echt een verschil konden
maken. Die tijd ga ik nooit vergeten.
Ik vind activiteiten waarbij we elkaar ontmoeten het leukst, het liefst fysiek maar tegenwoordig ook digitaal. De clubs binnen het district
bezoeken vind ik erg inspirerend. Ik vind het
erg leuk om leden van verschillende clubs mee

te nemen bij bezoeken aan andere clubs. Dat
brengt een extra dimensie aan het bezoek.
Als we in grote getale ontmoeten, ontmoet
ik het liefst in combi met inhoud. Een van de
allerleukste bijeenkomsten die ik in Nederland
heb meegemaakt was de eerste inspiratiedag
van D60. Daar werd ik helemaal blij van. Het
ging over persoonlijkheden en over netwerken,
de onderwerpen werden gepresenteerd door
eigen leden: Willeke en Jeanne.
Service, vriendschap, internationale
contacten, wat spreekt jou aan?
Voor mij hangt alles aan elkaar. Welke Inner
Wheel past bij jou. Het hangt van zoveel af, van
je levensfase, van je omstandigheden. Sinds
mijn kinderen uit huis zijn kan ik mij inzetten
voor allerlei projecten en dat zijn vaak combinaties van de drie pijlers (of wielen) n.l. service,
vriendschap en internationale contacten.
Wat wil je in jouw district bereiken?
Ik wil mij inzetten dat, zelfs in deze bizarre
Covid tijd, alle leden zich betrokken voelen bij
Inner Wheel. In eerste instantie bij hun club
natuurlijk. Daarvoor organiseren we zoomsessies om zo clubs met elkaar te laten delen, hoe
ze hun bijeenkomsten gaan oppakken, of en
hoe er gefundraised gaat worden, over ledenwerven en ledenbehoud. Ook willen we eens
praten met leden die de afgelopen 2 jaar lid zijn
geworden. Zoom maakt dat wel weer makkelijker. Een leuk nieuwtje is dat we op 29 oktober
voor het eerst een online boekpresentatie
organiseren met Ronald Giphart, een beroemd
schrijver, voor alle leden van Inner Wheel.
Ik ben een beetje bang dat door Corona, Inner
Wheel bij veel leden een lagere prioriteit krijgt
en daardoor een beetje wegzakt, terwijl het
juist nu zo nodig is om met elkaar voor elkaar
en voor anderen bezig te zijn. Daar we hebben
juist ieders creativiteit, flexibiliteit, inzet en
vriendschap voor nodig.
Wat betekent vriendschap voor jou binnen
Inner Wheel?
Vriendschap binnen Inner Wheel is voor mij
vertrouwen. Het vertrouwen en ruimte te geven
en te krijgen je te ontwikkelen en de Inner
Wheel te vinden die bij jou past en daarmee
met elkaar, voor elkaar en voor anderen er te
kunnen zijn.
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DOOR PIETER BLANK, VOORZITTER HORTUS OVERZEE

Hortus Overzee: De geheime
tuinen van Den Helder
“Maak een wereldwandelreis op één hectare”

DEN HELDER - Van de cactussen op de
Antillen via het oerwoud in Indonesië.
En dan zo in een streep door naar de
fraaie tuinen van Japan. Dit jaar niet
op vakantie naar het buitenland?
Maar toch die bijzondere vakantiesfeer
proeven: dat kan in Den Helder. Bezoek
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Hortus Overzee. Daar maak je een wereld
wandelreis op één hectare. In het hart van
Den Helder waan je je elders. Niet in een
drukke stad, maar in een oase van rust.
Je gelooft het niet. Maar het is toch echt
waar. En dat ook nog in de zonnigste stad
van Nederland.

Jarenlang hebben de tuinen als een botanisch
geheim verscholen gelegen in de Indische
buurt. Maar nu ook de entree een prachtige
Art Deco uitstraling heeft gekregen, staat de
poort wijd open. De Japanse tuin, de grootste
van Nederland, is precies twintig jaar geleden
aangelegd en een ware lust voor het oog.
Professoren uit Japan reisden speciaal af om
bij de aanleg van de tuin aanwezig te zijn. Aan
hun kritische oog ontging niets. Resultaat;
een weelde met een natuurstenen brug, een
vijver met stromend water, schildpadden en
Koikarpers. De Japanse tuin wordt bereikt
via een wandeling door ‘de Zeegang’, een
slingerend pad dat op filosofische wijze de
zeereis van Nederland naar Japan verbeeldt.
Na een vertragende wandeling door de
Japanse tuin - met de toepasselijke naam
‘Ontmoeting der Stromen’- vervolgt de
bezoeker zijn wandeling met een bezoek

aan de Oranjerietuin. Een paradijselijke tuin
vol kleuren en geuren en wuivende palmen
in kuipen. De wereldreis gaat daarna verder
door de kassen: de cactuskas, de vlinderkas
en de tropische palmkas. Stuk voor stuk
adembenemende plekken om even tot rust
te komen en te genieten. Boordevol kleurige
uitheemse planten. Dit jaar is op de hortus
ook een seizoen tentoonstelling ingericht.
Op verschillende locaties zijn ‘huiskamers
van weleer’ ingericht met de nadruk op
de kamerplanten uit die tijd. Zo wordt de
wereldwandelreis ook nog een reis door de
tijd. ‘Met de entree in Art Deco-stijl komt een
ontwikkeling van 30 jaar tot een voorlopig
einde’, aldus voorzitter Pieter Blank.‘ Het is
een prachtige groene parel voor Den Helder en
regio geworden. Hortus Overzee is klaar om
ontdekt te worden.’

DOOR JOKE EMMELKAMP, IW GRONINGEN PBD 2012-2013

INTERNATIONAAL ONTMOETEN – NAMASTÉ

Lid van Inner Wheel zijn we geworden
misschien omdat we sociaal bewogen zijn
(de service), persoonlijk betrokken en
verbonden willen zijn (de vriendschap),
vanwege het internationale aspect of
gewoon omdat Inner Wheel plotseling op
ons pad kwam en de doelstellingen ons
aanspraken.
Deze Kroniek staat in het teken van ONTMOETEN en met name over het INTERNATIONAAL
ONTMOETEN.
Ik wil van harte een lans breken voor het
internationale aspect van onze vereniging. In
het verleden heb ik meermalen de kans gehad
om over onze landsgrenzen heen Inner Wheel
leden te ontmoeten en ik heb er behoorlijk
wat vriendschappen aan overgehouden. Over
de hele wereld staat bij wijze van spreken mijn
bedje gespreid en dat is niet omdat ik nu zo’n
geweldig leuk en uitzonderlijk mens ben maar
gewoon omdat ik Inner Wheel lid ben.
Jammer genoeg realiseert zich niet iedereen
dat dit voor ons allemaal weggelegd is.
Natuurlijk gaat het voornamelijk om de club,
daar zijn we uiteindelijk IW lid om geworden. En de club is absoluut de basis maar
er bestaat zo’n allemachtig grote IW wereld
daarbuiten. In deze Coronatijd reizen we nu
weliswaar niet zoveel naar het buitenland

maar in weer voorkomende gevallen kijk es of
er een IW club in de buurt van je bestemming
zit. Hoe leuk is het een clubbijeenkomst in het
buitenland bij te wonen en eens bij hen in de
keuken te kijken. Of gewoon ergens een kopje
koffie met een lid van die club te drinken.
Ervaar eens hoe bijzonder dat kan zijn.
Zelf mocht ik op 5 augustus jl. deelnemer
zijn van een internationale zoom seminar
met 389 deelnemers! 389 Deelnemers uit
28 landen. Het betrof eigenlijk een gewone
districtsmeeting van District 302 in India, een
districtsmeeting zoals wij ook onze DLV’s hebben. Zij wilden echter in dit Coronatijdperk de
districtsmeeting over de grenzen trekken en er
een internationale meeting van maken.
Het internationale karakter kwam gelijk al tot
uiting door het beginnen – met rechterhand
op het hart – met de volksliederen van België
en India. Twee van de sprekers waren namelijk de ons bekende PIIWP Charlotte de Vos
en PIIW Kapila Gupta. Een bijzonder plechtig
moment.
Dit moment werd gevolgd door een film over
Yoga vanwege het feit dat in India in elke familie er wel één persoon yoga beoefent.
Sarita Lunani de past Association president
van India (let wel president van meer dan
45.000 leden!) heette als moderator alle
deelnemers van harte welkom. Na wederom
een film volgde er een indrukwekkend gebed
vanuit allerlei verschillende geloven onder het
motto ‘We bidden allemaal tot dezelfde God’.
Het beoogde ook de Unity en Diversity van
International Inner Wheel weer te geven met
daarbij nog de slogan ‘East or West – Inner
Wheel is the Best’.
Een mooi overzicht en vergelijk van beide
past presidenten Charlotte en Kapila volgde
waarna Charlotte als eerste spreker het woord

kreeg. In haar power point presentatie gaf
ze aan dat fundraisen in ons deel van de
wereld wezenlijk verschilt van dat in India. Wij
proberen via allerlei projecten en hands-on
acties geld te generen daar waar in India geld
voornamelijk via donaties binnenkomt.
Kapila vertelde dat er in India voornamelijk
projecten zijn voor het Onderwijs, de Gezondheidszorg en het Milieu en ze moedigde ons
i.v.m. Corona aan om stappen te gaan ondernemen en online te gaan voor de fundraising
van projecten met de toevoeging ‘Today is a
great day to start’.
Het tweede onderdeel van haar speech betrof
de Zoom ethiek. Ga tijdens het zoomen b.v.
niet zitten gapen, eten, in je neus peuteren
etc. Dat bleek geen overbodig advies overigens.
Aansluitend volgde keynote spreker Varudha
Chandrachud, de huidige Association President. Zij hield een zeer gedreven en gemotiveerde speech met de slogan ‘keep motivated,
be positive’. Heel bijzonder vond ik dat als ‘token van gratitude’ voor de drie sprekers vanuit
drie verschillende IW clubs e/o districten geld
gegeven werd aan drie projecten. Iets dat bij
ons niet zo gebeurt. Na nog wat formaliteiten
werd deze fantastisch georganiseerde zoommeeting afgesloten met de mooie song ‘WE
ARE THE WORLD’.
Ik vond het weer een geweldige ervaring (net
als ooit mijn eerste internationale Conventie)
om met zoveel vrouwen (want er zijn heel weinig landen met mannelijke IW leden) digitaal
bijeen te komen en te weten dat we hetzelfde
doel nastreven. Op een iets andere manier
misschien maar tegelijkertijd toch te voelen
dat we één zijn.
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DOOR ADA WITHAAR-KIVIET, IW ARNHEM

“ONTMOETEN “……….! Wat nou “ontmoeten”…….?
Een thema waar je alle kanten mee op kunt.
Ontmoeten is ook “ontdekken”, b.v. onze
nieuwe manier van samenleven, waarin we
ons noodgedwongen moeten aanpassen aan
de nieuwe regels. Tegelijkertijd voelen we het
gemis van wat niet meer kan. Wij kwamen in
de “corona-tijd”, met kleine groepjes van vijf
of zes of minder bij elkaar op de koffie. Niet
meer allemaal samen op onze vast bijeenkomstplaats. Zodoende werd ontmoeten ook
ontdekken, omzien naar elkaar. Een ontdekkingsreis naar het nieuwe normaal. Het gaf ons
nieuwe inzichten. We hebben voor nu vooral
geleerd wat het betekent wat de waarde is

van wat we missen.
We missen “SAMEN
“. Gericht op kleine
dingen waar we grip op
hebben, ontdekken we
vandaag nog wat verborgen is met de ogen
gericht op het licht, op
HOOP. Dat zal de kracht
zijn voor morgen. Voor
een ieder een mooie
“ONTDEKKINGSREIS
“ gewenst door IW
Arnhem.

Een speciale ontmoeting
DOOR IW BREDA

grattis gunilla 90

Op 22 juni 2020 werd ons charter lid en
tevens oudste lid, Gunilla Schultz-Nordström, 90 jaar.
Hoe creëer je een ontmoeting midden in
Coronatijd?
Twee leden van onze club, uit dezelfde
‘charterlichting’, kwamen met het idee
om haar een zanghulde te brengen en
een mooie bos bloemen te overhandigen.
Na een oproep aan de leden werd er die
speciale dag, net uit het zicht van haar
huis verzameld, om haar vóór haar deur
samen te verrassen.
Op de Corona-afstand werd ze enthousiast toegezongen.
De verrassing was natuurlijk supergroot.
Wij hopen Gunilla, die met haar Zweedse
roots altijd net een iets ander geluid binnen brengt en nu al 33 jaar lid is van Inner
Wheel Breda, nog lang is ons midden te
hebben. Zelf reageerde ze in de Haikuketting, die in onze club rondgaat, met
een echte haiku!
Jarig, goed bewijs
lieve dames in een kring
Kan lang nog door zo!

DOOR HELENE BROUWER, IW DE KEMPEN

De bestuurswisseling
De bestuurswisseling van onze club vond op
23-7-2020 in de Leyhoeve in Tilburg plaats.
Op uitnodiging van een lid (die daar sinds een
paar jaar woont) van onze club, kon daar een
bijeenkomst coronaproef worden gerealiseerd.
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Na een uitgebreide en gezellige lunch gaf Ardy
Burgmans (links) de nieuwe president Diny
Vermeer het stokje (de ketting) over. Zij wenste
Diny heel veel succes toe in deze rare tijd.

IW CURAÇAO ONTMOET
ZICHZELF WEER
DOOR PATRICIA VERLAAN, IW CURAÇAO

Natuurlijk kunnen we met elkaar communiceren via de telefoon, whatsapp, e-mail,
facetime, zoom, skype en wat al niet meer als
het gaat om communicatiemiddelen, maar we
weten allemaal dat kontakten pas diepgaand
en innig worden als mensen elkaar in levende
lijve ontmoeten. Als je het echte geluid van de
stem hoort, als de lichaamstaal verraadt hoe
je elkaar aanvoelt en – indien van toepassing –
als je elkaar kunt aanraken, al is het maar door
handen te schudden, of – zoals in dit corona
tijdperk - door elkaars ellebogen aan te stoten.
Zo weten alle oma’s en opa’s die ver weg van
hun kinderen en kleinkinderen wonen, dat
het erg leuk is dat je elkaar kunt spreken en
zien met whatsapp, facetime of skype, en dat
je kleinkinderen dan “dag oma” en “dag opa”
zeggen tegen de mobiele telefoon van papa
of mama, maar dat het pas echt diepgelukkig
aanvoelt als je de kinderen en kleinkinderen
weer echt ontmoet na een lange reis.
En zo is het eigenlijk ook met ons, Inner Wheelers. Door de corona crisis hebben wij zo goed
mogelijk acties ondernomen en kontakten

gelegd om onze geplande activiteiten zo goed
als mogelijk door te laten gaan, maar nu wij na
zo’n 4 maanden weer bij elkaar konden komen
onder versoepelde omstandigheden, om onze
Change of the Board met een diner te vieren,
merkten we gelijk hoe het enthousiasme en de
spirit weer oplaaide bij het met elkaar praten
en discussiëren. Elkaar kruisbestuivend kwamen er weer ideeën los voor het jaarprogramma, de aanstaande Come & Buy Bazaar, de
aanpak van lopende projecten, waardoor het
leek alsof de motor van onze IW club opeens
weer op volle toeren ging draaien, na maandenlang enigszins stationair te hebben geprutteld. Het nieuwe bestuur voor het boekjaar
2020-2021 moest natuurlijk ook op de foto,
maar hoe, in deze tijd van “social distancing”?
Er werd een pragmatische oplossing gevonden. De bestuursleden hielden even zonder
hoesten of proesten hun adem in, gingen op
die manier even snel bij elkaar staan voor de
foto en vluchtten weer uiteen om de afstand
van 2 meter te bewaren (want wij weten dat
in Nederland 1.5 meter wordt aangehouden,

maar hier op ons eiland is de norm 2 meter).
Aldus zijn wij in staat de foto te tonen.

Het Bestuur van IW Curaçao,
van links naar rechts:
Martha Betrian-Wansing (President),
Patricia Verlaan-Moestaredjo (Secretaris),
Sonaida Jamaloodin-Allee (2e penningmeester),
Jacqueline Pin-Nieuwkerk (Joy & Sorrow). Afwezig is Ingrid de Wind ( 1ste penningmeester)

DOOR CAROLINE HOVING,IW NIJMEGEN

Frankrijk-gevoel vlakbij Nijmegen
Voor onze zomerbijeenkomst in augustus kozen wij het terras van Wijngaard De Holdeurn.
De wijngaard ligt op een Zuidhelling van de
stuwwal in Berg en Dal op 7 kilometer van
Nijmegen. Maar je waant je in Frankrijk op
het zonnige terras met je voeten in het gras
kijkend naar de wijnranken.
Aan tafeltjes van vier personen op 1,5 meter
afstand van elkaar genoten wij van elkaar
live ontmoeten en van de witte wijn van de
wijngaard of een glaasje fris. Het groene heuvelachtige landschap van de wijngaard voelde
als een middagje Frankrijk nu we nauwelijks
meer naar het buitenland reizen. En hoe fijn
het is elkaar in het echt weer te ontmoeten na
maanden van stilgelegde bijeenkomsten. Om
de vriendschapsband weer te ervaren, naar
elkaar te luisteren en elkaar te inspireren.
Wel was het natuurlijk jammer dat sommige
kwetsbaren, ondanks dat het buiten was, niet
durfden te komen, dat voelt niet compleet.
En helaas weet niemand hoe lang het nog zal
voortduren dat wij niet-compleet-zijn bij het
elkaar ontmoeten.
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DOOR MARIJKE PLUIMERS, IW AMERSFOORT, VOORZITTER VAN DE CULTURELE COMMISSIE

Ontmoeting met LISTIGE
VROUWEN in de kunst
Een spannende lezing over listige vrouwen
Hoe listig waren we in het verre verleden?
Voor een groepje enthousiaste IW-vrouwen
uit Amersfoort hield de heer dr. Bertus Bakker
uit Alkmaar hierover een boeiend verhaal. En
hoe grappig is dat: een man die ons vrouwen
daarover meer vertelde….
Vroeger gold zeker: ‘de man superieur, wijs en/
of sterk, vrouwen ondergeschikte wezens’. Tijdens deze lezing in huiselijke omgeving komt
het spreekwoord “Wie niet sterk is, moet slim
zijn’ onvermijdelijk in je op. De bijbel, de klassieke oudheid en de Middeleeuwen staan vol
met verhalen over de verdorvenheid van de
vrouw, hun listen om een man te krijgen waar
ze hem wilden hebben. De kunstwerken uit
vroeger tijden getuigen hiervan! De kunstwerken waren vaak als waarschuwing bedoeld en
hadden een voorbeeldfunctie, maar ze waren
vaak ook heel grappig!
We zagen beelden van prachtige en goed bewaard gebleven tapijten uit 1320, gevonden in
Freiburg. En het leuke is dat deze tapijten zich
als een stripverhaal laten lezen. Het lijkt een
voorloper van onze ‘eigen’ stripverhalen….

Listige vrouwen, Phylis op de rug van
Aristoteles
Aristoteles en zijn leerling Alexander de Grote.
Ook daar een vrouw in het spel Zo bedacht
deze vrouw, Phyllis, een list en kreeg de wijze
Aristoteles zelfs zover dat hij als paardje op
handen en voeten door de tuin kroop met
de schone Phyllis op zijn rug. Dit tot groot
vermaak van zijn leerling en een vriend die als
toeschouwers over de muur keken. Een wel
zeer duidelijke waarschuwing aan de mannen
om zich niet tot wat voor belachelijke dwaasheden dan ook te laten verleiden.
Er bestaan ook etsen waar beiden zelfs naakt
zijn afgebeeld!

Listige vrouwen Judith met het hoofd van
Holofernes
Deze tapijten of eigenlijk wandkleden verhalen
van vele vrouwenlisten……..
Er werden o.a. prachtige etsen getoond van
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Om een bredere verspreiding mogelijk te maken werden er vooral etsen of houtsneden en
ook geglazuurde tegels gemaakt. Er zijn tevens
mooie schilderijen, maar de eerdergenoemde
technieken leenden zich tot een bredere
verspreiding. Men zou ze min of meer kunnen
zien als onze huidige reproducties. Zo kon de
boodschap ter lering aan een groter publiek
worden overgebracht. Ter lering maar ook ter
vermaak. Denk hierbij aan de schilderingen
van Frans Hals. Grappig waren ook de beelden
die we zagen van schenkkannen met wel zeer
bijzondere details. Op alle afbeeldingen stonden steeds bekende mensen afgebeeld, omdat
dit - net als nu - het meest aanspreekt.Ook de
schilderijen uit de 16e en 17e eeuw houden

duidelijk de boodschap in om voor vrouwen
op te passen! Je kunt zelfs spreken over
vrouwenhaat; vrouwen worden beschouwd als
minderwaardig.
De kerken hangen nog steeds vol met deze
kunstwerken die dus een stichtelijke rol hadden. Maar ook in huiskamers hingen dergelijke
etsen. Een saillant detail daarvan is, dat op
sommige schilderijen de te blote of te realistische details werden weggewerkt.
De fraaie houtsneden uit 1504 van Albrecht
Dürer van Adam en Eva laten zien waar de
vrouwenlist al begon: Eva die Adam verleidde
met een appel uit de verboden boom ….
En zelfs Salomon, een wijs en godvruchtige
man (denk aan het Salomonsoordeel!) viel
ook voor een vrouw en ging zelfs zover om een
heidens beeld te aanbidden! De geliefde van
de sterke Samson bracht hem - de onoverwinnelijke - ten val. Vergillius werd belachelijk
gemaakt door de vrouw waarop hij hevig
verliefd was….
Naast de negatieve kant van de listen van de
vrouw staan ook positieve voorbeelden. Vaak
is in de kunst Judith te zien met het afgehakte
hoofd van Holofernes. Zij rédde de stad
Betulia door de hoofdman van de vijand te
verleiden en toen hij in slaap viel zijn hoofd af
te hakken. Zijn hoofd werd boven de ingangspoort van de stad opgehangen, waarna de
troepen zich haastig terugtrokken.
Kortom, het was een interessante en boeiende
lezing waarin we vele mooie kunstwerken
voorbij zagen komen, gelardeerd met mooie
verhalen door een zeer betrokken spreker!
We sloten de bijeenkomst gezellig af met een
hapje en een drankje. Bij grote belangstelling
blijft er geld over en dat gaat dan naar het
goede doel van het betreffende jaar. Wij zijn
per slot een serviceclub!
Om de onderlinge band te versterken worden
er in Amersfoort naast de culturele uitstapjes

bijvoorbeeld ook wandelingen en fietstochten
voor de leden georganiseerd.
Het mooie is dat je elkaar daardoor beter leert
kennen en dit de onderlinge band versterkt.
Een belangrijk gegeven immers voor een
goede onderlinge sfeer en om zo waar te kunnen maken waar Inner Wheel voorstaat.

DOOR ADA SCHOUWINK, EUROPEAN RALLY 2019

Ontmoeten een jaar geleden…….
Ontmoeten nu…..

Het is eind augustus 2020, een jaar geleden deden we de badges in de plastic hoesjes, goody
bags waren we aan het vullen, tafelindelingen
aan het maken en alle laatste voorbereidingen
voor de European Rally aan het afronden. Wat
hebben we elkaar veel gezien, gesproken en
de schouders eronder gezet. Het moest een
Europese topontmoeting worden in Rotterdam. Dat is het ook geworden, met stralend
weer zijn alle banden weer aangehaald en
nieuwe contacten gelegd. Wat zijn die Internationale ontmoetingen toch ook waardevol en
wat is het fantastisch om daar deel vanuit te
maken en zoiets te mogen organiseren.

De hele ER commissie denkt (ik spreek wel
voor mezelf) met weemoed terug aan toch
spannende en drukke tijd van de voorbereidingen en ontmoetingen maar menigeen van ons
zegt nu ook vaak “wat hebben we geluk gehad,
stel dat deze Corona ons was overkomen”,
niemand had met zoiets rekening gehouden.
Ik realiseer me nu pas hoe waardevol het is
om fysiek bij elkaar te komen en dat het zo
normaal is.

We constateren nu ook dat “live” ontmoetingen, Nationaal en Internationaal zo ontzettend
belangrijk zijn, elkaar in de ogen kunnen kijken
en lichaamshouding kunnen zien.
Gelukkig zijn velen creatief bezig om elkaar
toch weer te zien en te spreken in kleinere
groepjes en via bijvoorbeeld zoomen.
De volgende European Rally in Berlijn is pas
in 2022, nog ver weg en laten we hopen elkaar
daar weer echt te treffen.
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DOOR JOLANDA VOLLEBERGH-GEERTS, IW ROERMOND

Project IW Roermond
voor Emmaus Perspectief
Eind juli sloot IW Roermond haar project
ten bate van Emmaus Perspectief in
Swalmen af. Door 3 dames werd een cheque
van € 2000,00 overhandigd en de mensen
van Emmaus waren daar erg blij mee. Wij
van de IW óók: van zulke inspirerende
mensen gaat ieders hart wat sneller
kloppen.
Wat is het verhaal van Emmaus Perspectief in
Swalmen?
Het begint met een bevlogen stel: Jeroen Steijlen en Dorothy Derks. Ze zijn op jonge leeftijd
“binnen” en leiden een luxe leventje. Tot zij op
een dag een andere zin aan hun leven willen
geven. Ze starten een kringloopwinkel en willen
(ex)dak- en thuislozen opvangen en begeleiden. De - nu prachtige - Hoeve Genoenhof in
Swalmen wordt verworven en ze zijn een aantal
jaren druk met het verbouwen ervan, samen
met de bewoners en veel vrijwilligers. Ze scharen zich achter de Emmaus-gedachte:
“We zullen niet accepteren dat we in ons
bestaan afhankelijk zijn van iets anders dan ons
eigen werk.” (Abbé Pierre)
In maart 2019 bezocht IW Roermond de Genoenhof en vertelde Jeroen ons bovenstaand
verhaal tijdens een lekkere lunch. We kregen
een rondleiding door de woonruimtes, de
keuken, het winkeltje, de werkplaats en het
horecagedeelte. We ontmoetten een aantal
trotse bewoners en vrijwilligers. Het was een
inspirerende middag!
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Als je in de buurt bent, breng een bezoekje aan
de Genoenhof. Voor meer informatie: www.
emmaus-perspectief.nl
Persoonlijke noot: voor mij was het de eerste
activiteit van Inner Wheel die ik bijwoonde.
Spannend! De maand erna werd ik geïnstalleerd. Ik ging bij IW, omdat het “mocht”: mijn
man was Rotarian geworden. Ik had er niet al
een bekende, wat toch vaker het geval is.
Natuurlijk waren die middag niet alle leden
aanwezig; er zijn redelijk wat vrouwen die overdag werken. Maar met de aanwezige dames

was het meteen erg genoeglijk, iedereen was
geïnteresseerd in mij, een “nieuw” gezicht. Ik
dacht: met de Friendship komt het wel in orde.
Toch raakte bij dit bezoek het idee van Service
mij het meest. In Tilburg bracht ik vroeger
de oude huisraad naar Pater Poels. Toen ik
in Haarlem woonde, werkte ik graag samen
met de sociaal betrokken mensen die in het
Rosenstock-Huessy Huis woonden en werkten.
Plaatsen zoals Hoeve Genoenhof, waar mensen
de wereld een beetje beter maken, door iets te
doen voor medemensen die dat nodig hebben.
Geweldig dat Inner Wheel dergelijke projecten
ondersteunt. Bij zo’n club hoor ik graag.

Mijn eerste kennismaking met IW
Walcheren was begin jaren negentig
in het Abdijrestaurant in Middelburg.
Daar kwam de club maandelijks bijeen,
want bijeenkomsten bij de leden thuis
waren onmogelijk, omdat de club meer
dan zestig leden telde. Ik herinner
me deze eerste ontmoeting met de
club als een warm bad. In latere jaren
verhuisden de bijeenkomsten naar het
Museumcafé in het Zeeuws Museum,
ook in het Abdijcomplex. Inmiddels
hebben wij al een aantal jaren een andere
ontmoetingsplek voor onze maandelijkse
bijeenkomst, al liggen ook bij ons de
bijeenkomsten jammer genoeg stil
vanwege de coronacrisis. Toch blijft de
eerste ontmoeting met Inner Wheel onder
de Lange Jan een mooie herinnering. Een
mooie aanleiding om de Lieve Vrouwe
Abdij in Middelburg eens onder de loep te
nemen en wie weet inspireert het lezers
van de Kroniek eens tot een bezoekje aan
Middelburg en de Abdij.
Machtscentrum
De eerste monniken vestigen zich al vroeg in
de 12e eeuw in Middelburg. Dan begint een
lange geschiedenis van bouwen die uiteindelijk geresulteerd heeft in een indrukwekkend
complex van gebouwen rond het Abdijplein,
vroeger ook wel het Hof van Zeeland genoemd. De uiteindelijke Abdij bestaat uit een
klooster met kloostertuin en kloostergangen,
het gastenlogement van de Abt en de nodige
bijgebouwen, zoals een bakkerij en stallen,
twee kerken en als bekroning de Abdijtoren,
in de volksmond de Lange Jan genoemd. De
kloostergemeenschap heeft behalve zeggenschap over de omringende parochies ook veel
wereldlijke macht en speelt als grootgrondbezitter op Walcheren een belangrijke rol in
het economische leven. De macht van de Abt
is dan ook groot. Na een grote stadsbrand
in 1492 wordt de Abdij herbouwd en in de
16e eeuw krijgt het de structuur die nu nog
herkenbaar is. Ook krijgen de gebouwen een
upgrade, het geheel krijgt een paleisachtige,
representatieve uitstraling, die past bij het
machtscentrum van Zeeland.
Opstand
En dan verandert alles. De reformatorische opvattingen van Luther vinden ook in Middelburg
gretig gehoor. In 1566 culmineert het verzet
tegen de rooms-katholieke kerk in de Beeldenstorm. De avond van 21 augustus maakt
de gereformeerde kerk bekend dat de altaren
en beelden vernield zullen worden, maar
wie nog wat wil redden kan dat nog doen. En
zo gebeurt het: kostbaarheden worden bij
de kerkenraad ingeleverd en kunstschatten,
zoals een kostbaar drieluik van Jan Gossaert
van Mabuse, blijven gespaard. Veel monniken vluchten weg uit de Abdij, maar de abt
houdt stand. Vanuit Brussel, waar de centrale
regering zetelt, worden soldaten gestuurd om

DOOR ANDRIEN SMEELS, IW WALCHEREN

Ontmoetingen
onder de Lange Jan
de opstand te onderdrukken. Maar de opstand
houdt aan en uiteindelijk moet de stad zich
overgeven. In 1574 krijgen de abt en de overgebleven monniken en ‘paepen’ toestemming
om de stad te verlaten. De troepen van Willem
van Oranje veroveren de stad en de gebouwen
krijgen een nieuwe bestemming. De Staten van Zeeland nemen het complex van gebouwen over. Ook de Zeeuwse Admiraliteit en
de Munt van Zeeland vinden er hun onderkomen. De Abdijkerken houden wel hun functie,
maar nu voor de Protestante eredienst.
Brand
Op 17 mei 1940 werd de Middelburgse binnenstad getroffen door een grote brand, veroorzaakt door beschietingen van elkaar bestrijdende Franse en Duitse soldaten, lange tijd
ook wel het bombardement van Middelburg
genoemd. Hierbij werd het Abdijcomplex grotendeels verwoest. Na de oorlog werd de Abdij
herbouwd en waar dat niet meer mogelijk
was, werd gebouwd in de stijl van de Delftse
School, die wonderwel past in het geheel. Het
Prinsenlogement is tegenwoordig in gebruik
bij de Provinciale Staten als representatieve
ontvangstruimte. De koning en de koningin
komen nog wel om het jaar naar Zeeland om
aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Four
Freedom Awards (zie kader). Zij wonen de
plechtigheid in de Nieuwe Kerk bij en ontmoeten er de laureaten. Verder is het Abdijplein
het ontmoetingspunt voor bezoekers van het
Zeelandnazomerfestival en Middelburg Volkoren, een weekend waar koren uit het hele land
elkaar ontmoeten en elkaar toezingen.
(Het Zeeuws Museum organiseert regelmatig
Abdijrondleidingen, voor meer informatie zie
de website van het museum)

De Four Freedom Awards
De Four Freedom Awards worden ieder
jaar uitgereikt aan mannen, vrouwen en
organisaties die met hun inzet en prestaties hebben laten zien dat zij toegewijd
zijn aan de idealen die President Delano
Roosevelt benoemde in zijn historische
Four Freedoms speech in 1941. In deze
toespraak voor het Amerikaanse Congres
stelde hij dat voor het voortbestaan van
de democratie iedereen overal ter wereld
recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de vrijheid van meningsuiting,
de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring
van gebrek en de vrijwaring van angst.
Deze beroemde toespraak spoorde de
Amerikanen aan om deel te nemen aan
de Tweede Wereldoorlog om Europa te
bevrijden van het naziregime. De Awards
worden het ene jaar uitgereikt in New York
aan Amerikanen die grote verdiensten op
het gebied van de vier vrijheden hebben
gehad en het andere jaar in Middelburg,
waar de Awards worden uitgereikt aan
anderen uit de hele wereld. Ook is er een
overkoepelende Award, de Internationale
Four Freedoms Award. De uitreiking dit
jaar in Middelburg was gepland op 14
april, maar kon vanwege het coronavirus
geen doorgang vinden. Er wordt naar een
nieuwe datum gezocht. De Four Freedom
Awards werden in Middelburg onder meer
uitgereikt aan Nelson Mandela, Kofi Anan,
Malala Yousafzai en Angela Merkel. De
keuze voor Middelburg werd ingegeven
door de Zeeuwse afkomst van de familie
Roosevelt.
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DOOR MARIJKE HAAKSMAN- DE BEER, IW BOLSWARD

Levensteken van Rixt voor de dames
van IW Bolsward
Nog maar kort lid van IW. Ik heb nog lang
niet alle dames ontmoet en zoals het nu
lijkt zal er de komende tijd ook nog geen
fysiek contact in groepsverband mogelijk
zijn. Heel erg jammer! Een alternatieve
manier om elkaar te bereiken is, de door
het bestuur bedachte mogelijkheid, om via
een ‘brief ’ iets van elkaar te horen.
Hoe lieflijk klinkt het woord CORONA…..
In het Latijn betekent CORONA krans of
kroon. Een martelares uit de tijd van keizer
Antonius (138-161) droeg die lieflijk klinkende
naam. Maar… achter deze lieflijke naam
gaat in 2020 een wolf in schaapskleren
schuil, een ongrijpbare plaaggeest die zich
verschuilt en moeilijk valt te doorgronden.
Het is een indringer vermomd als een
vriendelijke bezoeker. Een onzichtbare vijand
die wereldwijd vele slachtoffers maakt, de
economie ontwricht en werkloosheid tot
gevolg heeft. Sociale eenzaamheid is het
gevolg van het advies om afstand van elkaar te
houden. Vooral mensen op leeftijd, met vaak
onderliggende medische problemen, worden
hierdoor getroffen. Hoewel deze pandemie
zijn weerga niet kent, is de mensheid door de
eeuwen heen geregeld geplaagd door akelige
ziektes, een zweepslag voor de bevolking:
Spaanse griep, pokken, pest (de Zwarte Dood)
HIV, ja noem ze maar op!
In museum BOERHAVE in Leiden is momenteel de tentoonstelling BESMET! te bezoeken.
Een vreemde ervaring; midden in een pandemie een tentoonstelling over pandemieën…
Besmettelijke ziektes in heden en verleden.

DOOR WILL SPELTER, IW DELFT

Gedicht
Corona is nog steeds niet van de baan
Daar moeten we met beleid mee omgaan
Jammer elkaar lang niet gezien
“Zoom” voor velen een uitkomst misschien
Lustrums zijn gevierd en niet zoals gewend
Digitaal worden de problemen bekend
Inner Wheel wil toch vriendschap delen
Door elkaar te appen of te mailen
In tijden met anderhalve meter afstand
Gebruiken we vooral ons verstand
Hulp aan het getroffen Libanon geven?
Met onze steun geeft hoop weer leven
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“ IK KLINK LIEFLIJK, MAAR IK BEN EEN SECREET! ‘’.
De expositie bevat de nodige info over de
hyper-actuele ziekteverwekker. Iets wat eerder
dit jaar nog nieuws was, is nu al terug te zien
in een museum om maar te benadrukken wat
voor memorabele tijden wij momenteel doormaken. Het Coronavirus vormt de rode draad
door deze tentoonstelling.

Deze uitspraak van Margo de Boer
(radiopresentator) is zeker op het virus van
toepassing.
Laten wij hopen dat wij het gevreesde virus
binnenkort voor de gek kunnen houden, op
dezelfde manier als het ons nú voor de gek
houdt.

DOOR NELKE VAN DIJK, IW ARNHEM

ONTMOETING ‘AAN ZEE’

Een kunstenaar leeft bij ontmoetingen.
Ieder kent de karikatuur van de
eenzame kunstenaar, die zwoegend een
werk het licht doet zien. Pas als het
werk klaar is, kan het aan de wereld
worden getoond.
Wee de kunstenaar die het zonder
publiek moet doen. Van een dialoog
tussen kunstenaar en beschouwer kan
dan geen sprake zijn. Het gesprek begint
én eindigt met de kunstenaar. Treurig,
verstikkend zelfs.
Zo zal het mij niet vergaan, heb ik gedacht.
Als gedreven fotograaf heb ik gedurende
enkele jaren foto’s gemaakt aan de kust
bij Scheveningen. Een afgebakend traject,
tussen de Pier van Scheveningen en het
havenhoofd. Water spreekt zeer tot mijn
verbeelding. Eerder heb ik dan ook al
een boek uitgegeven met de titel ‘Water
Verbeeld’ - daarin zijn foto’s opgenomen uit
heel uiteenlopende gebieden in de wereld.
Maar toen dat werk af was, stelde ik me een
nieuwe taak: het nabije fotograferen, dicht
bij huis.
Wat een verrassende ontdekkingstocht was
dat. Zee, strand, golven en meeuwen….
geen dag is gelijk aan zee. Ik heb ervan
genoten. Scheveningen is veel meer dan
drukte en gedoe!
De schoonheid ligt er voor het oprapen.
De corona-lock down stelde me in de
gelegenheid om van al het verzamelde
fotomateriaal een boek te maken: ‘Zand,
Zee en Zilte Wind’. Ik voegde teksten toe,
die voortvloeiden uit mijn jarenlange
observaties.
Vervolgens zette ik het boek op internet.
Het linkje stuurde ik aan al mijn sociale

contacten, waaronder uiteraard mijn Inner
Wheel-vriendinnen. Juist nu voor velen het
niet aantrekkelijk is om op vakantie te gaan,
of zelfs riskant, leek het me aardig om de
mensen om me heen een ‘digitale vakantie
aan zee’ aan te bieden. Bovendien bood
het me een mogelijkheid om anderen te
ontmoeten.
Als dank kreeg ik heel wat leuke,
aandoenlijke en stimulerende reacties op
mijn geste. Veel mensen hebben mooie
herinneringen aan strandvakanties, zo
bleek.
Zo werd mijn fotoboek een middel om me
met anderen te verbinden, heel bijzonder
in deze tijd van sociale beperkingen. Elkaar
‘ontmoeten’ is zelfs mogelijk als je elkaar
niet (fysiek) ziet of hoort!
Graag plaats ik het linkje daarom ook in
de Kroniek. Gedeelde vreugd is dubbele
vreugd.
https://indd.adobe.com/view/4e4804043164-49ec-81b5-0bff317e5469
Tot slot: Wie de moeite neemt om
mijn website te bekijken, vindt op de
openingspagina óók nog het linkje naar
mijn Waterboek (www.nelkevandijk.nl).

DOOR MARIJKE VAN DER MEIJDEN-DE DREU, IW GOES-REIMERSWAAL

Lintjesregen 2020………
Op vrijdagmorgen 24 april werd ik
blij verrast door een telefoontje van
burgemeester José van Egmond van de
gemeente Reimerswaal. Het had Zijne
Majesteit de Koning behaagd mij te
benoemen tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.

De coronamaatregelen lieten een feestelijke
lintjesregen die vrijdag niet toe. De gedecoreerden kregen hun Koninklijke onderscheiding
uitgereikt in het Verenigingsgebouw Meerwaarde in Waarde op vrijdag 3 juli. De versierselen
werden opgespeld door de partners van de
gedecoreerden, dus in mijn geval door mijn
echtgenoot Cor.
De aanvragers hadden mijn sociale activiteiten
verzameld. Als ik zelf deze activiteiten terug
lees voel ik me bevoorrecht mijn steentje aan
de samenleving te hebben kunnen bijdragen.
Het is allemaal begonnen met de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen, later Vrouwen van
NU; Daarin heb ik vanaf 1975 tot 1998 op een
aantal niveaus bestuurlijke functies vervuld:
voorzitter van de afdeling Yerseke, voorzitter van het Provinciaal Bestuur en lid van het
Landelijk Bestuur.
Thema’s in die jaren waren: “Kritisch consumeren, Duurzaam produceren”, “Plattelandsvrouwen en de Derde Wereld”, o.a. Uitwisseling met
vrouwen uit Benin. NBvP heeft toen de Max
Havelaar Prijs gewonnen. Jaarvergaderingen
in de Jaarbeurs in Utrecht werden in die tijd
bezocht door wel 1000 leden.
In 1979 was ik charterlid van de toen opgerichte service club Inner Wheel GoesReimerswaal. Vanuit die club heb ik lokaal,
op districtsniveau, landelijk en internationaal
bestuursfuncties vervuld, met voor mij als
hoogtepunt International Boardmember van
Inner Wheel International. Ik mocht als National Representative van Nederland de vergadering bijwonen in Engeland van de International
Board, in Malmö en Luxemburg de bijeenkomsten van de European Meeting en de International Covention in Kopenhagen. Dit betekende
ontmoetingen met vrouwen wereldwijd.
Voor de Vriendschapsdag van District 60 kwamen we bijeen in Paramaribo. Dit is en blijft
een heel speciale ervaring. Het prachtige land
met de verschillende culturen. Goede doelen
die door Innerwheel werden gesteund via acties waren o.a. de inrichting van een kinderafdeling van het Prinses Maxima Ziekenhuis,
Hulphond Nederland, het Hospice in Goes.
Vanaf 1982 tot 1986 was ik betrokken bij de
Regionale VVV in Goes, waaruit in 1983 de VVV
afdeling Yerseke werd opgericht met steun van
het Productschap Mosselen en de gemeente
Reimerswaal.

Ik ben in 1973 lid geworden van de VVD.
Voor die partij ben ik tussen 1997 en 2009 lid
geweest van de Gemeenteraad van Reimerswaal. Ik heb o.a. voorstellen ingediend voor
Windmolens in Rilland, een hekwerk rond de
Alexanderhaven in Yerseke en welstandsvrij
bouwen in nieuwbouw wijken. In die periode
werd een Griffier ter ondersteuning van de raad
aangesteld in het kader van het dualisme.

Voor de vereniging Hulphond Nederland was
ik vele jaren coördinator voor het plaatsen van
de collectehuisjes en gelden inzamelen voor
Zuid Beveland.
Tot slot ben ik vanaf 1997 lid van de Werkgroep Podium Reimerswaal die voorstellingen in alle kernen organiseert. Door het
coronavirus is het onzeker of de geplande
voorstellingen wel kunnen doorgaan.

In 1994 werd ik gevraagd zitting te nemen in
de Provinciale Commissie van de AVRO,
later AVRO-TROS. Enkele jaren daarna werd
ik lid van de landelijke Verenigingsraad welke
functie ik nog bekleed. Voor die omroep ben ik
lid van de Programma Commissie.

Het is wel heel bijzonder dat je voor dingen die
je met zoveel plezier doet en hebt gedaan een
Koninklijke onderscheiding mag ontvangen.
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DOOR HELMY SMAKMAN, IW AMERSFOORT

Ontmoet Helmy Smakman
(Sinds januari 2020 lid van Innerwheel)

hoofd, voor alles, heel heftig! Positiviteit en
wilskracht, die had ik gelukkig en super kinderen en een handjevol echte vrienden. Na anderhalf jaar vechten had ik weer bestaansrecht. Ik
begon met een honk voor mijn kinderen daarna
ging ik werk zoeken als zzp’er, een uitdaging!
Uiteindelijk stond ik weer in de maatschappij.
En toen werd ik vorig jaar benaderd door de
Innerwheel, erg leuk! Afgelopen januari werd
ik geïnstalleerd. Een verscheidenheid van
ondernemende dames als een warm bad, leuke
ontmoetingen. En de doelen waar we ons voor
inzetten zijn heel mooi!

Een ondernemer pur sang, ook als het
tegenzit!
In het Limburgse land ben ik opgegroeid op
een groot melkveebedrijf. Ik koos ervoor de slagersvakschool te gaan doen, wat destijds niet
gebruikelijk was. Daar was ik dan ook het enige
meisje en ik behaalde het diploma.
Mijn ondernemendheid maakte dat ik stuiterde
op ons erf. Dat kon anders, besloot ik en ik
emigreerde naar Kaapstad, een avontuur in
alle opzichten complex, ook vanwege de politiek want er was toen nog apartheid . Ik had
mooie plannen, startte met kaas import en ging
voor een Zwitsers slagersbedrijf werken als
continental manager. Ik was ambitieus en wilde
zelf een bedrijf kopen, alles was al opgetuigd.
Maar de politieke spanningen liepen op en op
advies van een wijze Nederlandse vriend heb ik
die stap niet genomen. Na bijna 5 jaar kwam ik
terug in Nederland.
Eenmaal hier ontmoette ik Matthieu, de man
van mijn dromen en ondernemer in hart een
nieren net zoals ik. Samen hebben we 28
jaar lang diverse ondernemingen gehad van
slagerswinkel tot vliegtuigmaatschappij. In
2005 besloten we het rustiger aan te gaan doen.
Inmiddels hadden we een gezin met 3 kinderen.
We verkochten alles in Nederland en gingen
naar Frankrijk!
Daar hadden we een landgoed en we verhuurden dat voor bruiloften, feesten, partijen, seminars etc. Ook besloten wij om zelfvoorzienend
te gaan leven en voor ons eigen water, voedsel,
hout enz. te zorgen. De kinderen groeiden op
als Franse kinderen, wat een rijkdom.
Toch lonkte Nederland en Matthieu jr. ging
vakantiewerk in Nederland doen. Na 6 weken
kwam hij terug en gaf aan het eigenlijk wel fijn
te vinden in Nederland te gaan studeren. Dat
was dé gelegenheid voor Matthieu sr. om te
besluiten weer in Nederland te gaan wonen.
Hij was klaar met de Fransen en wilde niet de
eeuwige buitenlander zijn. In 2012 namen we
de stap.
Wat waren we nu veranderd! We kwamen als
een soort boeddha’s terug in een keiharde
wereld. We wilden datgene wat we geleerd
hadden in Frankrijk hier toepassen. Zelfvoorzienend wonen met behoud van comfort en
we richtten een Coöperatie op met als doel
Zelfvoorzienende buurtschappen te realiseren.
Dat was moeilijk, we kregen geen voet aan de
grond met al onze geïnvesteerd spaarcentjes.
Het mocht niet zo zijn!
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Er zat niets anders op dan ons huis te verkopen
en onze koers te wijzigen.
We gingen het zelf doen, “zelfvoorzienend”
wonen met als economische drager een distilleerderij. Wij bouwden samen een fantastische
fabriek. Alles wat we zelf konden deden wij
samen, de schouders eronder met ontzettend
veel voldoening. Er verrees een schitterende
fabriek verstopt in monumentale gebouwen en
we gingen de producten van de streek destilleren: appels, graan, mais, aardappelen etc. We
hadden onze eigen moestuin, theater, proeflokaal, terras, slijterij, alles was er! We werkten
hard zoals altijd, deden samen de gehele de
bedrijfsvoering, productie, marketing, sales,
proeflokaal en rondleidingen in het experience
center en de destilleerderij.
En dan voltrekt zich begin 2017 een fatale ramp.
Het geheel brandt af mijn geliefde Matthieu
overleeft dit niet. Vier gebouwen in de as en ons
huis ook. Daar stond ik dan! Er was niets meer!
Dan ga je knokken, knokken voor je kinderen,
voor je bestaansrecht, voor een dak boven je

Ik heb één ding ervaren: dat ik het enorm belangrijk vind iets voor de medemens te kunnen
betekenen het liefst dicht bij huis. Daar bedoel
ik mee dat er hier mensen jong en oud zijn die
hulp kunnen gebruiken op velerlei vlak en op
diverse manieren te realiseren. Een uitdaging
die niet altijd om geld hoeft te gaan. Inzet en
aandacht kunnen al voldoende zijn.
Hier wil ik mee afsluiten: mensen wees lief voor
elkaar! Blijf zeker in deze ingewikkelde COVID
tijd in mogelijkheden en kansen denken. Dat
geeft energie en kracht voor ons allen.
Warme groet.

DOOR BOUKJE TIMMERS PR-CIE, IW LELYSTAD D58

CHEQUE VAN 5.800 EURO VOOR
ZORGBOERDERIJ LELYSTAD
IW Lelystad heeft met verschillende acties
als o.a. een wijnverkoop, bridgedrive,
verkoop van bronzen beeldjes die vriendschap uitdrukken en de kerstmarkt dit geld
bij elkaar gebracht. Zorgboerderij Lelystad
biedt dagopvang aan voor cliënten met
een verstandelijke beperking of chronische
ziekte. Zij vinden in de rustige omgeving van
de boerderij een zinvolle dagbesteding door
het verzorgen van de dieren en werkzaamheden in de tuin.

Dinsdag 18 augustus ontving Wilma Otte van
Zorgboerderij Lelystad een cheque van 5.800
euro van serviceclub IW Lelystad. Zij gaan het

bedrag gebruiken voor een stal en een veilig
dier- en clientvriendelijk toegangshek
naar de knuffelweide LELYSTAD.

Tijdens dezelfde zonnige bijeenkomst op het
terrein van Zorgboerderij Lelystad werd aan
Bart Fokkens het erelidmaatschap van onze
club uitgereikt. Bart zet zich met onvermoeibaar enthousiasme in om geld bijeen
te brengen voor goede doelen. Ook draagt
Bart, door zijn bestuurlijke ervaring, bij aan
het professionaliseren van onze serviceclub.
Wij zijn blij hem met dit erelidmaatschap te
bedanken voor zijn grote inzet.

DOOR ALICE TANIS, IW ZWOLLE D58

ONTMOETEN!

Op de vraag om mij heen “waar denk je aan bij het woord
ontmoeten” kreeg ik de volgende antwoorden; gezelligheid,
verbinding, contacten, reünie. We herkennen de woorden
en vullen ze zelf aan met onze ervaringen. Zo waren we als
club heel blij elkaar, na zo lange tijd ‘fysiek’ weer te mogen
ontmoeten. Denkend aan het thema ‘ontmoeten’ kwam ik het
volgende tegen.

Maar al snel kregen we rust, tijd om te lezen, te klussen, te ruimen,
elkaar te bellen, een kaartje te sturen. De beperkingen die Covid 19
ons oplegt om elkaar te ontmoeten ervaren we nog dagelijks, zie het
mooie gedicht in de vorige kroniek.
Ik sluit af met een gedichtje en een boodschap die ik eenieder toewens.

Ontmoet jezelf, door je leven te ontmoeten
Wie ben jij? Wat wil je echt? Wat vind jij waardevol? Wat geeft je
vreugde? Wat verwarmt je hart?
Boeiende vragen die je niet direct aan het woord ontmoeten koppelt.
Een volgende eyeopener vond ik:

Zomaar een ontmoeting
Op een mooie dag
Niet omdat het moet
Maar omdat het mag
Zomaar wat aandacht
Een woord, een gebaar
Simpelweg een beetje
Lief zijn voor elkaar.

Echt Ontmoeten is Ont-moeten!
Of we nu jong of oud zijn, we vinden dat we van alles moeten. Naar
de sportschool, want bewegen MOET wil je gezond ouder worden,
toch? Social media, we moeten bijblijven, zien en lezen wat er zoal
om ons heen gebeurt; mailen, appen, facetimen…. We zitten op de
bridgeclub, de leesclub, de wandelclub, we moeten, we moeten…….
en toen kwam CORONA en viel alles stil! We keken verdwaasd om
ons heen, we wisten even niet wat te doen met onze tijd, met onszelf
misschien….
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DOOR TATJANA BIEZE, IW EPE

Ontmoeting met
Dianne Andeweg-Hamer
In gesprek met Tatjana Bieze

Wheel en daar al hun vrije tijd in stopten.
Ze waren echtgenotes van en bekommerden
zich om hun huishouding en zorgden ook bij
Inner Wheel tijdens de bijeenkomsten, zoals
kerstbijeenkomst dat er met veel moeite,
aandacht en zorg de boel aangekleed werd.
Vroeger werd tijdens de bestuurswissel nog
altijd zelf gekookt door het bestuur.

T. Als ik het goed heb begrepen ben jij kunsthistorica en heb jij kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht gestudeerd. Hoe kwam je
bij deze studiekeuze?

Wij zitten hier samen bij mij in de keuken met
een kopje thee en de speciaal voor deze gelegenheid gebakken boeren cake.
T. Dianne jij bent al sinds 1998 lid van Inner
Wheel Epe. Wat maakte dat je besloot om lid
te worden?
D. Mijn man was lid geworden van Rotary en
vrijwel direct ernaar kwamen twee leden van
de Inner Wheel ledencommissie op theebezoek om mij te vragen voor Inner Wheel. Ze
leken mij heel aardig en omdat ik nog niet zo
lang in Epe woonde, dacht ik “ waarom eigenlijk niet”, leuke dames, leuke club. Toen ben ik
natuurlijk op een kennismakingsbijeenkomst
geweest. De kennismaking verliep goed. De
dames in keurige mantelpakjes en fleurige jurken waren onwijs aardig, hartelijk en beleefd.
Beleefd klinkt wel heel gek, maar mij sprak dat
aan op de een of andere manier. Ik vond dat
gewoon leuk.
T. Jij bent nu 22 jaar lid. Vind jij dat Inner
Wheel veranderd is?
D. Ja sowieso dat wij geen middagclubje meer
zijn en dat er veel meer werkende vrouwen
van Inner Wheel lid zijn geworden en dat wij
nu ook mensen kunnen vragen die niet aan
Rotary gelieerd zijn. Een ander verschil is dat
wij vroeger nogal wat leden hadden die met
uiterste zorg en toewijding lid waren van Inner
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D. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam en
mijn moeder had de gewoonte om ons elke
woensdagmiddag op een cultureel toertje mee
te nemen. Dus de ene keer gingen wij naar het
Rijksmuseum, dan weer naar Tropenmuseum
of het Muiderslot. Ik weet nog heel goed dat ik
de schilderijen van Jan Steen het leukste vond
als jong kind. Daar gebeurde veel in het schilderij en dat sprak mij aan. Dan zag ik mijzelf
wel in zo’n rare bedstee liggen. Wij bezochten
ook allerlei Antiquairs en Galeries. Mijn moeder was heel jong en ondernemend en sleepte
ons overal mee naar toe. Ik denk dat daar de
oorsprong van mijn keuze ligt.

zei tegen haar: ik moet weer eens iets nieuws
verzinnen waarop mijn moeder riep: “Doe
koningin Sophie” en ik dacht: “koningin Sophie??? Wie is dat? En toen ben ik heel veel over
haar en de geschiedenis van het koningshuis
in de 19e eeuw gaan lezen. Ik wist er helemaal
niets van af en ik merkte tijdens het lezen dat
ik het interessant vond en toen stuitte ik er al
heel snel op dat je voor bijzondere informatie
naar het koninklijk huisarchief in Den Haag
moet gaan. Maar daar mag je niet zomaar
in, daar moet je toestemming voor vragen.
Dan dien je schriftelijk een verzoek in, met
de nauwkeurige omschrijving van je project.
Daarna wacht je op de toestemming die 3
weken later in de brievenbus viel: een brief in
prachtig handgeschept papier met koninklijk
stempel.
T. Toen had jij dus de toestemming van het
koninklijk archief maar hoe ging dat verder
in zijn werk?
D. Als je naar het archief toe wilt, moet je altijd
van te voren afspreken. Je wordt dan altijd
gecontroleerd door de marechaussee. Het had
altijd iets officieels, dat maakte het ook een
beetje bijzonder.

T. en wat heb jij gedaan toen je klaar was
met je studie.

T. Wie was die Koningin Sophie eigenlijk en
wat maakte haar zo bijzonder.

D. Ik heb veel projectmatige klussen gedaan
zoals bij het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum in Schoonhoven, het Catharijneconvent
in Utrecht en in Kasteel Amerongen. Ik heb een
tentoonstelling georganiseerd in slot Zeist, en
daarna mijn eerste boek geschreven samen
met een oud-studiegenoot. Toen ik naar Epe
verhuisde, kende ik eigenlijk niemand en was
het ook een aantal jaren lastig om projectmatig te werken mede omdat ik tussendoor
moeder van twee meisjes ben geworden. Na
een aantal jaren kende ik natuurlijk weer wat
mensen en kwamen ook de projecten weer op
mijn pad. Zo heb ik de kunstcollectie van de
gemeente Epe geïnventariseerd en beschreven
en ook verschillende artikelen geschreven.

D. Ze was de eerste vrouw van koning Willem
III. Haar vader was de koning van Württemberg
en ze werd door hem zo opgevoed dat zij
over staatszaken mee kon praten. Ze was zeer
intelligent, las heel veel, was erg geïnteresseerd in filosofie, religie en kunst. Maar Willem
III zat niet op een vrouw te wachten die zich
“bemoeide” met staatszaken. Hij noemde
vrouwen “ Les Jupons” (de rokjes)! Dat botste
natuurlijk enorm. Geen verrassing dat hun
huwelijk niet bijster gelukkig was.

T. Maar nu naar jouw boeken Dianne, het
eerste boek dat je schreef heet “Sophie
koningin der Nederlanden”. Hoe kwam jij bij
dit onderwerp?
D. daar speelde ook mijn moeder weer een rol
in, ik had een aantal artikelen geschreven en

T. Nadat dit boek klaar was begon het blijkbaar naar meer te smaken want jij hebt toen
nog een “dikke pil” geschreven met de titel:
“De avontuurlijke omzwervingen van Louise
Elisabeth Vigee le Brun”.
D. Dat boek is gebaseerd op haar memories en
gaat over een 18e -eeuwse Franse portretschilderes, die heel succesvol en rijk geworden
is met haar werk. Ze was de hofschilderes
van Koningin Marie Antoinette, maar moest
vluchten toen in Frankrijk de revolutie uitbrak

en reisde vervolgens met een klein gevolg in
een koets door heel Europa tot aan het hof
in St. Petersburg. Door haar enorme talent
wilde iedereen door haar geschilderd worden
en zo werd ze door ieder groot Europees hof
gevraagd.
T. Nu heb jij deze 2 Mammoetprojecten afgerond, waar houd jij je nu mee bezig?

van de geschiedenis” in het Rijksmuseum
een verhaal over Koningin Sophie te houden.
Toen realiseerde ik mij dat er nog een heleboel
zaken waren die ik nog niet heb uitgezocht:
welke Nederlandse kunstenaars vond zij goed?
Het bleek dat zij ook contact had met enkele
Nederlandse feministes. Wie waren dat? De
schrijfster Truitje Bosboom-Toussaint was
bevriend met haar en dergelijke zaken wil ik
graag nader onderzoeken.

D. Naar aanleiding van mijn boek ben ik
gevraagd om als gastspreker tijdens “De nacht

Bovendien heb ik sinds enige tijd een Blog:
“Over Dianne Hamer Boekenenzo”. Daar schrijf
ik allerlei artikelen over de meest uiteenlopende zaken.
Noot van de redactie:
Dianne Andeweg-Hamer verzorgt voor Inner
Wheel ook lezingen. Ben je geïnteresseerd dan
kun je contact opnemen met:
diannehamer@chello.nl

DOOR IW VEGHEL-UDEN E.O.

Het online event van
de Carlosmomentjes
Online event voor positiviteit en geluk van
Stichting Carlosmomentjes op 24 juli jl.
De vorige Kroniek vermelde al het nieuwe
platform van Stichting Carlosmomentjes
over de kracht van het kleine gebaar
dat grote impact kan hebben voor de
ander. Dagelijks staan daar voorbeelden
op van mensen die hun carlosmoment
met anderen willen delen. Op die manier
werkt iets doen voor een ander – wat voor
jouzelf vanzelfsprekend lijkt, maar voor de
ander een ommekeer kán betekenen – nog
aanstekelijker. Dat is waar het platform
naar toe wil werken, mensen inspireren
om met een klein gebaar groot geluk voor
de ander te betekenen.

Corona-proof
Op 24 juli was het zover, met het online event
met een zestal gerenommeerde sprekers én een
special guest werd de app gelanceerd. Met gelden die we als IW Veghel- Uden e.o. op hadden
gehaald voor het goede doel van de VSD hebben
we hieraan bijgedragen. Reden te meer om het
online event bij te wonen. Op uitnodiging van
mede cie-lid Christine zitten we met een paar
leden ’s middags voor het grote scherm dat ze
speciaal daarvoor heeft geplaatst. Zodoende
kunnen we met een klein groepje ‘corona-proof’
met elkaar het event volgen. De gezelligste
vrijmibo! Daarbij wordt het event online bijge-

DOOR GEKE HEKMAN, IW GORICHEM

Ingewikkelde tijd
In deze ingewikkelde tijd bijeenkomsten,
vergaderingen en events organiseren is
lastig. De Covid-19 maatregelen weerhouden
ons ervan om met vijftig leden bij elkaar te
komen. Maar waar ontmoet je elkaar dan?
En wat doen we aan de lange, misschien

woond door ruim 11.000 mensen.. wie had dat
ooit kunnen bedenken in deze tijd?
Geluk is besmettelijk
De sprekers, achtereenvolgend Arjan Vergeer
(oprichter van 365 dagen succesvol), Leo
Bormans (geluksprofessor en schrijver van
het ‘world book of happiness’), Guido Weijers
(cabaretier), Michiel de Gooijer (oprichter van
brightvibes), Bibian Mentel (drievoudig
paralympisch kampioene) en Joseph
Oubelkas (schrijver en spreker – bekend van 400
brieven van mijn moeder) delen elk hun visie op
geluk en geven daarbij hun tips voor een gelukkig leven alsook hun eigen carlosmoment. Daar
waar de ene geluk wetenschappelijk benadert
en de ander juist vooral het gevoel aanhaalt
blijkt de rode draad te zijn: van betekenis zijn
voor de ander. Maar ook dat geluk én verdriet
beide deel uitmaken van het rijke scala aan
emoties. Door de manier waarop je ernaar kijkt
en ermee omgaat, bepaal je je geluk. Zo kunnen
hele kleine dingen je juist heel gelukkig maken.
Als je dat uitstraalt, werkt dat ook weer aanstekelijk. op die manier kan geluk werken als een
virale kracht waarmee we de ander ‘besmetten’.
Het verschil maken
Arjan Vergeer leert ons door je bewust te
zijn wat er om je heen gebeurt, je jezelf
verbonden voelt met anderen. “Vraag jezelf af

wel eenzame, dagen? Om elkaar niet uit het
oog te verliezen houden wij, in Gorinchem,
tijdens de Corona periode kleinschalige bijeenkomsten. Onder de noemer “Café Noir”
komen we in kleine groepjes van maximaal
vier of vijfpersonen bij elkaar op de koffie.
Een lid deelt de groepjes in en wijst steeds
een andere gastvrouw aan die de andere
leden van het groepje uitnodigt. Inmiddels
hebben we al een aantal van deze samen-

wat voor jou een waardevolle relatie is en wat
jijzelf kan doen om in die relatie te investeren”.
Iedereen kan investeren in zijn/haar sociaal
kapitaal. Door de verbinding aan te gaan met de
ander en een daad te stellen van betekenis stelt
geluksprofessor Leo Bormans. Door onverwachte acties kun je bijdragen aan het geluk van een
ander vertelt Guido Weijers.
Volgens Michiel de Gooijer kun je van negatieve
ervaringen leren. “Sometimes you win, sometimes you learn”. En volgens Bibian zijn het vaak
juist de kleine momenten die het hem doen.
Joseph (voor ons ook geen onbekende, want al
eens een lezing gegeven voor het goede doel)
wil ons laten zien hoe je iets negatiefs ombuigt
in iets positiefs.
In grove lijnen komt het op hetzelfde neer, want
hoe jij zelf omgaat met tegenslagen bepaalt
jouw geluk. En ook: door iets (ongevraagd) te
doen voor een ander maakt ons een gelukkiger
mens. Daarmee maak je het verschil.
Carlos’s moment
En dan is het zover, niemand minder dan special
guest Carlos knipt het ‘lintje’ door en geeft
daarmee de aftrap aan het platform. Via de app
die te downloaden is in de Apple App Store of
Google Play Store kan voortaan iedereen gratis
op de hoogte gehouden worden van carlosmomentjes om ons heen. Volgens oprichter Jaap
Bressers zorgt ons ‘alarmbrein’ ervoor dat negatieve informatie drie keer zo hard binnenkomt.
Door Covid-19 is dat brein nu overbelast. Jaap
had daarom terecht het idee dat er juist in deze
tijd behoefte is aan iets moois en positiefs. Dat
blijkt wel uit de vele reacties die hij nog dagelijks mag ontvangen. Op die manier heeft het al
zeker aanstekelijk gewerkt.

komsten in tuinen, huiskamers en keukens
gehad. Iedere keer in wisselende samenstellingen. We spreken elkaar, lachen met elkaar
en serieuze onderwerpen worden niet uit de
weg gegaan. Zolang de Corona maatregelen
van kracht zijn gaan we door met deze Café
Noir bijeenkomsten welke door sommige
leden zijn gewijzigd in gezellige WIJN middagen, “Vino Noir” of zelfs een gezellige lunch.
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DOOR ANITA MEERDINK, DP60

Het speerpunt van District 60 dit jaar is deze
vraag, die ik mij zelf stelde maar die ik ook aan
de leden van onze clubs zou willen stellen.
Welke van onze drie internationale pijlers past
het beste bij jou? Wat spreekt jou het meeste
aan?
Is dat Service, Vriendschap of Internationale
contacten? Ben je iemand die voldoening
vindt bij “handen uit de mouwen“projecten:
koken bij en voor anderen, koper poetsen in
een kasteel, een diner voor alleenstaanden
organiseren of juist taarten bakken voor een
fietstocht?
Houd je van Fundraising en vind je het fijn om
zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor
het goede doel waar je hart warm van wordt.
Loop je warm om leuke lucratieve activiteiten
en of evenementen te bedenken die veel geld
opleveren.
Of ben jij juist de stille kracht op de achtergrond, die zich inzet op de dag zelf en
duizend kleine klusjes op zich neemt zodat de
organisatie de handen vrij heeft op die dag.

In memoriam
Door leden en bestuur van IW De Kempen D60

Op 5 januari 2020 is Lies Snelting overleden.
Lies is 79 jaar geworden. Ze was een graag geziene
en erg betrokken Inner Wheelster. Zij zei altijd:’ “Je
bent lid van deze club, dus je bent op de bijeenkomsten en je helpt mee”. Zij was 25 jaar lid en
o.a. penningmeester en grote voortrekker van de
kerstpakketten. Zij heeft samen met Lily van de Laar
de bridgebeker van IW gewonnen Om niet te spreken
van alle andere activiteiten die zij georganiseerd
heeft. Wij danken haar hartelijk voor haar vriendschap en de vele bijdragen.
Wij zullen haar node missen.
Door leden en bestuur van IW Schoonhoven D56
Als op 31 maart de klok om 17 uur slaat. staat elk lid
van Innerwheel Schoonhoven thuis even stil bij het
overlijden van Annelies Groothuis. De crematie van
Annelies was op die dag, om die tijd en wij konden er
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Zo iemand die er altijd is en op wie je kunt
bouwen.
Misschien loopt jouw Inner Wheel hart wel
warm bij vriendschap en ben jij juist diegene, die voor de clubleden koffieochtenden
organiseert, die eetclubjes, avondjes van zes,
wandelclubjes en boekenclubs initieert en
daarmee voor de verbinding binnen de club
zorgt.

Elke club is anders en zo ook alle leden. Ons
Inner Wheel logo lijkt op een tandwiel en door
het in elkaar grijpen van alle wieltjes ontstaat
er beweging en kracht, de kracht waar Inner
Wheel voor staat.
Dat vind ik een fascinerende gedachte, de
kracht die wij met z’n allen hebben wanneer
wij met elkaar in beweging komen.

Beleef je plezier in juist buiten de eigen
club te kijken en veel inspiratie te vinden bij
de internationale contacten; of het nu de
contacten met een vriendschapsclub uit het
buitenland zijn of contacten opgedaan tijdens
een bestuursfunctie in het districts- of het
landelijk bestuur.

Mij heeft Inner Wheel veel gebracht, ik heb
veel geleerd van allerlei kansen die ik kreeg
binnen mijn eigen club in Zeeuws Vlaanderen
maar ook erbuiten. Door de jaren heen zijn
eigenlijk de verschillende pijlers aan bod
geweest. En vooral de laatste 2 jaar kwam
eigenlijk de realisatie steeds meer naar boven
dat Inner Wheel zoveel kanten heeft, zoveel
mogelijkheden.

Ambieer jij een bestuursfunctie en vind je het
fijn om je kennis in te zetten en te delen met
anderen of haal je juist voldoening uit samen
dingen te doen met elkaar, voor elkaar én voor
anderen?

Dus lieve Inner Wheel leden: Welke Inner
Wheel past bij jou? We horen graag jouw
antwoord!

niet bij zijn. Door middel van gedachten, een kaarsje
o.i.d hebben wij ons hart open gezet voor “onze”
Annelies want uit het oog betekent zeker niet uit het
hart. Annelies, al meer dan 40 jaar actief bij onze IWclub, als bestuurslid maar ook in het districtsbestuur
van D56 was zij actief als secretaris. Annelies was een
heerlijke, eerlijke, lieve vrouw, actief, betrokken, voor
iedereen een luisterend oor, optimistisch en dapper.
Iedereen die haar gekend heeft kan dat beamen.
Zelfs toen bekend werd dat er geen uitzicht op
herstel mogelijk was.
Wat zullen wij haar missen!
Door leden en bestuur van IW Purmerend
Op 22 juni 2020 is Joke Eek overleden op 78 jarige
leeftijd na een mooi laatste jaar.
Voor ons veel te vroeg. Bij de bestuurswisseling in
juni 2019 vertelde zij enthousiast over het feit dat
zij al 50 jaar lid van Inner Wheel Purmerend was. Zij
vertelde ons deze anekdote: Toen er destijds twee

dames van Inner Wheel bij haar aanbelden, vroegen
zij “Is je moeder thuis?” Ook toen deed de vergrijzing
al haar intrede. Erg trots vertelde zij dat zij overgrootmoeder was geworden.
Joke was voor 100% verknocht aan Inner Wheel. Zij
heeft in onze club veel functies vervuld en was in
2007-2008 President van District 58. Dat zij erg geliefd
was in het land blijkt uit de warme reacties die wij
zagen wanneer zij op de DLV en ALV herinneringen
ophaalde met leden van andere clubs in- en buiten
ons district. Voor onze club verzorgde Joke jarenlang
de “kersttafel” vol met prachtige handgemaakte artikelen. Ook de workshops die zij voor ons organiseerde en niet te vergeten de oliebollen middag aan het
einde van het jaar. Niets was teveel voor haar, altijd
konden wij een beroep op haar creativiteit doen.
Bij het afscheid stonden veel leden van onze club,
maar ook vanuit het land, langs de route om een
bloem op de auto te leggen. In een besloten dienst
hebben wij afscheid moeten nemen.
Wij zullen haar missen.

Door leden en bestuur van IW Enschede D56
Op 25 juni jl overleed ons lieve en zeer gewaardeerde
lid, Ria Roeloffzen. Toen haar man Frans in 1976 lid
werd van de Rotary sloot Ria zich direct aan bij Inner
Wheel. Zij voelde zich helemaal op haar plaats en
bracht de doelstellingen van onze club: Het bevorderen van vriendschap en het bevorderen van sociale
betrokkenheid, ook echt in de praktijk.
Zij heeft diverse keren deel uitgemaakt van de
programmacommissie en je wist: Als Ria in de commissie zit, heb je een prima programma.
Ook van de kookclub binnen Inner Wheel was Ria
een enthousiast lid. Zij kon heerlijk koken en deed
dat ook graag. Meer dan dertig jaar geleden werd
vanuit hun huis aan de van der Waalslaan gestart
met de fietsclub. Jarenlang hebben vijf echtparen
van Inner Wheel /Rotary op de fiets Twente verkend.
Na afloop van de dag was er een etentje bij iemand
thuis. Ria beet de spits af en het werd een groot
succes. Daarna, allen met pensioen, fietsten we één
keer per jaar een midweek door Nederland. Ook
hier weer kwam Ria met de leukste overnachtingsadressen: onze eerste keer buiten Twente werd de
Schuddebeurs in Zeeland. Inner Wheel en Rotary
waren belangrijk in het leven van Ria en Frans. Toen
Frans een paar jaar geleden overstapte van de Rotary
naar de past Rotarians, zei Ria: ”Maar ik ga niet weg
bij Inner Wheel”. Dat is ook niet gebeurd. Zo lang
als mogelijk was, werd Ria door Tineke gehaald en
gebracht naar de bijeenkomsten.
Zo bleef ze van alles wat er speelde binnen Inner
Wheel op de hoogte en behield ze contact met haar
vriendinnen. We zullen haar opgewekte en belangstellende aanwezigheid heel erg missen.

Door leden en bestuur van IW Voorschoten-

Door leden en bestuur van IW

Leidschendam

De Betuwe- Culemborg

Op 1 juli 2020 is ons lid Anneke van der Pluijm op 78
jarige leeftijd overleden. Op 8 juli woonden, vanwege
de coronamaatregelen, slechts enkele Inner Wheel
leden het afscheid van Anneke bij. De besloten
plechtigheid vond plaats in de Marekerk in Leiden.
Anneke was sinds 1999 lid van IW Voorschoten-Leidschendam. Ze was lange tijd een actief en betrokken
lid van de club en heeft gedurende vele jaren diverse
functies binnen het clubbestuur vervuld. Ook heeft
ze veel bijzondere activiteiten voor goede doelen
georganiseerd. Na haar actieve jaren werd Anneke
minder zichtbaar in de IW Club. Ze werd steeds
meer in beslag genomen door haar privéleven, waar
kinderen en kleinkinderen een zeer belangrijke
plaats innamen. Helaas werd zij ook steeds vaker
geplaagd door gezondheidsklachten. Anneke was
een elegante verschijning met positieve belangstelling voor haar clubgenoten.
Wij zullen haar warme persoonlijkheid,
betrokkenheid en ervaring enorm missen.

Op 6 juli jl. overleed op 83 jarige leeftijd ons Charter
lid Tilly Peterse-Orlemans. Vanaf de oprichting
van onze club in 1991 was Tilly een enthousiast lid
met een gevoelig oog voor het wel en wee van haar
mede IW leden. Taken in talloze commissies werden
met grote inzet uitgevoerd en haar optreden als
voorzitter maakte veel indruk. Dat alles was niet vanzelfsprekend. Haar leven kenmerkte zich door een
groot aantal teleurstellingen en tegenslagen waarbij
vooral haar ernstige handicap normaal functioneren
vaak in de weg stond. Toch bezocht zij bijna alle
bijeenkomsten en nam zij deel aan onze “Running
Dinners”. Dit deed ze altijd met een vrolijke lach:
daardoor hadden wij veel respect voor haar.
Haar enorme doorzettingsvermogen, haar optimisme en haar voortdurende belangstelling voor ons en
onze gezinnen blijven in onze gedachten.

Door bestuur en leden van IW Kinderdijk

In de vakantie kregen we bericht dat Greet HeeringBerghuis, èèn van onze oudste leden, was overleden. Wij herinneren ons Greet als een enthousiast
en betrokken lid dat, als ze tijd had om naar een
bijeenkomst te komen, wij konden genieten van
enthousiaste verhalen van haar reizen. Of het nu met
de caravan, de boot, met vrienden een vliegreis
naar Bali of China was, het verhaal was prachtig.
Op de clubavonden, als ze tijd had, maakte ze graag
een praatje met jongere en nieuwe leden. De laatste
jaren kon ze niet meer naar de bijeenkomsten
komen door lichamelijk ongemak, maar als je haar
de clubbrief bracht had je een gezellig en belangstellend praatje.
We zullen haar missen.

Midden in Coronatijd is, op 3 juli 2020, op 86-jarige
leeftijd, onze lieve, positieve vriendin Hannie EkSpoel overleden. Hannie was charterlid en medeoprichtster van onze IW club Kinderdijk; een actief lid
en altijd zeer betrokken bij de club. Ze heeft diverse
functies bekleed: was o.a. voorzitter, penningmeester, lid van de programmacommissie en medeorganisator van onze jaarlijkse bridgedrive ten bate van
ons goede doel. Al met al: Hannie stond altijd klaar
voor iedereen. Ze had humor, was gastvrij, creatief
(maakte mooie beelden en schilderijen) en soms wat
eigenwijs: gewoon Hannie.
We zullen haar missen en ons haar herinneren als
een fijne vriendin.

Door bestuur en leden IW HoogezandSappemeer D58

Bezoek ook onze IW Giftshop

www.innerwheel.nl/giftshop
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Een heel bijzondere avond,
die je thuis met jouw
vriendinnen kunt beleven.

Meld je hier aan:

iiw.nl.district60@gmail.com
serviceclub
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