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Beste leden van Inner Wheel Nederland,
 
Bijgaand ontvangen jullie, anders dan jullie van ons gewent zijn, deze Nieuwsbrief niet per 
LINFO maar via de secretarissen. LINFO krijgt een update en dat is de reden dat deze 
Nieuwsbrief niet via de website verstuurd kan worden i.v.m. een technische uitdaging. Met 
veel plezier hebben wij ook deze Nieuwsbrief weer samengesteld en wij zijn trots dat 
steeds meer clubs ons leuke berichten sturen om die te delen. 
Voor de feestdagen wensen wij jullie een fijne, knusse en gezellige kerst. Zover dat 
mogelijk is natuurlijk met jullie dierbaren. Happy New Year en dat het voor ons allen een 
inspirerend jaar mag worden.
 
Hartelijke groet,
 
Marian Tellegen & Tatjana Bieze



December: maand van gezellig samenzijn, van terugkijken, evalueren en 
afronden. Maar ook van vooruitkijken en hoop op mooie en betere tijden. Alle 
lichtjes die we branden, staan symbool voor deze hoop. Het vieren dat de 
donkerste dagen achter ons liggen en we weer op weg gaan naar een 
lichtere periode. En dat zowel letterlijk als figuurlijk. In deze nieuwsbrief 
aandacht voor ons gezellig samenzijn, samen met en voor elkaar én voor 
anderen. Samen op weg naar het licht.

Van Inner Wheel 2020 op naar 
Inner Wheel 2021

Disclaimer 

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 



December is de tijd van warmte, saamhorigheid en reflectie. Wat was 2020 een vreemd 
en uniek jaar. Het begon in januari met een bruisende Inspiratiedag van D60 in 
Eindhoven.We lazen wel berichten over een virus in Wuhan, maar het zei ons nog 
weinig. Tot het virus uiteindelijk ons ook bereikte. Scholen gingen dicht, we werkten thuis 
en bijeenkomsten werden gecanceld. Ondanks dat realiseerden we ons nog maar 
nauwelijks wat de impact van Covid-19 op onze levens zou zijn.

We leerden afstand houden en moesten onze gebruikelijke IW Club-bijeenkomsten laten 
vervallen. Ontmoeten werd anders en we ontdekten samen het 'Zoomen' om toch een 
gevoel van verbondenheid in stand te houden. Het was mooi te zien dat er zoveel 
initiatieven voor nieuwe activiteiten ontstonden. De veerkracht en inventiviteit waarmee 
programma's werden aangepast aan de zich steeds weer wijzigende omstandigheden is 
bewonderingswaardig. Steeds samen, met elkaar, voor elkaar én voor anderen.

Naast nieuwsbrieven en online activiteiten (Whatsapp groepen, lezingen, Webinar, 
vergaderingen, contact tussen clubs,….) ontstonden er onderling ook nieuwe 
contactvormen. Zoals het samenkomen in kleinere groepjes, waardoor het contact 
intensiever werd en de onderlinge verbondenheid ondanks alles toch werd versterkt. 
Wat we met elkaar het afgelopen jaar ontdekt hebben, geeft de basis voor volgend jaar, 
samen komen we er door. Ik heb getracht dit hele verhaal in bovenstaande Haiku samen 
te vatten en Mirriam Bouwmeester heeft het prachtig verbeeld.

Namens het Landelijk Bestuur wens ik jullie allen een gelukkig en vooral gezond 2021!
 
Marlies Arnoldus-Luiten
President Inner Wheel Nederland
 

“Hart voor Vrouwen” gekozen als 
NSP



Het was een spannende strijd. Drie prachtige projecten, die gedreven en enthousiast 
ondersteund werden. Het bleef spannend tot het eind. Maar de uitslag spreekt voor zich. 
In totaal konden er 69 stemmen (66 clubs en 3 Districten) uitgebracht worden. We 
ontvingen 65 geldige stemmen. De verdeling was als volgt:
 
Hart voor Vrouwen                        33
Sheltersuits Foundation                24
St. Shimaruku Curaçao                   8
 
Club Purmerend, van harte gefeliciteerd en heel veel succes met alle plannen voor de 
komende jaren. We zijn benieuwd wat jullie allemaal voor ons in petto hebben. Club 
Oldenzaal en Haarlem, hartelijk dank voor al jullie inspanningen om de andere twee 
projecten te promoten. 
 

Met elkaar, voor anderen



IW Kampen doneert Kweepeerboompjes aan het 
voedselbos

In november 2019 is Kampen begonnen met de aanleg van een voedselbos in het 
stadspark, naast de kinderspeelplaats. Een plek waar zichtbaar wordt waar voedsel 
vandaan komt, waar je kan zien hoe het groeit en waar je het zelf, onder begeleiding, 
kan plukken. Het afgelopen jaar werden de eerste stappen gezet en kreeg het 
voedselbos langzaam vorm. Door het doneren en planten van Kweepeerboompjes helpt 
IW Kampen bij de realisatie van dit mooie initiatief.

Snoezelkamer Prinses Máxima Centrum
 



Een aantal jaar geleden ondersteunden wij als IW Nederland het Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie met een gift van € 20.000,-. Mede dankzij deze gift kon 
de inrichting van een Snoezelkamer en 3 Snoezelkarren gerealiseerd worden, die 
afgelopen november in gebruik genomen werden. Een Snoezelkamer is een kamer waar 
speciaal meubilair een ontspannen houding mogelijk maken en gedempt licht, zachte 
muziek en geuren een kalmerende en veilige sfeer oproepen. Ook stimuleert het de 
nieuwsgierigheid naar prikkels en kan het een aanvullende stimulerende werking 
hebben op het herstellende brein na een hersentumoroperatie. Het biedt daarnaast, 
zowel de familie als Zorgmedewerkers, de gelegenheid om buiten de patiëntenkamer 
alleen te zijn met het kind en samen iets prettigs te beleven: ontspannen op een 
waterbed naar een projectie kijken, Ontspanningsoefeningen doen, samen genieten van 
even wat anders. Wat mooi dat we hier als Inner Wheel een bijdrage aan hebben 
kunnen leveren. We kijken uit naar wat voor moois we samen met en voor Hart voor 
Vrouwen kunnen realiseren.
 



Sinterklaas bezoekt IW Lelystad

Ondanks alle Corona drukte had Sinterklaas toch nog tijd gevonden om in te breken op 
een Zoom vergadering van IW Lelystad. Geheel onverwacht verscheen hij digitaal in 
beeld. Eerder die dag hadden zijn Pieten al chocoladeletters van de actie SINT VOOR 
ELK KIND bij alle leden thuis bezorgd, vergezeld van een persoonlijk gedichtje. Sint 
sprak een paar leden persoonlijk toe en vroeg ook aan enkele leden om hun gedichtje 
voor te lezen. Sint was erg onder de indruk van de gedichten en vol lof over alle 
activiteiten binnen de club. Hij was blij om via de digitale weg toch de kans te hebben 
om leden in het zonnetje te kunnen zetten, maar sprak toch de hoop uit dat hij er 
volgend jaar weer fysiek bij te kunnen zijn.

Een verwenpakketje van en voor IW Nijkerk

Met elkaar, voor elkaar



IW Nijkerk verraste haar leden op een verwenpakketje bestaande uit badzout, thee en 
snoepjes. In het pakketje zat ook een lootje. Via een leuk filmpje van de trekking kregen 
de leden te horen op welke loten de drie prijzen gevallen waren. Binnenkort volgt er nog 
een vierde prijs en wel voor het lid dat de meest originele foto met haar verwenpakketje 
maakte.

IW Tilburg Triborch viert samen kerst



De kerstviering was gelukkig gepland voor de aanscherping van de Corona 
maatregelen. Dat betekende dat een gastvrouw nog 3 leden mocht ontvangen voor een 
kerstdinertje. Voor leden die dat niet aandurfden, werd er in groepjes van 4 buiten, bij 
een haardvuur, een kerstborrel georganiseerd. Tijdens de borrel of het diner zoomde 
iedereen even in om met elkaar het glas te heffen en te toasten op het nieuwe jaar.

Advent breien

Op initiatief van Linda van Scheijndel is er een brei advent actie gestart. Elke dag, 
tijdens de adventsperiode, worden er 12 naalden kantpatroon en 8 ribbels gebreid: een 
dagelijks moment van reflectie. Uiteindelijk moet dit leiden tot een mooie lange wollen 
das. Hier een greep uit de diverse breiwerken in uitvoering.



Ook online IW clubs in de toekomst?

Ook internationaal gebeurt er het nodige en merk je dat Covid-19 ons ook weer nieuwe 
mogelijkheden biedt. Zo vond op 3 december het eerste online European Webinar 
plaats. Voertaal Engels met simultaanvertalingen in het Italiaans, Frans en Duits en dat 
betekende dat er veel belangstelling was. Helaas konden er maar 500 mensen 
deelnemen aan het online Webinar, waardoor het veel mensen niet lukte om in te 
loggen, maar het staat online en kan via YouTube alsnog bekeken worden: 
https://www.youtube.com/watch?v=a0IOXw-96lI. Onderwerp was vernieuwing van IW. Er 
werd het nodige gepresenteerd en het is beslist leuk om er eens rustig doorheen te 
scrollen. Mooi is bijvoorbeeld het voorstel om naast onze gewone Clubs ook online 
Clubs op te richten. Je zou dan lid kunnen zijn van je huidige Club én van een online 

International Inner Wheel



Club waarbinnen je samen met IW leden uit andere landen kunt samenwerken aan 
projecten en/of ervaringen en plannen kunt uitwisselen. Beslist leuk om de komende 
weken eens over te dagdromen.

International IW Web Magazine
Het nieuwe online International IW Magazine is weer uit. Heel leuk om te lezen waar 
leden in andere landen zich allemaal mee bezighouden. Klik hier maar eens. 

Hieronder een greep van berichten van onze Clubs in de media. Heb je zelf ook wat, 
stuur het in. Het is altijd leuk om te lezen.

IW Veghel-Uden haalt de publiciteit met hun 
Hartenvriendjes

Inner Wheel in de media





IW Epe in de pers met hun actie voor de 
voedselbank





Kerstgroet
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