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colofon   DOOR MARRY CODÉE, HOOFDREDACTEUR  
Een nieuw 
thema én 
een nieuwe 
redacteur!!!

Als ik dit voorwoord schrijf is het buiten heel zonnig, ligt er sneeuw en vriest het. Echt 
winter dus en de schaatskoorts neemt met de dag toe. Wat is het heerlijk nu te genieten 
van het buiten zijn, omdat we nog steeds, zo meteen al een jaar lang, in de ban zijn van 
het coronavirus met al zijn beperkingen. Als je straks de kroniek open slaat hoop ik dat 
het ook zonnig is en het lentegevoel gaat kriebelen.
Een kroniek met weer veel mooie artikelen. In sommige wordt nog teruggeblikt 
naar de kerst, omdat kerst vieren met elkaar zo anders was dan anders. Ook nog een 
kerstgedicht met een boodschap voor dit nieuwe jaar. We mogen nog niet als club bij 
elkaar komen maar steeds meer clubs ontdekken hoe waardevol het is om elkaar te 
ontmoeten in een Zoomvergadering en elkaar te inspireren. Precies het thema van deze 
kroniek. Dank je wel, schrijvers, voor al jullie artikelen.

Het thema voor de kroniek van juli is:  
Welke Inner Wheel past bij jou? De deadline 
voor het inleveren van kopij is 5 juni.

Als je kijkt naar de drie pijlers van Inner 
Wheel: het bevorderen van vriendschap, het 
stimuleren van de persoonlijke bereidheid tot 
helpen en het bevorderen van internationale 
contacten, wat spreekt je dan aan? Spreekt 
een bestuursfunctie je aan of juist helemaal 
niet en ben je juist iemand voor de handen 
uit de mouwen of vind je het gezellig om 
in een klein groepje bij elkaar te komen en 
over verschillende onderwerpen te praten. 
Misschien is plaats nemen in een commissie 
echt iets voor jou. Genoeg redenen om over na 
te denken en er over te schrijven. Pak de pen 
en SCHRIJF!

En dan gaat er een wisseling plaats vinden in 
de redactie.
De redactie en de PR commissie willen Letta 
van Walsem heel erg bedanken voor al haar 
energie en enthousiasme, waarmee zij dit jaar 
haar redacteurschap heeft gedaan, we waren 
een goed team met korte lijnen. Omdat we 
niet bij elkaar mochten komen was ook hier   
het online contact een goede oplossing. 
Letta, wij wensen jou het allerbeste!
Het stokje van Letta gaat over naar Dianne 
Hamer, lid van IW Epe. Zij is al eerder 
redacteur en hoofdredacteur geweest, dus 
zij weet van de hoed en de rand. We hebben 
er alle vertrouwen in dat we ook nu weer een 
goed team gaan vormen. Dianne, succes!

De Kroniek met oa
* NSP Hart voor vrouwen
* Bedankt lieve Wil
* Benefietconcert Inner Wheel Arnhem
* Wat doet Corona met vrouwen wereldwijdl 
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CLUB
JUBILEA

AGENDA
17 & 18 april 2021 
Inner Wheel Conventie Jaipur – online 

  DOOR ARDY BRUGMANS, IW DE KEMPEN 

Over goede voornemens  
en lichtpuntjes
Drijven de donkere wolken van het afgelopen 
jaar mee het nieuwe jaar in? Of kunnen we die 
donkere wolken grotendeels achterlaten in 
2020. Hoopvol is dat de toestroom van vaccins 
en vaccinatie goed op gang begint te komen.
Het begin van een nieuw jaar staat meestal 
symbool voor hoopvolle gedachten en goede 
voornemens. Ik merk dat ik me maar voor-
zichtig hieraan durf over te geven.
Tijd voor eerste hulp bij nieuwe voornemens. 
Hoe kunnen we elkaar ondersteunen, elkaar 

moed in spreken en elkaar meenemen in de 
moeiteloze dingen in het leven.
Aandacht hebben voor de lichtpuntjes in het 
leven?!

Wat is voor jou een lichtpuntje? 
Waar word jij blij van? 
Wat gun jij je zelf en ook de ander?
Waar wordt jouw leven lichter van?
Een voorzetje: mijn lichtpuntjes:
**Het frisse-neuzen-gevoel dat ik heb als ik 

toch ben gaan wandelen terwijl het een beetje 
miezert.

** https://www.youtube.com/
watch?v=cKnMSCJXOJY  
 …daar aan de andere kant van de regenboog 
waar dromen die je durfde dromen écht 
uitkomen….
** https://nl.pinterest.com/
pin/310889180510171474/ 
…jij bent Onmetelijk Krachtig

Inspiratie zorgt ervoor dat we positieve energie krijgen, 
in beweging komen en dingen voor elkaar krijgen. 

Het afgelopen jaar voelden we ons door alle Corona maatregelen 
beperkt, maar wat inspirerend om in de jaarverslagen van onze 
clubs te lezen dat er zoveel is gedaan.
Onvoorstelbaar dat wij in het clubjaar 2019-2020 met elkaar 
bijna € 200.000 hebben gedoneerd. Samen met de ‘Handen uit 
de mouwen’ acties hebben wij hiermee bijna 150 Goede Doelen 
ondersteund! We mogen met recht trots zijn dat wij als Inner 
Wheel er ook nu met elkaar zijn voor elkaar en voor anderen.

Positieve 
energie

   DOOR MARLIES ARNOLDUS, IW PRESIDENT NEDERLAND

Ieder kind verdient een verjaardag
  DOOR LEDEN EN BESTUUR VAN IW PURMEREND

Deze verjaardagsbox bevat twee cadeautjes 
voor de jarige, een boek, slingers, 
ballonnen, limonadesiroop, taartmix, 
slagroom, een traktatie voor klasgenootjes 
en de leerkracht. In 2010 werd de box 
ongeveer 1000 maal uitgegeven en dit jaar 
komt men op 61.000 stuks. Buiten het geld 
wat nodig is voor de verjaardagsboxen kan 
men ook helpende handen gebruiken. Zo 
heeft IW Purmerend besloten ook mee te 
helpen met inpakken. Op 14 november jl.  
hebben enkele  clubleden 400 boxen gevuld 
met veel plezier en een voldaan gevoel! 
Daarbij heeft onze club ook een cheque 

van € 1000.= kunnen overhandigen aan de 
Stichting.
Jarige Job heeft een ruimte ter beschikking 
in Rotterdam op het ‘Van Nelle’ terrein waar 
opslag en het vullen van de boxen plaats vindt. 
Jarige Job werkt samen met de Voedselbanken 
Nederland. De Voedselbank zorgt ervoor dat 
de ouders 2 weken voor de verjaardag van het 
kind, de Jarige Job verjaardagsbox ontvangen. 
Deze kunnen ze gewoon meenemen als ze 
het Voedselpakket gaan halen. Een geweldige 
samenwerking voor een goed doel!

Zie ook www.stichtingjarigejob.nl.

In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er 
thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het  
geven van een verjaardagsbox t.w.v. € 35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte 
verjaardag thuis en op school!

Waddinxveen
Opgericht 28 maart 1981  
40 jaar 

Barneveld
Opgericht 6 april 1991    
30 jaar

Voorschoten-Leidschendam
Opgericht 21 april 1961    
60 jaar

Schoonhoven
Opgericht 28 april 1961    
60 jaar

Groningen-Zuid
Opgericht 25 mei 1991
30 jaar

Veenendaal
Opgericht 21 juni 1986
35 jaar
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Stichting “HART voor Vrouwen” van 
cardioloog Prof. Dr. Angela Maas 
(Radboud UMC Nijmegen) zet zich in 
voor ons VROUWENHART, dat zich 
anders en eigenzinniger gedraagt dan 
het mannenhart. Jullie hebben hierover 
uitgebreid kunnen lezen in het NSP-
voorstel dat IW Purmerend vorig jaar 
heeft ingediend. En HOERA! Inner Wheel 
Nederland heeft dit voorstel van harte 
omarmd en met grote meerderheid 
gekozen. 

Dus Inner Wheel Nederland: we gaan van 
start met dit prachtige project!
In IW Purmerend stak een aantal leden Hart 
en Hoofd bij elkaar om dit prachtige initiatief 
verder te ontwikkelen. De komende – bijna 
– 3 jaar (januari 2021 t/m november 2023) 
kunnen wij met dit project een belangrijke 
bijdrage leveren aan een actueel en dringend 
onderwerp dat alle vrouwen van Nederland 
ter harte gaat. Ja, zelfs van levensbelang voor 
hen is! Want wat komt meer nabij dan – het 
functioneren van - je eigen HART?  

Geef om je HART
Angela Maas waarschuwt heel duidelijk: 
problemen aan het VROUWENHART manifes-
teren zich heel anders dan klachten aan het 
mannenhart. Hierdoor worden de signalen 
vanuit het VROUWENHART minder goed of 
zelfs helemaal niet herkend en wordt er vaak 
minder snel, minder adequaat en zelfs te laat 

gehandeld. Over het ‘hoe en waarom’ valt nog 
veel te ontdekken. Het VROUWENHART moet 
beschermd en gered worden! Een inhaalslag 
in wetenschappelijk onderzoek moet snel 
gemaakt worden. En daarvoor is dringend 
geld en energie nodig. 
IW Nederland wil Stichting HART voor Vrou-
wen van Angela Maas van harte ondersteunen 
in haar missie. Immers, zonder een gezond 
HART geen kwaliteit van leven en zonder een 
bloeiend HART geen passie om iets moois van 
dat leven te maken.

Het startsein is gegeven, de reis is 
begonnen! 
Vanaf nu is de NSP-trein in beweging en den-
dert door IW Nederland.  Wij willen niet alleen 
resultaten behalen: geld voor extra weten-
schappelijk onderzoek naar het functioneren 
van ons VROUWENHART, maar wij willen ook 
graag met zoveel mogelijk Hartenvrouwen ge-
nieten van de reis die we gaan maken. En dat 
gebeurt voorál als we ook ons andere HART 
aanspreken: het “HART van liefde, inspiratie, 
creativiteit en verbinding”.

Food & Focus & Fit & Fun
Tegelijkertijd willen wij vrouwen aansporen 
om de gezondheid van hun hart te bewaken 
en dat doen we met de 4xF: Food & Focus & Fit 
& Fun: kennis, beweging, gezonde voeding en 
een gezonde geest, maar vooral ook met heel 
veel plezier en voldoening. Ons NSP-project 
“HART voor Vrouwen”, is een “open” project. 

Tijdens de reis wordt iedereen – binnen én 
buiten Inner Wheel - uitgenodigd om mee te 
doen, om óók in die trein te stappen, intercity 
of stoptrein, voor kortere of voor langere tijd 
en binnen of buiten je eigen regio. Laat je 
meevoeren en bedenk een reis vol activitei-
ten!

Nationale Service Commissie
Vanuit IW Purmerend is een kerngroep 
gevormd: de Nationale Service Commissie 
(NSC) die activiteiten bedenkt, aanstuurt en 
coördineert. De NSC heeft vergaderd, gebrain-
stormd en plannen gemaakt. Het enthousi-
asme is groot, niet alleen in die NSC maar 
ook daaromheen. Spontaan hebben leden 
uit het land zich gemeld om ook op die trein 
te stappen. Er is plaats voor iedereen en er is 
genoeg te doen, dus: Wie zin heeft, meld je 
alsjeblieft aan bij de NSC! Want met elkaar 
kunnen we zoveel méér (stuur een email 
naar: nspinnerwheel@gmail.com). 

Op dit moment is de NSC druk bezig met 
“kwartier” maken: het voorbereiden en 
opstarten van de reis, een spoorboekje maken 
en het in beweging zetten van de trein: hoe, 
waar, wanneer en met wie gaan wij aan boord, 
wat nemen wij mee, waar stappen Harten-
vrouwen in, waar stappen zij uit en wat delen 
zij uit? En tijdens die prachtige reis zullen onze 
harten zich met elkaar verbinden en realiseren 
wij ons des te meer: we doen dit met elkaar, 
voor elkaar en voor anderen!

Ons eerste Nationaal 
Service Project is begonnen! 
De trein vertrekt!
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Een thema waar je alle kanten mee op kunt. 
In de virtuele NSP-winkel (zie Website IW NL) 
zijn allerlei leuke cadeautjes te koop; voor 
jezelf of om te geven.
Vandaag besteld, overmorgen in huis. De 
winst is uiteraard bestemd voor het NSP. 
Bijvoorbeeld:
•  Hartenpins (laat het project zien en draag 

het uit!)
• IW-Hartenpostzegels
• Hartensleutelhangers
•  Boekje “Ik geef je mijn hart” van Maurice 

Hermans
• Boek “Hart voor Vrouwen” van Angela Maas

Informatie:
Wil je op de hoogte blijven van alle NSP-
activiteiten en je laten inspireren door de 
leuke acties die Inner Wheel Clubs organise-
ren, volg ons dan op de Website van IW NL, 
op Facebook/Instagram/Linkedln en lees de 
Kroniek en de Nieuwsbrieven.

Winkel van het Hart:

Het NSP-
Hartenlied
Wat is er fijner om tijdens een mooie 

reis luidkeels met elkaar te zingen? Niets 
is meer bezongen dan ons HART, de 

plek waar de liefde zetelt. En het HART 
spreekt zichzelf uit door te zingen of te 
declameren. Speciaal voor Inner Wheel 

geschreven: het NSP-Hartenlied (binnen-
kort via geluidsfragment op onze Website 

te beluisteren) ! Hopelijk volgen er nog 
vele meer.  Met elkaar leveren zij dan een 
mooi reisverslag op als een ODE aan het 

VROUWENHART

het NSP-HARTENLIED:

Refrein:
Een HART klopt voor jou

van vrouw tot vrouw
Een HART klopt voor allen één

Een HART klopt gelijk met dat van jou
een HART klopt voor iedereen

Couplet:
Soms sla je eentje over
soms sla je eentje meer

HART in stukken, HART gebroken
Maar mijn HART slaat telkens weer

Couplet:
HARTverwarmend, HARTverscheurend

Richt je pijlen op mijn HART
Vol van liefde, eeuwig treurend

soms van goud en soms pikzwart

Couplet:
Soms stop je plots met kloppen

Soms doe je het niet meer
maar de levenslust is sterker
En die redt mij telkens weer

Couplet:
Een cirkel in beweging

draaien door met HART en ziel
want ons VROUWENHART moet kloppen

VROUWENHART roept Inner Wheel

Solo Refrein

Friesland/Groningen/Drenthe: 
Joke Emmelkamp (IW Groningen)
 j.emmelkamp@home.nl 

Overijssel/Flevoland: 
Margien Wessels Boer  
(IW Staphorst Reestland) 
janenmargien@gmail.com 

Noord Holland: 
Debby Albers (IW Aalsmeer) 
iwnl.d58.vp@gmail.com 

Gelderland: 
Willeke Overink (IW Arnhem Rijn IJssel) 
willeke.overink@upcmail.nl 

Utrecht/Groene Hart: 
Ingrid van der Vis (IW Bodegraven)
invandervis@gmail.com 

Zuid Holland: 
Ada Schouwink (IW Nieuwerkerk a/d IJssel) 
adaatje46@gmail.com 

Zeeland/Curaçao/Paramaribo:
Gees van der Peijl (IW Zeeuwsch Vlaanderen)
gees@zeelandnet.nl 

Noord Brabant/Limburg: 
Lia de Braal (IW Tilburg Triborch)
lia.debraal@gmail.com

zijn NSP-intermediair binnen een kleine regio en hebben nauw contact met de 
NSC, zijn goed op de hoogte van alles wat speelt, kunnen snel en actief handelen, 
zijn doorgeefluik, duwer/trekker; kortom, alles wat de onderlinge verbinding, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid zal verstevigen en ongetwijfeld enorm  
veel plezier en voldoening zal opleveren. 

Zoek je informatie, hulp of heb je een idee? Neem contact op met een Hartenvrouw bij jou in 
de regio:

Onze 
“Hartenvrouwen”  
in de provincie
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Covid-19 leidt tot allerlei beperkingen, lastig 
en ook beangstigend. Zeker voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Alles is 
anders, familie mag niet meer op bezoek 
komen, je mag niet meer naar huis, je moet 
een mondkapje op en de dagbesteding gaat 
niet door………. Voor deze mensen maken 
IW Veghel-Uden en Zeeuwsch-Vlaanderen 
Hartenvriendjes, lappenpoppetjes met 
een zakje waarin je je angsten en zorgen 
kunt opbergen of juist iets wat je troost 
kan geven als je eenzaam voelt of bang 
bent. Bovendien is het vaak makkelijker 
om eigen problemen op het poppetje te 
projecteren en zo bespreekbaar te maken. 
De Hartenvriendjes vinden ook hun weg 
naar kinderen die de extra aandacht en 
troost goed kunnen gebruiken in deze zware 
periode.

En het is niet alleen een geweldig project 
voor de ontvangers, het maken van de 

Hartenvriendjes levert ook veel gezelligheid 
op. Met elkaar, in kleine groepjes, je fantasie 
de ruimte geven en allerlei leuke variaties 
verzinnen. Een Hartverwarmend project in 
deze voor velen eenzame en saaie periode. 

  DOOR MARIAN TELLEGEN, IW VEGHEL-UDEN E.O.

Hartenvriendjes bieden troost 

Eind november werd op twee basisscholen 
in Voorburg de nationale Boomfeestdag ge-
vierd. Boomfeestdag 2020 stond oorspronke-
lijk op 18 maart gepland, maar kon vanwege 
de COVID-19 crisis toen niet doorgaan.

De leerlingen van groep 8 van de St. Maar-
tensschool in Voorburg mochten allemaal 
om de beurt helpen bij het graven van gaten 
en het planten van twee sierappelbomen 
op hun schoolplein. De opbrengst van de 
jaarlijkse bridgedrive, georganiseerd door 
IW Voorburg, werd dit jaar besteed aan twee 
Boomfeestdag-lespakketten, bestaande uit 
educatief materiaal als Bomen Paspoorten 
en Bomen Herkennen boekjes en uit een 
Schoolboom: een sierappel- of sierkers-
boom. De combinatie van theorie in de klas 
en ontdekking in de natuur biedt leerlingen 
een stimulerende afwisseling. 

Rotary Voorburg organiseerde voor deze 
Boomfeestdagen een Corona proef quiz 
op het schoolplein van de Lusthofschool, 
waarbij de vier winnaars de schoppen moch-
ten pakken om hun twee Schoolbomen te 
platen.

De beide schooldirecteuren hopen dat de 
groep 8-ers later terug zullen denken aan 
deze dag, waarbij ze hun kinderen laten zien 

hoe mooi en groot de Schoolbomen dan 
geworden zijn.

  DOOR JOHANNEKE VAN HECKING COLENBRANDER, IW VOORBURG

Inner Wheel en Rotary Voorburg  
bieden alternatieve Boomfeestdag aan
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Vanwege Corona 
zijn de kantoren 
en gebouwen 
van de VN in 
Wenen al bijna 
een jaar gesloten. 
Dit betekent 
dat er helaas 
geen fysieke 
NGO commissie 
vergaderingen 
konden 

plaatsvinden. Gelukkig was het wel 
mogelijk om deel te nemen aan de 
virtuele vergaderingen van de commissies 
in Wenen. Een deel hiervan werd in 
samenwerking met de commissies in 
Genève en New York georganiseerd. Zo 
konden we, tot op zekere hoogte, onze 
werkzaamheden voortzetten. Hieronder 
vindt u een overzicht van de verschillende 
besprekingen.

2020 markeerde de 25e verjaardag van de 4e 
Wereld conferentie voor vrouwen in Peking 
in 1995 en het vaststellen van het “ Actiepro-
gramma van Peking.” Deze overeenkomst is 
een mijlpaal als het gaat om het bevorderen 
van de ontwikkeling van vrouwen en meisjes 
en het bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
meisjes. In 2020 vierde de wereldgemeenschap 
ook de 25e verjaardag van de “ Verklaring van 
Kopenhagen”. Hierin werd erkend dat duur-
zame sociale en economische vooruitgang niet 
kan worden bewerkstelligd zonder de volledige 
betrokkenheid van vrouwen. Helaas vonden 
beide festiviteiten plaats op het moment dat 
we wereldwijd kampten met het begin van 
een enorme crisis op sociaal vlak en op het 
gebied van gezondheidszorg. De 2020 COVID-19 
pandemie maakt duidelijk hoe belangrijk het 
is om te investeren in sociaal beleid gericht 
op de bescherming van de meest kwetsbare 
personen maar ook van hele gezinnen.  Het zijn 
namelijk de gezinnen die de grootste last van 
de crisis dragen. Ze moeten elkaar  bescher-
men, zorgen voor de kinderen die niet naar 
school kunnen en tegelijkertijd moeten zij ook 
doorgaan met hun eigen verantwoordelijk-
heden en werkzaamheden. Gezinnen zijn het 
middelpunt geworden van de interactie tussen 
de verschillende generaties die ons door deze 
crisis loodsen. Tijdens moeilijke economische 
tijden verergert armoede. En in tijden van 
onzekerheid verergert de stress – en dit vertaalt 
zich vaak in groeiend geweld tegen vrouwen 
en kinderen. Daarom is steun aan kwetsbare 
gezinnen nu belangrijker dan ooit.

Wereldwijd vormen vrouwen een steeds 
belangrijker onderdeel van de formele en infor-
mele beroepsbevolking. Tegelijkertijd dragen 

zij een onevenredig groot deel van de zorg voor 
het huishouden en wordt het steeds zwaarder 
om de balans tussen familie en werk te vinden. 
De noodzaak om de gendergelijkheid in ge-
zinsverband  te bewerkstelligen komt hierdoor 
steeds meer onder de aandacht. 
Terwijl de wereld de strijd aangaat met 
COVID-19, doet  zich nu een echte kans voor 
om de manier waarop we over de economie 
denken om te gooien en de manier waarop 
onze economieën en samenlevingen functio-
neren te transformeren. En op deze manier een 
grotere gelijkheid voor iedereen te voeden. Het 
is duidelijk dat gendergelijkheid niet verwezen-
lijkt kan worden zonder een grotere gelijkheid 
binnen het gezin, en dat het  Beijing actiepro-
gramma ons een visionaire routekaart  voor de 
toekomst blijft bieden.

Als gevolg van de  COVID-19 pandemie, moeten 
miljoenen mensen nu binnen blijven. Gen-
derongelijkheid, met name van toepassing op 
vrouwen thuis, wordt steeds meer zichtbaar als 
het gaat om het verrichten van huishoudelijke 
taken en de zorg voor kinderen , zieken of ou-
deren. De crisis van het coronavirus heeft met 
name de vrouwen extra hard geraakt en ver-
groot de reeds bestaande sociaaleconomische 
verschillen. Wereldwijd bestaat het personeel 
in de zorg voor meer dan 70% uit vrouwen. 
Bovendien besteden vrouwen 3 x zoveel tijd 
aan onbetaalde zorgtaken als mannen. Het 
zijn voornamelijk vrouwen die voor de zieken 
zorgen, hetzij beroepsmatig voor meestal lage 
lonen, hetzij binnen het gezin. Hierdoor is de 
kans op besmetting met het virus ook groter. 

We weten allemaal dat de Covid19 crisis een 
zware wissel trekt op het leven van ouderen.
Lockdown en afstand houden zijn een zware 
belasting voor ons geestelijk welzijn. De ou-
deren binnen onze samenleving worden het 
meest geraakt door het virus. De sterftecijfers 
zijn 5 x hoger dan het wereldwijde gemiddelde. 
66% van de + 70 jarigen hebben minstens 1 
onderliggende ziekte. De reguliere gezond-
heidszorg staat onder druk. De helft van alle 
COVID-19 doden in Europa vond plaats in 
zorginstellingen.

Tijdens een online panel discussie met de VN  
commissaris voor de rechten van de mens, 
mevrouw Michelle Bachelet, en de onafhanke-
lijke expert voor  Rechten van de oudere mens, 
mevrouw Claudia Mahler, werd opnieuw bena-
drukt dan Mensenrechten voor alle generaties 
moeten gelden. We hebben strenge mechanis-
mes nodig om de mensenrechten van ouderen 
te beschermen en het is uitermate belangrijk 
dat we onze zienswijze aanpassen. Ouderen 
zijn geen groep van zieke, kwetsbare, hulpeloze 
en vergeetachtige mensen en hierdoor tweede-

rangs burgers. Ze hebben het recht om waardig 
te leven, om alle aandacht te krijgen die ze 
nodig hebben en moeten beschermd worden 
tegen fysiek, psychisch en sexueel geweld, 
financiële uitbuiting en verwaarlozing.
Geweld kan leiden tot enorme gezondheids-
problemen en zelfs de dood tot gevolg hebben. 
Helaas is het een verborgen probleem dat niet 
louter te wijten is aan leeftijds- of gender discri-
minatie maar ook aan invaliditeit, matrimoniale 
en sociale status. Ongeveer 1 op de 6 personen 
van 60 jaar of ouder is op enerlei manier in aan-
raking geweest met misbruik binnen openbare 
instellingen in het afgelopen jaar.
Met lockdowns en verminderde zorg vertonen 
geweld en misbruik een stijgende lijn en helaas 
zijn vrouwen vaker het slachtoffer van misbruik 
tegen ouderen.

Het afgelopen jaar heeft COVID-19 een keten 
van niet eerder vertoonde effecten  veroorzaakt 
in Europa. Niet alleen is de gezondheidscrisis 
de oorzaak van een continentale lockdown en 
een economische crisis waarvan Europa maar 
langzaam zal herstellen, maar het heeft ook 
geresulteerd in een definitieve vertraging om de 
klimaat en milieudoelstellingen te bereiken.
Het blijft enorm urgent voor de mensheid om 
de klimaatverandering en milieucrisis op te 
lossen. Het coronavirus heeft ons de schaal 
laten zien waarop dit moet worden aangepakt: 
De vertraging in activiteiten zou de wereldwijde 
uitstoot van broeikas gassen met 8% kunnen 
vertragen in 2020, in lijn met de jaarlijkse reduc-
tie van 7,6% die noodzakelijk is de komende 
10 jaar om de temperatuurverhoging onder 
1.5°C tot 2050 te houden. Terwijl de positieve 
effecten op de uitstoot tijdelijk zijn en een on-
houdbare wissel trekken op de gemeenschap, 
vertegenwoordigen de meer dan $11 triljoen 
stimuleringsmaatregelen die door regeringen 
wereldwijd zijn aangekondigd een ongekende 
kans om groene maatregelen tijdens het econo-
misch herstel te stimuleren.

Om al deze zaken aan te pakken is de voort-
durende aandacht van de verschillende NGO 
commissies waarin IWW ook wordt vertegen-
woordigd, uitermate belangrijk. We hopen, 
dat de NGO commissies spoedig weer fysiek 
kunnen vergaderen, maar dit hangt af van het 
standpunt van VN –Wenen op het gebied van 
COVID-19.
In de tussentijd kunnen we, dankzij de mo-
derne technologie, doorgaan met ons werk. 

  DOOR CEJA GREGOR - HU, IW WENEN-NORDOST, INTERNATIONAL UN REPRESENTITIVE  

Wat doet Corona met vrouwen wereldwijd 
I N T E R N A T I O N A A L  O N T M O E T E N
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  DOOR INEKE VAN DER HORST, IW NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Een nieuw lid geeft  
de club inspiratie! 
Op 11 januari hebben de duovoorzitters 
van IW Nieuwerkerk aan den IJssel (Irina 
Brorens en Ineke van der Horst) een nieuw lid, 
Annette Guldemond, geïnstalleerd. Dit was in 
Coronatijd een bijzondere gebeurtenis: niet 
met alle leden gezellig bij elkaar, maar met z’n 
drieën, op 1.5 m afstand! Zoals gebruikelijk 
heeft ze een boeket met 25 bloemen (symbool 
voor onze club met 25 leden) gekregen, waar 
ze zélf een bloem tussen gestoken heeft. De 

foto’s en het filmpje dat we ervan gemaakt 
hebben, is na afloop naar de leden gestuurd.

De voorgeschiedenis was natuurlijk ook 
anders dan anders: Annette heeft als 
nieuweling onze laatste bijeenkomst in maart 
bijgewoond, zodat een groot aantal leden 
kennis met haar heeft kunnen maken, en 
zíj met hén….en daarna werd het een tijdje 
stil……tot de club weer bijeenkomsten 

ging organiseren, uiteraard binnen de regels 
(groepjesbijeenkomsten, Sinterklaas-en 
Kerstactie, Zoombijeenkomst). Annette deed 
enthousiast mee en we kunnen wel stellen dat 
haar lidmaatschap er mede voor gaat zorgen 
dat de club voldoende inspiratie heeft om van 
dit Inner Wheel jaar een succes te maken. 

In december zijn wij zowel met Sinter-
klaas als met Kerst in actie gekomen.
De Sinterklaasactie was bestemd voor 
kinderen in gezinnen die gebruik moeten 
maken van de Voedselbank. Ieder lid 
kreeg een jongen of een meisje toegewe-
zen waarvan de leeftijd bekend was. 
Daarvoor kochten we passende sinter-
klaascadeautjes. Bij het afhalen van hun 
pakket bij de Voedselbank werden de ou-
ders verrast met de cadeautjes voor hun 
kinderen. Dat leidde vaak tot tranen in de 
ogen omdat ze niet verwacht hadden dat 
hun kinderen cadeautjes zouden krijgen. 
De Kerstactie werd georganiseerd voor 
de bewoners en begeleiders van een zorg-
centrum voor mensen met een handicap. 
Vooral door Corona is het nu voor hen 
een hele zware tijd. 
We wilden ze in het zonnetje zetten, een 
lichtpuntje brengen en zorgden voor 
zelfgebakken tulbanden en taarten waar-
van men kon genieten, terwijl vier als 
kerstman verklede leden de bewoners en 
begeleiders met mooie kerstliedjes vanuit 
de tuin toezongen. 

Beide kleine acties waren een groot suc-
ces. Ieder lid kon vanuit eigen huis een 
steentje bijdragen zonder dat we fysiek 
bij elkaar hoefden te komen; al organise-
rend belden en appten we gezellig met 
elkaar. 
Dit laat zien dat je als club met in acht 
nemen van de coronaregels toch heel 
veel mensen blij kan maken.

  DOOR MINOUCHE VAN SOEST,  

IW NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Klein 
maar fijn

Om eens heel goed over na te denken lijkt me. 
Aldus Simon Vestdijk, en ik kan het daar wel 
mee eens kan zijn. 
De spreekwoordelijke sessies op de hei 
worden niet voor niets door bedrijven, het 
onderwijs en zelfs door onze regering gehou-
den want waar mensen samen zijn, wordt er 
gepraat, van mening verschild en tot conclu-
sies en overeenstemming gekomen.
Wat betreft Inner Wheel word ik geïnspireerd 
door me samen aan een clubproject of iets 
anders in te zetten. Heerlijk om bij elkaar te 
komen in de gezelligheid van iemands huis 
met een kopje of een glaasje te delibereren 
over wat we willen gaan doen en vooral hoe 
we dat dan zullen aanpakken. Een soort van 
brainstormen zeg maar.
In een iets grotere verband vond ik altijd de 
European Meetings enorm inspirerende bij-
eenkomsten. Praten over zaken als proposals, 
projecten, hoe geld te generen hiervoor, hoe 
de leden te behouden en vooral ook hoe 
nieuwe leden te werven. Uiterst interessant 
en inspirerend met daarbij het gevoel van 
verbondenheid.
Toen ik voor de eerste keer naar een Conven-
tie ging in 2012 in Istanbul vond ik het een 
overweldigende ervaring. Een paar duizend 
gelijkgestemden. Ongelofelijk. Al deze mensen 
streefden hetzelfde na. Ik werd er koud van. 

Mijn man die destijds mee was verbaasde zich 
in hoge mate over de ongelofelijk vriendschap-
pelijke houding die we naar elkaar uitstraal-
den. Hij merkte op dat het was of je iedereen 
gewoon al jaren kende en gisteren nog gespro-
ken had. Helemaal opgeladen kwam ik na de 
Conventie weer thuis. 
Nu we in deze Corona tijd elkaar niet meer 
kunnen opzoeken maar we het op digitale 
manier moeten zien te klaren, is dit een uit-
stekend alternatief gebleken. Natuurlijk is het 
anders en heeft het digitale vergaderen zijn 
beperkingen. Voorzitten is iets minder gemak-
kelijk want je  mist de gezichtsexpressies en 
er moet gedisciplineerder  vergaderd worden 
maar generiek lukt dat allemaal heel behoor-
lijk en kunnen we elkaar toch zien en spreken.
Vorig jaar augustus mocht ik deelnemen 
aan het global seminar van district 302 India 
met 374 deelnemers uit 28 landen. Een 
districtsmeeting die anders niet door veel 
buitenlanders zou zijn bijgewoond.
In December 2020 vond de eerste European 
International webinar plaats. Een  virtuele 
bijeenkomst met interessante sprekers als 
Luisa Vinciguerra uit Italië met haar immer 
interessante ideeën om bij voorbeeld e-clubs 
op te richten.  Clubs die club-, districts- of zelfs 
grensoverschrijdend zouden kunnen zijn. Iets 
om eens heel goed over na te denken, lijkt me.
De eerste virtuele European Meeting op Rho-
des werd gehouden met de mogelijkheid van 
een groter aantal deelnemers. 
Zeker de bijeenkomsten of ze nu club ge-
relateerd, nationaal of internationaal zijn, 
zijn anders maar wat mij betreft niet minder 
inspirerend.

  DOOR JOKE EMMELKAMP, IW GRONINGEN, PAST BOARD DIRECTOR 

CONVERSATIE IS 
DE BRON VAN INSPIRATIE
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Bruine beren gered uit Bulgarije, vrolijke 
ringstaartmaki’s, bontgekleurde lori’s, rond-
springende wallaby’s en vele andere dieren. 
De dieren en hun welzijn staan centraal en 
daarom wordt de natuurlijke leefomgeving 
zo goed mogelijk nagebootst. De dieren-
verblijven staan in een prachtig uitgestrekt 
natuurgebied in Anna Paulowna. Dierenpark 
Hoenderdaell vangt ook dieren in nood op en 
streeft er naar ze weer terug te plaatsen in de 
natuur. Daarom zijn er steeds andere dieren in 
het park te bewonderen.

In het Avitorium, een groot vogelverblijf, 
krijgen de bezoekers uitleg over verschillende 
vogelsoorten en de leefwijze. Diverse vogel-
soorten zijn hier te bewonderen, waaronder 
gieren, een condor, uilen, arenden etc.

De apeneilanden is het leefgebied van de 
berberapen, kapucijnapen, doodhoofdaapjes 
en de nieuwsgierige ringstaartmaki’s. Het 
leukste moment om de maki’s uit Madagaskar 
te bezoeken, is wanneer ze gevoerd worden. 
Bezoekers mogen dan helpen (i.v.m. Corona is 
dat nu tijdelijk niet mogelijk, omdat apen-
soorten ook bevattelijk zijn voor dit virus).

Felgekleurde vogels voeren
De lorituin wordt bewoond door kleine 
felgekleurde papegaaien: lori’s. Bij de ingang 
van het dierenpark zijn bakjes honingwater te 
koop die bezoekers op ieder moment van de 
dag aan de vogels kunnen voeren.

Stichting Leeuw is ook gehuisvest in het 
park waar grote katten worden opgevangen. 
De dieren die opgevangen worden komen 
bijvoorbeeld uit circussen of bij particulieren 
vandaan. Waar mogelijk probeert Stichting 
Leeuw de dieren naar hun natuurlijk habitat 
te brengen waar ze in grote beschermde ge-
bieden kunnen genieten. In Zuid-Afrika heeft 
Stichting Leeuw een eigen opvang, The Lions 
Foundation, waar op dit moment 12 leeuwen 
leven die vanuit Stichting Leeuw zijn verhuisd. 
Op de galerij zijn educatieruimtes waar veel 
uitleg wordt gegeven over de dieren van Stich-
ting Leeuw, maar ook over de grote kat in het 
algemeen en de bedreiging van deze dieren. 
Op www.stichtingleeuw.nl is meer informatie 
te vinden.

Stichting SOS Dolfijn is een natuurorganisa-
tie die zich inzet voor bescherming en behoud 
van walvissen in de Noordzee. SOS Dolfijn is 
gespecialiseerd in het verstrekken van hulp-
verlening aan walvisachtigen. De stichting 
biedt hulp aan bruinvissen, dolfijnen en wal-
vissen in nood die levend op de Nederlandse 
kust terecht komen of dreigen te stranden. 
Een ervaren team van specialisten staat 
hiervoor dag en nacht paraat. SOS Dolfijn is 
wereldwijd een expert geworden in opvang en 
rehabilitatie van kleine walvisachtigen, met 
name bruinvissen, met hoge succespercenta-
ges en vele dieren die na herstel zijn terugge-

bracht naar de natuur. Sinds de oprichting in 
2004 is SOS Dolfijn in Noord-Europa het enige 
rehabilitatiecentrum voor walvisachtigen. Om 
die reden wordt ook opvang geboden aan 
gestrande dieren die aanspoelen op de kust in 
buurlanden.
Naast advies, noodhulp en opvang wil is edu-
catie een belangrijke pijler van de Stichting. 

In 2017 moest SOS Dolfijn de toenmalige 
locatie in Harderwijk verlaten. De locatie blok-
keerde verdere ontwikkeling en inkomsten 
door de misconceptie dat SOS Dolfijn onder-
deel zou zijn van het zeedierenpark. Na een 
lange zoektocht heeft SOS Dolfijn een nieuwe 
locatie. Momenteel wordt hard gewerkt om 
eind 2021 de deuren te openen van een nieuw 
educatief walvisopvangcentrum op Landgoed 
Hoenderdaell. Daar kan weer opvang worden 
geboden aan zieke aangespoelde dieren. 
Behandeling duurt vaak maanden en is 
kostbaar. Na succesvolle behandeling worden 
dieren weer teruggebracht naar zee en daar 
vrijgelaten. Op www.sosdolfijn.nl vindt u meer 
informatie. 
Laat je inspireren en kom op bezoek zodra het 
weer kan!

Dierenpark Hoenderdaell
Van Ewijckskade 1 | 1761 JA Anna Paulowna 
www.hoenderdaell.nl

  DOOR WENDY KARSTEN 

Dierenpark Hoenderdaell
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In Paramaribo was het feest, want op 11 
december vierden we onze verjaardag 
en de kerstdagen stonden voor de deur. 
Gelukkig konden we in die periode, al 
was het op gepaste afstand en in de open 
lucht, nog even gezellig bij elkaar komen.
En voor deze gelegenheid schreef onze 
Tara Gangaram Panday dit gedicht met 
een boodschap voor dit nieuwe jaar . 
                     
Kerstgedachte
Kerst komt er weer aan, het gezellige feest 
van het licht,
om de vrijheid terug te brengen op ieders 
gezicht.
lk heb daarom een wens voor iedereen,
dat het een mooie Kerst mag zijn; met lieve 
mensen om je heen.

Mensen die van elkaar houden, gewoon om 
wie je bent, 
in wie je misschien een stukje van jezelf 
herkent.
Laten we er altijd zijn voor elkaar, laten mer-

ken dat we om elkaar geven,
en nog vele mooie momenten samen blijven 
beleven.

En er komen vast dagen die minder goed zijn,
maar met Vriendelijkheid en Liefde doet dat 
vaak minder pijn.
Gezondheid is ons niet altijd gegeven,
ook heen gaan is een onderdeel van het 
leven

Dat hebben we mogen meemaken het afge-
lopen jaar
Een lach, een traan, gaan hand in hand met 
elkaar.
Zo is er ineens Covid, die heeft ons al enige 
tijd in zijn macht.
Angst en onzekerheid slaan overal toe, wie 
had dat ooit verwacht!
Maar we komen er samen wel uit, met Eigen 
en Vereende kracht

Wees goed voor een ander en verruim je hart,
Help daar waar het kan in liefde en smart .

Soms voelen mensen zich eenzaam en alleen
Bezoek dan die mensen en ga er eens heen.

Want als je durft te blijven geven,
Komen vrede en geluk vanzelf in je leven
Ik wens ons allen Vriendschap, vol Liefde, 
Geduld en Verdraagzaamheid,
en het door te geven, dan raken we het nooit 
meer kwijt.
En vergeet niet om al de liefde die JIJ hebt 
gekregen
aan anderen die het nodig hebben door te 
geven.
We doen al onze mooie activiteiten bij lnner 
Wheel in het belang van anderen,
En hopen daarmee de wereld een klein 
stukje ten goede te veranderen.
2020 was een bijzonder jaar, we sluiten het af 
en gaan door met frisse moed. 

We wensen elkaar Geluk en veel Voorspoed. 
En gaan samen een gezond en Vrolijk 2021 
tegemoet!

  DOOR HET BESTUUR IW PARAMARIBO

Een gedicht met een boodschap

In de Kroniek van maart 2020 schreven we 
reeds in het kort iets over het ontstaan en het 
doel van ons Vrouwen Voor Vrouwen (VVV) 
project.
 In 2019 tijdens haar bezoek als president 
D60, overhandigde Marlies Arnoldus ons 
namens IW Veghel een patroon met instructies 
voor het maken van hartkussens bestemd 
voor vrouwen die een borstoperatie hebben 
ondergaan.
Geïnspireerd door dit gebaar is de commissie 
VVV, na overleg met de diverse ziekenhuizen 
van Suriname, enthousiast gestart met dit 
“boezemkussen“ project. 
Het toeval wilde dat een bevlogen oncologisch 
verpleegkundige van het Academisch Zieken-
huis Paramaribo (AZP) ons benaderde voor 
sponsoring voor het maken van deze kussens. 

Ze had namelijk gehoord dat we van plan wa-
ren te starten met dit project. Zo is er een fijne 
samenwerking ontstaan met het AZP. 
De hartkussens worden door de leden van 
IW Paramaribo zelf gemaakt. Zij stoppen er 
enorm veel liefde en aandacht in. We zijn 
heel erg dankbaar dat wij als club, deze groep 
vrouwen met borstkanker, een hart onder de 
riem kunnen steken.
Ondertussen zitten we al een jaar in een 
Covid-19 situatie en is het niet makkelijk om 
regelmatig bij elkaar te komen. Desondanks, 
heeft de VVV commissie al 68 kussens kun-
nen doneren aan het AZP. De kussens zijn 
met open armen ontvangen en de patiënten 
hebben laten weten dat ze er heel veel steun 
aan hebben. Inmiddels hebben we ook een 
aantal verzoeken gekregen van mensen die 

zo’n kussentje willen kopen voor een vriendin 
of familielid.
In december ontvingen we van het AZP als 
blijk van waardering ook een oorkonde. Al 
deze hartverwarmende reacties inspireren ons 
nog meer om met hart en ziel aan ons project 
te werken.
Onlangs hebben we een hele mooie donatie 
ontvangen waarmee we ongeveer 400 kussens 
kunnen maken. Dat betekent dat we dit pro-
ject, zelfs onder deze moeilijke omstandighe-
den, minstens een jaar kunnen voortzetten.
Ons doel is om elke vrouw met borstkanker, 
na de operatie een kussen als steun te kunnen 
aanbieden. Niet alleen als hulp bij oedeem, 
maar ook als troost. We hopen dat we dit nog 
heel lang kunnen en mogen doen.

  DOOR MONICA BRANDON, IW PARAMARIBO

Met liefde gemaakt
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Het jaar 2020 hebben wij zojuist achter ons 
gelaten! Dit verbijsterende jaar met haar 
vele beperkingen, pleegde een aanslag op 
de onderlinge contacten en vriendschappen, 
die mensen normaliter als vanzelf met elkaar 
onderhouden, zodat ze elkaar niet uit het oog 
en het hart zullen verliezen.
Zo zijn de mensen: zij zijn aanhankelijk en 
hebben elkaar nodig, want stilte en isolatie 
leidt vaak naar vervreemding en eenzaam-
heid. Maar er is ook een positieve keerzijde, 
want het kan eveneens leiden naar verin-
nelijking en inspiratie en de mogelijkheid om 
nieuwe verbindingen aan te gaan.
De mens is, naast al zijn andere eigenschap-
pen en merkwaardigheden, een vindingrijk 
en creatief wezen, dat ondanks de duisternis 
die hem soms belaagd, uiteindelijk altijd het 
licht weer zal zoeken, dat aan het eind van de 
tunnel steeds op hem wacht.
Zo ontstonden, in dit soms vervreemdende 
jaar, allerlei initiatieven op allerlei wijzen 
en in allerlei vormen, die tot de verbeelding 
spraken, ja, die zelfs nieuwe kansen en nieuwe 
ontmoetingen boden, waar men voorheen 
aan voorbij was gegaan of zelfs nooit aan had 
gedacht!
Graag wil ik jullie in dit verband twee voor-
beelden niet onthouden:
nl: “De geboorte van een boek” en ”Dichter op 
Beeld”

De geboorte van een boek!
De al ruim 10 jaar bestaande leesclub van mijn 
man Jan en zijn vrienden besloot, omdat zij 
niet meer bij elkaar konden komen, tezamen 
een boek te gaan schrijven, waar zij hun crea-
tiviteit en fantasie in kwijt konden, waardoor 
zij, misschien wel tot hun eigen verbazing, 
dingen van zichzelf en de anderen ontdekten, 
waar zij nooit eerder bij stil hadden gestaan.
Ieder van hen schreef, in opvolging van elkaar, 
3 maal een aansluitend hoofdstuk, waardoor 
het verhaal steeds meer onvoorstelbare en 
onvoorspelbare wendingen leek te gaan ne-
men, naarmate het verhaal verder vorderde.
Elke schrijver sloot zijn verhaal zo veel mo-

gelijk aan op de vorige en hoewel een ieder 
binnen zijn eigen stijl en sfeer bleef schrijven, 
ontstond er toch een wonderbaarlijk, naad-
loos, sluitend geheel.

Het werd een kostelijk kleinood van gezamen-
lijk schrijverschap: ja, het leek zelfs een ode te 
zijn aan de vrijheid van de fantasie en de een-
heid van de vriendschap, die de onderlinge 
band alleen maar had versterkt. 
Zo maakte dit bijzondere project, haar onver-
wachte geboorte mee in het “rampjaar 2020”, 
waar zij, misschien wel dankzij “de rust, de 
ruimte en de stilte” zeer van heeft genoten!

“Dichter op Beeld”
Dit werd een gezamenlijk project, waar ikzelf 
aan meedeed, tussen fotografen en dichters, 
die elkaar nog nooit eerder hadden ontmoet 
en helaas, door dit bizarre jaar, ook maar 
slechts enkele malen lijfelijk zouden ontmoe-
ten. 

Maar ondanks dat werd dit uitzonderlijke 
project, dankzij ieders inspanning,een mooi 
geheel met een bijzonder eindresultaat.
Dit dankten wij allemaal aan onze onvolpre-
zen Ellen van den Doel, die op eigen initiatief 
een aantal Zeeuwse fotografen en dichters 
inspireerde en met elkaar in contact wist te 
brengen voor een gezamenlijke expositie, 
in Vlissingen en in Middelburg, die later de 
prachtige titel “Dichter op Beeld” zou mo-
gen dragen.

In de eerste ronde van het gezamenlijk pro-
ject, schreven de dichters een gedicht op een 
door hen gekozen foto van een fotograaf, en 
in de tweede ronde, kozen de fotografen een 
gedicht waarop zij een foto zouden maken.
Twee disciplines moesten met elkaar “in zee” 
gaan, dichters moesten hun woorden overge-
ven aan beelden en fotografen moesten hun 
beelden prijsgeven aan woorden.
Zo gaven zij zich behoedzaam aan elkaar over!

Het werd een prachtig, integer geheel 
het leek als vanzelf bij elkaar te passen
ja, het leek alsof Woord en Beeld geliefden 
waren geworden alsof Beeld en Woord 
onlosmakelijk werden verbonden alsof 
Taal en Fotografie dezelfde schoonheid 
uitstraalden Ja, alsof alles onlosmakelijk 
een was geworden!

Het jaar 2021 is nu aangebroken; het “bevrij-
dende” vaccin is gekomen.
Ik hoop voor ons allen en vooral voor de gene-
raties die na ons komen,  dat het voorbije jaar 
ons veel heeft geleerd en dat dit komende jaar 
ons  opnieuw zal inspireren, niet alleen met de 
inzichten van gisteren maar vooral ook met de 
vergezichten van het nu en het later!

  DOOR ELLIE VAN DER WIJST – VAN DER VELDE, IW WALCHEREN 

INSPIRATIE
    DOOR IW DE BETUWE - CULEMBORG 

BEHULPZAAMHEID 

BETROKKENHEID

BETROUWBAARHEID

BEWOGENHEID

BINDING

BLOEIEND

BOEIEND

BUITENGEWOON

BIJZONDER!

BASIS gevoelens die inspiratie geven
binnen onze Inner-Wheelclub in de 
prachtige BETUWE:
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als je je geliefden niet kan zien
en niet kan knuffelen
kussen en wel intussen
zelf ook binnen blijven moet 
je voelt dan aan den lijve
wat corona doet
wat is het virus toch gemeen
hoe zou het zijn

hoe zou het zijn
als je dan thuis moet werken
je zal gauw merken
dat het heus niet meevalt
je hebt geen rust
je bent je snel bewust
dat je ook de school 
nog moet vervangen
dus ben je ongerust en bang
duurt dit nog lang
zal het nog weken duren
dat is geen sinecure
met drie kinderen om je heen
hoe zou het zijn

hoe zou het zijn
om zonder zorgen
in de zorg te werken
een mooi beroep
maar je begint 
al gauw te merken
al behoor je tot de sterken
en noemen ze je held
dat het niet zonder gevaar is
dat corona altijd daar is

ook jij kan door het virus
snel worden geveld
kijk maar eens om je heen
hoe zou het zijn

hoe zou het zijn
om angstig 
mensen te ontwijken
het zou toch lijken 
of je bang geworden bent
toch is het beter 
afstand te bewaren
om zo jezelf en anderen
te sparen
dus anderhalve meter
Dat is van Rutte ook de wens
maar het lijkt daardoor
of de afstand tot de medemens
steeds groter wordt 
maar het tegendeel is waar
veel inventieve en erg lieve
bijzondere initiatieven
brengen ons dichter bij elkaar
afstand verdween
zo zal het zijn

hoe zou het zijn
je oude moeder 
in het ziekenhuis te weten 
later zelfs op de IC
dat valt toch echt niet mee
voor haar en ook voor jou
zodat je dan al gauw
de angst voelt haar te verliezen

terwijl zij slaapt
denk jij wordt ze nog wakker
of sterft zij straks alleen
hoe zou het zijn

hoe zou het zijn
je vader te bezoeken
je hebt wat hulp gevraagd
een hoogwerker draagt
je naar boven hij kan
het eigenlijk niet geloven
dat hij je nu misschien
wel vaker zo kan zien
hij ziet je en jij hem
ook hoor je zelfs zijn stem
zo sta je wel wat hoog
met hem toch oog in oog
maar het is natuurlijk niet 
hetzelfde als voorheen
hoe zou het zijn

hoe zou het zijn
als wetenschappers met elkaar
bij het zoeken naar een medicijn
een vaccin zouden ontdekken
dat zou de hoop toch wekken
dat het virus gaat verdwijnen
en als het weer zou verschijnen
het te bestrijden is
het mooiste nieuws zou zijn
dat het verdween
dat zou wat zijn

  DOOR MADY LENGKEEK, IW GOES-REIMERSWAAL

 

hoe zou het zijn   

Wil Withaar, sinds 1986 lid van IW Roermond, 
heeft afscheid moeten nemen, vanwege 
dementie, van haar geliefde Inner Wheel.
Hiermee willen we haar graag in het zonnetje 
zetten, want Wil was niet zomaar een 
doorsnee lid. 
Neen, Wil was een heel bijzonder lid: 
Vriendelijk, innemend, rustig, consciëntieus 
en doortastend.
In het bestuur van IW Roermond heeft zij 
diverse functies bekleed, zoals president, 
meerdere keren secretaris en Vaste 
Afgevaardigde van de club. Daarnaast was 
zij vertrouwenspersoon voor de Johanna 
Hamburger Stichting.
In het Districtsbestuur (D60) heeft zij als 
secretaris het bestuur verrijkt. Vervolgens 

heeft zij in het Landelijk Bestuur, de gehele 
ledenadministratie van Inner Wheel 
Nederland 10 jaar lang voor haar rekening 
genomen en tot in de puntjes verzorgd. Voor 
dat vele werk is zij in september 2017, zeer 
terecht tot erelid van Inner Wheel Roermond 
benoemd.
Ze vond dat niet zo nodig zei ze, maar was er 
toch heel blij mee.
Door het frequent bezoeken van allerlei IW 
activiteiten door het gehele land, kende ze 
veel IW leden. 
Daarom willen wij dit doorgeven via de 
Kroniek en nogmaals haar, onze onmetelijk, 
hartelijke dank overbrengen.

Het ga je goed Wil!

  DOOR FRANCIS FRISCHE-KERSTEN, IW ROERMOND

Bedankt lieve Wil,
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 DOOR BESTUUR, IW ROERMOND

Jubilarissen
In de maand november 2020 had IW-
Roermond maar liefst 5 jubilarissen, 
samen goed voor 190 jaar IW-lidmaatschap. 
Dit was aanleiding voor het bestuur om de 
jubilarissen in deze Kroniek in het zonnetje 
te zetten. We hebben hun de onderstaande 
vragen gesteld, waarop ieder op geheel 
eigen wijze het volgende heeft geantwoord.

HENRIËTTE VAN 
CRUGTEN -  
25 JAAR LID
Zij was president, Dis-
trict (60) president, 
secretaris en VA.

Vraag 1. Waarom zijn jullie al zolang lid en 
waar worden en werden jullie door geïnspi-
reerd ?
In eerste instantie hoofdzakelijk daar het een 
service-club is. De andere facetten die ook 
meespelen of van belang zijn, zijn een prettige 
bijkomstigheid. Vervolgens heeft dit in de 
praktijk, mede door het vervullen van verschil-
lende bestuursfuncties, meer vorm gekregen.
Ook mijn functie van Districts-President heeft 
duidelijk bijgedragen aan een ruimer beeld 
door de differentiatie als gevolg van de vele 
clubbezoeken. Een relevante toegevoegde 
waarde van mijn oordeel over Inner Wheel.
 
Vraag 2. Welke veranderingen heb je meege-
maakt in al die jaren binnen Inner Wheel?
Zoals in de maatschappij de afgelopen 25 jaar 
veel is veranderd, is ook IW veranderd.
De digitale snelweg heeft binnen IW de bereik-
baarheid sterk verhoogd. Niet alleen natio-
naal, maar ook internationaal. Ik zie dit als een 
groot goed. Op humanitair terrein hebben wij 
mede hierdoor dan ook veel kunnen bijdragen.
De intermenselijke relatie heeft hierdoor een 
duidelijke verandering ondergaan.
Meestal ten goede. Inmiddels zijn wij een zelf-
standige organisatie; niet meer gelieerd aan 
Rotary. Ik zie dit als een goede ontwikkeling.

Vraag 3. Hoe zou jij IW omschrijven aan 
iemand die IW niet kent?
IW, duidelijk via de doelstellingen zoals opge-
nomen in het Blauwe Boekje, vertalen voor de 
buitenwereld met voorbeelden uit de praktijk. 
Die zijn er legio. Informatie over : Historie / De 
structuur van de organisatie / De activiteiten 
voor fundraising / De Kroniek en online infor-
matie / De interne evenementen worldwide / 
De situatie in de eigen club.

Vraag 4. Wat brengt IW jou, vroeger en nu?
Toen: zie vraag 1
Nu: IW brengt mij in deze op een ander niveau 
qua deelname. Ik heb qua functies zeker mijn 
bijdrage geleverd. Wat ik overigens ook als een 

soort verplichting zie als jij deel uitmaakt van 
een organisatie. De grote lijnen zijn belangrijk, 
maar ook de regio telt zeker mee. Mijn deelna-
me van de laatste jaren heeft zich, mede door 
privéomstandigheden, duidelijk gewijzigd. 
Mijn prioriteiten zijn gaan verschuiven; andere 
zaken verdienden veel aandacht. Ik maak met 
veel plezier plaats voor de jonge garde.

Vraag 5. Wordt er genoeg voor de leden ge-
daan in deze Corona periode?
Goed en voldoende.

Vraag 6. Wat vind je van de activiteiten, die 
normaal gesproken door IW georganiseerd 
worden?
Het is een bijzondere tijd waarin wij nu leven. 
Dit heeft consequenties voor alle activiteiten.
De noden blijven evenzeer of misschien nog 
meer aanwezig, dus dit vereist veel aandacht 
en ondersteuning. Ik vind dat IW daar goed op 
inspeelt.

Vraag 7. Wat betekent vriendschap voor jou 
binnen IW?
Vriendschap binnen IW vind ik een groot 
woord. Vriendschap kan binnen IW ontstaan 
en zich privé voortzetten. Maar in breder 
perspectief zou ik het liever een goede col-
legialiteit willen noemen. Op elkaar kunnen 
rekenen binnen bestuursfuncties, activiteiten 
of anderszins. Met respect met elkaar omgaan.
Onze oorsprong ligt in de liaison met Rotary.
Maar velen zijn lid geworden na de intrede van 
onze zelfstandigheid. Ik wil onze IW-clubs de 
volgende spreuk niet onthouden:

Er was mos 
Het levende bewijs
dat jij kunt groeien 
zonder wortels 
En ook nog mooi kunt zijn!

EVA PEULEN –  
25 JAAR LID
Zij was president, VA 
en penningmeester, 
zelfs 7 jaar.
Met plezier heb ik 
de 25 jaren lidmaat-
schap ervaren en 
genoten van vele bij-
zondere momenten.

ANS DE JAGER -  
40 JAAR LID
Zij was president en 
secretaris. 
Ans kan helaas 
vanwege haar broze 
gezondheid niet 

deelnemen aan dit interview.

MIES VAN DOORN - 
50 JAAR LID 
Zij was president , 
secretaris en VA. 
Mies is destijds lid ge-
worden omdat haar 
man een Rotarian 
was. Helaas heeft ze 
op jonge leeftijd haar 

man verloren en heeft ze alleen de kinderen 
grootgebracht. In die tijd heeft ze veel steun 
gehad van IW. Ze is al zolang lid, omdat ze zich 
fijn voelt tussen haar vriendinnen. Ze vindt 
samen eten fijn en de lezingen interessant. 
De grootste verandering was de overgang van 
middag- naar avondclub en van thuisbijeen-
komsten naar een andere locatie.
IW is een vriendinnenclub met een geza-
menlijk goed doel. Door de corona verwatert 
helaas het contact met de vriendinnen.
Ik ben tevreden met de activiteiten, speciaal 
het uitstapje en de kerstvieringen, waarvan 
het dagje-uit naar Biesbosch en Kasteeltuinen 
Arcen hoogtepunten zijn. Ze vindt het jammer 
dat ze niet meer op alle mails kan reageren.
Mies krijgt nog volop bezoek en heeft een 
zekere stelling..............! “als je begint te zeuren 
over pijn en ziekte dan mag dat 5 minuten en 
dan moet je stoppen of naar huis gaan”.

MIEKE LINSSEN -  
50 JAAR LID
Zij was president 
en een paar maal 
secretaris. 
Hoewel ik van 
nature niet gemak-
kelijk vertoef in grote 
gezelschappen voel 

ik me altijd snel op mijn gemak bij de hartelijke 
ontvangst en de vele vriendschappelijke en 
belangstellende contacten bij Innerweelbijeen-
komsten.  Mijn lidmaatschap, vijftig jaar, ver-
liep eigenlijk in drie fases.  Inkomend; kort in 
Roermond wonend met jonge kinderen, lang-
zaam kennismaken en me opgenomen voelen. 
Ook werd de betekenis van het lidmaatschap 
van een internationale (vrouwen) organisatie 
me duidelijk. Actieve leden die deelnamen aan 
landelijke besturen deden uitgebreid verslag. 
Steeds meer ging ik deelnemen aan en 
organiseren van activiteiten en evenementen 
met veel enthousiasme en plezier.  De laatste 
jaren heb ik door privéomstandigheden weinig 
deelgenomen aan bijeenkomsten. Ik volg het 
met belangstelling en heb veel bewondering 
voor de manier waarop bestuur en commissies 
op allerlei manieren proberen de IW contacten 
warm te houden in deze langdurige coronatijd 
en heb er alle vertrouwen in dat we binnen 
afzienbare tijd op een zonnige dag de IWvlag 
hijsen in vriendschappelijke sfeer.
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 In ‘normale’ tijden gaan mijn man en ik vaak 
op museumbezoek, we maken er dan echt 
een dagje van: eerst een leuk tochtje naar een 
stad die we nog niet zo goed kennen, dan de 
tentoonstelling bezoeken, daarna gezellig en 
meestal lekker ergens lunchen en natuurlijk 
de nieuwe omgeving verkennen. Zoals we 
allemaal weten is dat helaas! voorlopig niet 
meer mogelijk. Dus ga je dan zinnen op andere 
uitstapjes. Ik heb er al vele fietstochten en 
wandelingen opzitten en ik moet zeggen, ik 
heb heel wat onbekende hoekjes in Nederland 
ontdekt en bewonderd. Nederland is een mooi 
land met veel verschillende landschappen! 
Maar nu wilden we eens iets anders en geluk-
kig, er diende zich een mogelijkheid aan. Ik 
ben namelijk sinds zes jaar penningmeester/
secretaris van de DonderbergGroep, een stich-
ting die zich inzet voor follies, tuinsieraden 
en vermaaksarchitectuur (www.donderberg-
groep.nl). Deze Stichting brengt een tot twee 
keer per jaar een tijdschrift uit, de PorteFolly, 
en verzorgt ook interessante excursies en sym-
posia. Eind december viel PorteFolly nr. 50 bij 
mij in de bus en daar stond iets heel leuks in: 
‘Excursies anno 2020’. Dit waren nostalgische 
compilaties van excursies die in de afgelopen 
25 jaar waren gemaakt door de donateurs van 
de DonderbergGroep en in deze editie was 
begonnen met de noordelijke provincies, twee 
excursies in Friesland, één in Groningen en één 
in Drenthe.

We besloten de route van Blesdijke naar 
Beetsterzwaag te gaan rijden en na een 
picknickmandje te hebben ingepakt, gingen 
wij op pad! We zagen net buiten Blesdijke een 
gigantisch en grandioos kasteel opdoemen, 
vier verdiepingen hoog met vier grote torens, 
kasteel Olt Stoutenburght, gebouwd door 
Gregorius Halman.  Het kasteel stond naast de 
boerderij van de follybouwer en we konden 
er tot vlakbij komen om het eens goed te 
bekijken. Het is zo apart dat iemand er al zijn 
tijd en energie (en geld?!) in steekt om zoiets 
te bouwen. We zagen Gregorius Halman nog 
lopen ook, druk in de weer met een kruiwa-
gen om weer allerlei bijzondere uitbouwsels, 
beelden of iets dergelijks te voegen. 

Welgemoed vertrokken wij na deze inspireren-
de eerste folly naar het volgende project: de 
Ecokathedraal in Mildam, een Land Art Project 
van Louis le Roy (1924-2012), dat al sinds 1970 
bestaat. Het is samengesteld uit stoeptegels en 
overtollig bouwmateriaal. Toen wij er aan kwa-
men was er net iemand bezig om zijn auto uit 
te laden, die vol zat met stoeptegels. Dus het 
project leeft nog steeds. Iedereen kan er iets 
bouwen, er staat overigens wel een bordje bij 
dat je dit terrein op eigen risico betreedt… We 
hebben daar een hele tijd rondgestruind, ons 
verbazend over de merkwaardige bouwsels, 
bruggen, poorten, hutjes, e.d. allemaal min of 
meer overwoekerd door allerlei groeisels. Hier-
na werd het tijd voor een versterkend hapje en 

slokje en met uitzicht op dit bijzondere project 
zagen wij dezelfde auto weer aankomen met 
een nieuwe lading steen! 

Op naar landgoed Oranjewoud, waar wij een 
31 m hoge Belvedère uit 1924 bezochten. Dit is 
een van de oudste grote betonnen bouwwer-
ken, die in 2010 weer in volle glorie is hersteld. 
Mijn man klom meteen enthousiast naar 
boven om van het weidse uitzicht te genie-
ten, terwijl hij mij maande vooral beneden te 
blijven. En inderdaad ik was niet anders van 
plan, want ik heb enorme hoogtevrees. In IJlst 
zagen we een mooi 19e eeuws theehuis èn 
de fabriek van Nooitgedagt, waarop mij mijn 
worstelingen op mijn eerste, houten schaatsen 
onmiddellijk weer te binnen schoten.
Het voert te ver om alle punten van deze route 
uitvoerig te beschrijven, maar het was echt 
een superleuke dag en tevreden gingen we 
tegen 16.00 uur, toen het donker begon te 
worden, weer naar huis, geïnspireerd door al 
deze bijzondere bouwsels. 

NB: Een folly is een bouwkundige dwaasheid.

  DOOR DIANNE ANDEWEG-HAMER, IW EPE

FOLLIES als INSPIRATIE  
voor een leuk dagje uit

  DOOR LEDEN, IW APELDOORN

Willem Röntgen, een jongen uit Apeldoorn 
Een van de goede doe-
len waarvoor de leden 
van IW Apeldoorn 
gekozen hebben, is de 

Stichting Röntgen Apeldoorn.
Weinig mensen weten dat de beroemde 
wetenschapper en Nobelprijswinnaar voor Na-
tuurkunde opgroeide in Apeldoorn. Om de be-
tekenis van deze oud-Apeldoorner weer in her-
innering te brengen, is de Stichting Röntgen 
Apeldoorn opgericht. Deze stichting streeft 
ernaar om deze wereldberoemde inwoner 
van Apeldoorn weer onder ieders aandacht 
te brengen. Teneinde dit te bereiken heeft de 
Stichting diverse initiatieven ontplooid.
In 1845 werd Wilhelm Conrad Röntgen in Duits-

land geboren. Zijn moeder was Nederlandse 
en kwam uit Amsterdam. Tussen 1848 en 1862 
groeide hij op in Apeldoorn. Hij ging hier naar 
de lagere- en middelbare school. In 1872 is hij 
zelfs in Apeldoorn getrouwd. Het huis waar hij 
zijn jeugd doorbracht staat aan de Hoofdstraat 
171. Vroeger was het een prachtige villa. Het is 
echter treurig te zien in wat voor staat het huis 
zich nu bevindt.
Op 8 november 1895 deed Röntgen zijn ont-
dekking van de X-stralen in het laboratorium 
van de universiteit van Würzberg. Op morele 
gronden weigerde hij enige vorm van patent 
op zijn vinding. De Röntgenstraling wordt 
nu nog steeds toegepast in de geneeskunde, 
techniek, beveiliging, wetenschap en Kunst. In 

2020 was het dus 175 jaar geleden dat Röntgen 
werd geboren en 125 jaar na zijn uitvinding.
In 1901 kreeg Röntgen de Nobelprijs voor 
Natuurkunde. De prijs werd toegekend “ter 
erkenning van de buitengewone diensten die 
hij heeft geleverd door de ontdekking van de 
opmerkelijke straling die vervolgens naar hem 
is genoemd”.
Op 10 februari 1923 is deze wereldberoemde 
natuurkundige in München overleden.
We zijn als club trots op deze wereldberoemde 
Apeldoorner, vandaar dat we deze stichting, 
die een groot aantal concrete projecten heeft 
uitgewerkt, van harte ondersteunen. Meer 
informatie vindt u op https://www.rontgen-
apeldoorn.nl/
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  DOOR DIANNE ANDEWEG-HAMER, IW EPE

FOLLIES als INSPIRATIE  
voor een leuk dagje uit

Hoe Covid-maatregelen inspireren tot 
nieuwe manieren om als IW Tilburg-
Triborgh samen waardevol te blijven! 
Sinds maart vorig jaar is onze wereld 
veranderd. We zijn door alle maatregelen 
om het corona-virus te beperken in een 
ongebreidelde spreiding meer gebonden 
aan ons huis en onze sociale activiteiten 
zijn afgenomen. Als club die drijft op 
onderlinge vriendschappen en die zich 
graag inzet voor anderen is het in eerste 
instantie schrikken! Hoe moet dat met 
onze clubavonden en alle activiteiten die 
we hebben gepland? 
Al snel werd duidelijk dat we andere 
manieren moesten zoeken om met elkaar 
in contact te blijven. Het lag voor de hand 
om hiervoor de wereld van de online-
meeting te gebruiken. Hoewel het voor 
veel van onze leden onwennig was, vond 
op 1 april (geen grap) onze eerste digitale 
clubavond plaats met een interessant 
Webinar en ook de gelegenheid om 
onderling te kletsen. Dat viel nog niet mee 
met 25 leden tegelijk…Deze clubavond 
werd gevolgd door andere interessante 
avonden waarbij gebruik werd gemaakt 
van Zoom. We konden 2021 openen met 
een hilarische clubquiz waarbij iedereen 
via haar telefoon kon meedoen. Wie had 
dat 9 maanden eerder gedacht! 

Tot zover heeft wat ik heb geschreven natuur-
lijk nog weinig met inspiratie te maken. Echter, 
hoe meer we ons als club realiseerden dat de 
COVID maatregelen wel eens langer konden 

duren dan iedereen hoopte, hoe meer dit de 
leden van onze club prikkelde en inspireerde 
om out-of-the-box te denken. We wilden im-
mers nog steeds graag anderen steunen met 
onze inzet en ook onze vriendschapsbanden 
in standhouden. Eén keer per maand Zoomen 
was daar niet genoeg voor.
Vanwege de noodzaak meer thuis vanachter 
de laptop te doen, kwam ook het inzicht dat 
de online wereld tal van mogelijkheden biedt 
om actief te zijn en geld bijenkaar te halen 
voor goede doelen. Zo startte een project 
om kleding uit onze kasten aan te bieden via 
verkoopsites (Vinted en the Next Closet). An-
dere leden boden hun gelezen boeken aan via 
bijvoorbeeld bol.com. Het bleek een gouden 
greep! Binnen 3 maanden kon meer dan 1000 
euro worden overgemaakt naar project Dignity 
in Zuid Afrika. Dit project wordt ondersteund 
door “ Rotary Anns” van de Rotary van Hel-
derberge. Zij supporten jonge meiden met 
herbruikbaar maandverband. Hierdoor kun-
nen de meiden ook tijdens hun menstruatie 
naar school blijven gaan. Natuurlijk konden 
we de checkuitreiking online doen; zo wordt 
de wereld een stuk kleiner! 

Behalve onze inspirerende online 
avonturen, leidden de Covid maatregelen ook 
tot andere initiatieven! Mag je niet met grote 
groepen bijeenkomen? Dan doen we dat toch 
in kleinere groepjes! Zo vond ons kerstdiner 
plaats in groepjes van 4 bij een van hen thuis. 
Iedereen zorgde voor een bijdrage aan het 
diner. Het was reuze gezellig en we merkten 
dat je met kleine groepjes tot andere, diep-

gaandere gesprekken komt dan wanneer je 
met 25 vrouwen in een horeca gelegenheid het 
kerstfeest viert. Een vergelijkbaar inspirerend 
voorbeeld is ons “ Lopend vuurtje” . Wande-
len in heel klein gezelschap mag wel, net als 
met een heel klein groepje samen lunchen bij 
iemand thuis. Wie al eens met iemand heeft 
gewandeld, nodigt een volgende uit voor een 
wandeling. Zo kan iedereen die daaraan wil 
meedoen, haar clubvriendinnen op een veilige 
manier toch treffen.
Onze WhatsApp groep bleek een snel middel 
om acties op te zetten. Na een voorstel van een 
van onze leden om iets voor de Voedselbank 
te doen, was binnen korte tijd een inzame-
ling van houdbare etenswaar georganiseerd 
waarbij leden hun eigen buren via hun buurt 
whatsapp groepen vroegen om spullen. Het 
leverde twee ritten met volle bestelbussen 
naar de voedselbank van Tilburg op! Snelle 
communicatiemogelijkheden levert snelle en 
effectieve acties. Op eenzelfde manier werden 
ook kaartenacties opgezet om eenzame oude-
ren van een vriendelijk kaartje te voorzien. 
2020 gaat niet de geschiedenisboekjes in als 
een goed jaar. Wat wij als club echter hebben 
gemerkt is dat je door beperkende omstan-
digheden juist geïnspireerd raakt om buiten 
je bekende gebaande paden te gaan. Zo 
ontsponnen zich mooie nieuwe manieren om 
elkaar te ontmoeten en om acties op touw te 
zetten voor anderen. Natuurlijk willen we al-
lemaal weer graag echt bijenkaar komen voor 
clubavonden maar ik ben er van overtuigd dat 
een aantal initiatieven die het afgelopen jaar 
zijn ontstaan, blijvertjes  zijn! 

  DOOR LEDEN, IW APELDOORN

Willem Röntgen, een jongen uit Apeldoorn 

  DOOR INGE TOFIELD, IW TILBURG-TRIBORGH

Hoe Covid maatregelen inspireren!

Een ander doel dat we ondersteunen, is het lo-
kale maar grote project om de IC van het Gelre 
Ziekenhuis te voorzien van een buitenruimte, 
bestaande uit een serre en daktuin. Extra actu-
eel in deze Corona-tijd!
Zeker voor patiënten met een langdurige 
IC-opname is het naar buiten kunnen gaan be-
langrijk. Het wordt ervaren als een eerste stap 
op weg naar genezing en ontslag naar huis. De 
eerste keer naar buiten omschrijven patiënten 
vaak als: het gevoel dat je weer leeft. Zo is het 
idee voor een buitenruimte ontstaan. Tot nu 
toe moeten patiënten, die even naar buiten 
mogen, door het hele ziekenhuis heen naar de 
parkeerplaats gereden worden…
Maar het naar buiten gaan is ook een we-

zenlijk onderdeel van de revalidatie, waarbij 
bijvoorbeeld de ademhalingsspieren getraind 
worden. Ook voor familieleden van IC-patiën-
ten is het fijn om hen een bezoekje te kunnen 
brengen in een meer ontspannen omgeving, 
die ook voor (klein)kinderen prettig is. 
Gelukkig hoeven we het benodigde bedrag 
hiervoor niet alleen op te halen. Via ISA (Inter 
Service Apeldoorn) werken veel serviceclubs 
mee om het geld met diverse acties bij elkaar 
te brengen. Ook worden diverse diensten en 
materialen ‘in natura’ gedoneerd, zoals bouw-
tekeningen en -materialen, notariskosten etc.  
Fondsen en bedrijven worden benaderd en er 
is een donatieknop op de website, waarmee al 
veel gedoneerd is. 

Wilt u meer lezen over dit project en mis-
schien zelfs een donatie doen, gaat u dan naar 
https://buitenruimtegelre.nl/

Buitenruimte IC Gelre
  DOOR LEDEN, IW APELDOORN
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Wat een geluk hebben we, dat we voor 
ons Inner Wheel benefietconcert op 1 
maart 2020 gebruik mogen maken van het 
dorpskerkje in Schaarsbergen. In het kader 
van het jubileum ‘Honderdvijftig jaar 
Schaarsbergen’ wordt het kerkje veelvuldig 
gebruikt voor uiteenlopende doeleinden 
en grootmoedig heeft men ook aan Inner 
Wheel Arnhem een podium geboden: voor 
een benefietconcert t.b.v. het jaarproject 
Upward e-hockey (rolstoelhockey).
Een mooier ambiance is nauwelijks 
denkbaar. Met graagte zijn het 
IWA-bestuur en de animerende 
‘paraplucommissie’ dan ook op het 
aanbod ingegaan. Het lukt hen om een 
mooi, uitgebalanceerd programma samen 
te stellen, dankzij de veelal belangeloze 
medewerking van een aantal musici.

Op de dag van het concert gaan de handen 
uit de mouwen. Met een ploegje Inner Wheel 
leden worden tafels met drankjes en hapjes 
klaargezet, want de bezoekers hebben zich - 
heel feestelijk - een toegangskaartje inclusief 
‘krans’ aangeschaft. Er wordt ook met stoelen 
gesjouwd. De zondagse, preekstoel gerichte 
opstelling wordt verlaten door de stoelen een 
kwartslag te draaien. Zo krijgt het publiek zicht 
op de fraaie glas-in-lood panelen van Gunhild 
Kristensen die sinds enige tijd het kerkje sieren. 
De voorstellingen zijn ontleend aan de Bijbelse 
lofpsalm 150, waarin heel wat instrumenten 
voorkomen. Ook de dans wordt daarin 
genoemd. Wat een mooie aansluiting bij wat 
de musici zullen laten zien en horen.
De kerkzaal loopt helemaal vol en de 
verwachtingen zijn gespannen.
IW presidente Marga de Boer heet allen 
op informatieve wijze welkom en licht ook 
het jaarproject toe. Verder introduceert 
zij de musici: harpiste Diana de Vries, het 
blokfluitkwintet Quercus*) en de amateur-
operazangeressen Ellen Hulleman en Ellen 
Aufenacker. De pianobegeleiding is van Maria 
Woerde.

Diana de Vries bijt het spits af, zowel voor als na 
de pauze. Achter de grote, fraai vormgegeven 
orkestharp maakt Diana een haast frêle indruk. 
Maar ze heeft haar instrument goed ‘onder de 
duim’, zo blijkt al gauw. Na steeds een korte 
inleiding - over het ontstaan van de harp, de 
aard en bouw ervan resp. de techniek van 
het harpspel - laat Diana de zaal genieten van 
een gevarieerd programma. Dat de harp als 
ingenieus instrument is voortgekomen uit de 

bespannen kalebas of pijl en jachtboog is haast 
niet voor te stellen. Inmiddels maken haakjes 
het bespelen van de harp gerieflijker en 
voetpedalen zijn behulpzaam bij het verhogen 
of verlagen van tonen. Aangezien de harp een 
aantal octaven omvat, zijn de C-snaren rood 
gekleurd en de F-snaren zwart/blauw/paars. 
Diana laat het bekende tokkelen horen, maar 
speelt ook glissando – ‘roetsen’ over de snaren 
van meerdere toonladders. Verder roffelt zij op 
de klankkast van de harp, o.a. bij de uitvoering 
van haar eigen compositie Danse des Syphes. 
De harp kan ook als een gitaar klinken of een 
metaalachtige klank voortbrengen. Al met al 
een uiterst boeiend optreden!

Het blokfluitkwintet Quercus verbaast 
eveneens met de keur aan instrumenten die 
het deze middag bespeelt: van sopraan- tot 
contrabasblokfluit; de laatste is ongeveer 
2 meter lang, net wat groter dan de 
grootbasblokfluit die er ook mag zijn. Rudie 
Trienes vertelt, dat de blokfluit een der oudste 
instrumenten is – in de 14e eeuw wordt hij 
al genoemd. In de tijd van de Renaissance 
en Barok wordt er veel muziek voor de 
blokfluit geschreven, maar daarna verliest het 
instrument de belangstelling. Dit duurt tot in 
de 20e eeuw. Men behelpt zich in die jaren met 
bewerkingen van voor andere instrumenten 
geschreven muziek. Pas in de vorige eeuw 
wordt de blokfluit opnieuw ontdekt en de 
Amsterdamse Blokfluitschool (Frans Brüggen, 
Walter van Hauwe) geniet nu internationaal 
bekendheid. Bekende blokfluitisten van dit 
moment zijn Erik Bosgraaf en Lucie Horsch.
Ter illustratie speelt het kwintet stukken 
uit de 17e, 18e, 19e en 21e eeuw. Wat 
een indrukwekkend gezicht, die enorme 
instrumenten en wat een diepe tonen 
brengen ze voort vergeleken bij hun kortere 
en bekendere broertjes en zusjes. Opmerkelijk 
zijn de moderne ‘Afrikaanse’ stukken van Sören 
Sieg, Tell me what happiness is en The great 
sorrow, beide deel uitmakend van het werk 
Inxaxheba (African Suite no. 16). De toonsoort 
verschilt merkbaar in de stukken. Ontroerend.

Ellen Hulleman en Ellen Aufenacker sluiten met 
hun zang het programma voor en na de pauze 
af. Zij brengen aria’s van Mozart en Händel en 
een duet van Offenbach ten gehore. Narigheid 
met haar luchtwegen breekt contra-alt Ellen 
Hulleman even op - het publiek houdt de 
adem in - maar zij slaat zich moedig door 
haar recital heen en oogst alleen daarom al 
applaus. Ellen Aufenacker zorgt met haar 

heldere sopraanstem voor een lichter toon, 
ook doordat zij tijdens het zingen speels een 
portret van haar geliefde (Mozart) aan haar 
boezem drukt.
De middag wordt beëindigd met Belle Nuit 
uit de opera Les Contes d’Hoffmann, waarbij 
blijkt dat de beide Ellens goed aan elkaar 
zijn gewaagd - met dank aan de uitstekende 
begeleiding van Maria Woerde.

Een warm applaus valt de musici ten deel, 
evenals een roos en een cadeaubon voor 
bewezen diensten. We kijken terug op een 
prachtig concert, waarover nog nagepraat kan 
worden bij een glaasje en een hapje. Net als in 
de pauze maken heel wat mensen gebruik van 
de gelegenheid om de musici te bevragen en te 
complimenteren. Terecht.
En de projectkas? Die is deze middag op 
een heel plezierige wijze gevuld met ruim 
tweeduizend euro. 

*)  Blokfluitkwintet Quercus bestaat uit Rudie 
Trienes, Janneke Bron, Marieke Kuut, Sofie 
Buesink en Erwin Bosch.

*)   Noot van de redactie: Dit artikel kon niet 
meer geplaatst worden in de Kroniek van 
Oktober 2020. Het concert  is van voor de 
corona-tijd.

  DOOR NELKE VAN DIJK, IW ARNHEM

Een welluidende middag in 
Schaarsbergen
Benefietconcert Inner Wheel Arnhem voor Upward e-hockey
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Anneke Nijsten 
is sinds een jaar 
of zes de vaste 
schrijfster van 
onze club. Niet 
alleen verschijnen 
er regelmatig 
stukken van haar 
in De Kroniek, ook 
een sinterklaas-
gedichtje voor de 
club, of de begelei-
dende tekst bij een 
modeshow schudt 

ze uit haar mouw. Ze groeide op in Berg en Dal, 
in een levendig gezin met zes zussen en een 
broer. Haar vader, een flamboyante man, zat 
ook nooit om een woordje verlegen. Van hem 
heeft ze waarschijnlijk haar taalvaardigheid (en 
humor) geërfd. Die kwamen al naar voren in 
stukjes die ze schreef in de schoolkrant. 
Na haar Schoevers-opleiding werkte ze als me-
disch secretaresse in het Radboud Ziekenhuis. 
Op een bepaald moment was ze daar klaar 
mee: ze wilde meer van de wereld zien. Ze 
nam ontslag, ging solliciteren en werd prompt 
aangenomen als stewardess bij de KLM. Op 
tussenstops in Londen en Parijs werd ze 
aangezien voor Lady Di. Niet de minste om een 

lookalike van te zijn. Ze heeft vijf jaar gevlogen 
en daarvan woonde ze de laatste drie jaar met 
haar man op Curaçao. In 1990 vestigde ze zich 
met haar gezin in Hoek op Zeeuws-Vlaanderen.
Hier zitten we nu aan de thee met uitzicht op 
het water van de Kreek. Ze zwerft dagelijks met 
haar honden, gewapend met haar fotocamera, 
door de polder. Eén van haar hobby’s is foto-
graferen. Deze natuurfoto’s vind je niet in De 
Kroniek; wel maakt ze begeleidende foto’s bij 
stukjes en verslagen in ons clubblad.
Met de nodige scepsis was ze lid geworden 
van IW, een elitair clubje, naar haar idee.  Dit 
vooroordeel verdween direct, toen ze zag met 
hoeveel enthousiasme mensen zich inzetten 
voor projecten dichtbij en in het buitenland. Al 
snel nam ze deel aan commissies, bedacht zelf 
projecten voor goede doelen en werd verslag-
geefster van diverse evenementen.
Op mijn vraag: “Waar haal jij je INSPIRATIE van-
daan?” zijn meerdere antwoorden. Het talent 
om te schrijven heeft ze van thuis meegekre-
gen. De inspiratie om te schrijven en activi-
teiten op poten te zetten krijgt ze vooral van 
de mensen binnen IW. Met name van het duo 
Gees van der Peijl en Anita Meerdink (president 
district 60) die met hun inzet en enthousiasme 
een aanstekelijke invloed op anderen hebben. 
Anita heeft haar destijds ook gevraagd om 
vaste clubschrijfster te worden. Ze heeft dat 
gedaan, want ze kan moeilijk ‘nee’ zeggen.
We zijn daarom blij de ze ‘ja’ heeft gezegd op 
de vraag om komend jaar onze voorzitter te 
zijn.

 DOOR AFRA KLAP, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Inspiratie

Als zelfstandig ondernemer, gespecialiseerd 
in het organiseren van kunst- en 
cultuurevenementen, heb ik iedere 
dag veel te doen. Daarnaast verricht ik 
veel vrijwilligerswerk. Ik heb zelf een 
prachtig leven en wil me dan ook heel 
graag inzetten voor de maatschappij. Er 
is veel liefde in het leven, maar ook veel 
onzichtbaar verdriet als eenzaamheid en 
armoede. Ik steek dan ook heel graag de 
handen uit de mouwen om anderen in 
onze maatschappij te helpen. Dat geeft mij 
een heel goed gevoel.

Wat mijn werk betreft, heb ik gemerkt dat ik 
gedurende de Coronaperiode veel en snel heb 
moeten schakelen. Veel van de evenementen 
waar ik aan werk zijn niet doorgegaan. Maar 
om nu te zeggen dat ik tijd overhoud is niet 
waar. Ik ben voortdurend op zoek naar alterna-
tieve mogelijkheden om iets te kunnen organi-
seren. In het afgelopen jaar is het me meerdere 
keren overkomen dat - in nauw overleg met 

gemeenten en theaters - er een nieuw concept 
klaar lag om uitgerold te worden, het nieuwe 
concept niet kon plaatsvinden in verband met 
maatregelen die door het kabinet opgelegd 
werden. Met als gevolg dat ik weer op zoek 
moest naar een ander alternatief. Uiteraard is 
dat frustrerend maar het is helaas niet anders. 
Ik prijs me gelukkig dat ik nog werk heb. 
Vervolgens ga ik weer achter mijn PC om een 
nieuw idee of concept uit te werken.
Op de achtergrond draai ik dan altijd klassieke 
muziek. Muziek heeft een enorme impact 
op mijn hersenen, emoties en gedrag. Het 
activeert mijn brein. Bewezen is dat bij het 
luisteren naar (klassieke) muziek er dopamine 

vrij komt in 
je hersenen. 
Dat is een 
stofje dat 
bijdraagt aan 
het geluksge-
voel en wordt 
daarom ook 
wel het ple-
zierhormoon 
genoemd. 
Maar het 
luisteren van 
klassieke 
muziek heeft 
ook positieve 

effecten op je gezondheid, de hartslag en 
bloeddruk dalen. Door het luisteren naar 
klassieke muziek voordat je naar bed gaat 
resulteert in een betere slaapkwaliteit en een 
goede nachtrust.
Wat een feest dat er zoveel mooie muziek 
te beluisteren is. Ik geniet van het werk van 
componisten als Verdi, Mahler, Wagner en 
Rimsky-Korsakov, maar er kan maar één 
componist de allergrootste zijn en dat is voor 
mij Johann Sebastian Bach. Ik heb meerdere 
keren een bezoek gebracht aan de Duitse 
deelstaat Thüringen om in zijn voetstappen 
zijn leven na te gaan. Wat heb ik daar genoten. 
Het is dat ook niet zo vreemd dat ik al bijna 11 
jaar bestuurslid ben van de Stichting Twentse 
Matthäus Passion. De cirkel is rond. Ik kan 
volmondig en recht uit mijn hart spreken als ik 
zeg dat ik bezield ben door Bach.

 DOOR JOLANDA TELLEGEN, IW OLDENZAAL, 

INKOMEN DP D66

Bezield 
door Bach

We zijn er inmiddels aan gewend om op 
afstand met elkaar om te gaan.
In september hadden wij onze bestuurs-
wisseling, onze nieuwe voorzitter is nu 
Saskia Beijering. We zaten aan ronde 
tafels met vier dames i.p.v. acht.
Helaas konden we daarna weer geen 
persoonlijke bijeenkomsten houden. Het 
werden zoom-meetings, dat was ook wel 
heel gezellig.

Een week voor kerstmis werden we thuis 
verrast met een mooie rode Kerstster en 
een inspirerend boekje : “Waar een wiel 
is, is een weg” Van Jaap Bressers. De 
dames van onze programmacommissie 
brachten het rond.
Ook hebben we een app-groep waaraan 
veel van onze leden meedoen en daar-
door hebben we meer contact met elkaar.
Nu we in deze crisis terecht zijn gekomen 
ervaren we hoe belangrijk onze sociale 
contacten en mogelijkheden zijn.
We worden nu meer geïnspireerd om be-
wuster met alles bezig te zijn, te genieten 
van de natuur en om in goede gezond-
heid te kunnen leven. Ook om anderen te 
helpen waar dat nodig is.
Ons goede doel is dit jaar ook weer het 
Toon Hermanshuis.
Wij wensen iedereen een inspirerend jaar 
en goede gezondheid.

   DOOR ANNEKE RIJPKEMA, IW VENLO

Inspiratie
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Door leden en bestuur van IW Nieuwerkerk 
Op 17 september 2020 is Theske Kruithof overleden. 
Ze werd  66 jaar. Een aantal jaren geleden kon ze niet 
meer deelnemen aan de activiteiten van onze Club 
en moest ze onze Club noodgedwongen verlaten 
door een veel te vroeg intredende dementie. Maar ze 
is altijd onze Inner Wheel vriendin gebleven.
Ze was jarenlang onze clubsecretaris en heeft gepro-
beerd deze functie zo lang mogelijk vol te houden.
We hielden contact door regelmatig gezellige dingen 
met haar te doen zoals wandelen met haar geliefd 
teckeltje Pim. Na haar opname in het Verpleeghuis 
bleven we haar bezoeken. Ze was altijd vrolijk en 
hield tot het laatste toe haar goed gevoel voor 
humor. Door Corona konden helaas slechts enkelen 
van ons haar begrafenis bijwonen.
Theske leeft voort in onze herinnering.

Door Letty van Hooff-Snel
Op 19 september 2020 is Kitty van der Goes op 
82 jarige leeftijd in München overleden tijdens een 
verblijf in haar zo geliefde Alpen. Ze was een Inner 
Wheel lid in hart en nieren. Wij kennen Kitty als se-
cretaris en penningmeester, vaste afgevaardigde en 
vertrouwenspersoon van de JHS in haar club Breda 
. En natuurlijk als jarenlang bestuurslid in District 60. 
Kitty stond altijd klaar als iets georganiseerd moest 
worden zoals bijvoorbeeld de Vriendschapsdag in 
Baarle-Nassau toen District 60 deze organiseerde. Bij 
goede doelen had het minderbedeelde kind steeds 
haar liefdevolle aandacht. Als niemand beschikbaar 
was voor een bestuursfunctie nam Kitty die voor 
haar rekening. Kitty, bedankt voor je betrokkenheid 
en vriendschap. 

Door leden en bestuur van IW Enschede D56
Op 6 oktober overleed ons laatste charterlid Gerda 
Weekhout, op 91-jarige leeftijd. Met uitzondering 
van de jaren dat haar man burgemeester was van 
Bloemendaal is zij altijd een heel trouw lid geweest. 
Zij is jaren onze contactvrouw voor de Johanna 
Hamburger Stichting geweest 
Zij was een sterke vrouw; toen haar vader op jonge 
leeftijd overleed heeft zij met haar moeder en haar 
zus de boerderij voortgezet, daarbij haar droom 
om maatschappijleer te studeren  opgevend. Maar 
klagen was haar vreemd, altijd positief ingesteld, 
hartelijk, gastvrij en zeer belangstellend naar ande-
ren. In haar laatste levensjaren kreeg zij lichamelijke 
klachten. Haar man overleed, autorijden ging niet 
meer, maar toen de problemen dermate groot 
werden dat ze niet meer zelfstandig op haar geliefde 
Teesink kon blijven wonen koos ze  voor haar levens-
einde, om zo bij volle bewustzijn afscheid te kunnen 
nemen van haar dierbaren en vrienden.
Wij zullen haar warmte en vriendschap en trouwe 
aanwezigheid zeer missen.

Door leden en bestuur IW Leeuwarden-Zuid
Op 9 oktober 2020 hebben wij plotseling afscheid 
moeten nemen van ons lid Gerry Vogelenzang-
Jonge Poerink. Gerry is 78 jaar geworden. Gerry was 
voordat ze bij IW Leeuwarden- Zuid kwam, lid van de 

IW Hoogezand-Sappemeer. Na de pensionering van 
haar man en hun verhuizing naar Heerenveen heeft 
zij ervoor gekozen om lid te worden van onze club. 
Met veel plezier heeft zij gewerkt als Buitengewoon  
Ambtenaar  van de Burgerlijke Stand. Zij heeft menig 
bruidspaar getrouwd. Zij is bij onze club twee keer 
president geweest, in 2003 en in 2016. Wij hebben 
vaak gebruik gemaakt van haar mooie huis in Hee-
renveen voor onze bijeenkomsten. Ook een aantal 
keren hebben wij het kerstdiner bij haar gehouden. 
Gerry had een duidelijke mening, en stak die niet 
onder stoelen of banken. Ze was een enorm trotse 
oma-beppe. Op haar rouwkaart stond: “Degene 
waar je echt van houdt zal warmte blijven geven”.
Wij zullen haar missen. 

Door leden en bestuur IW Pekela 
10 november 2020 is op 77-jarige leeftijd Lineke 
Keizer-Harkema overleden. Zij is 40 jaar lid geweest 
van IW Pekela. Gedurende haar lidmaatschap is zij 
twee keer onze clubpresidente geweest en ook nog 
een keer penningmeester. Eerst door haar winkel en 
de laatste paar jaar door haar afnemende gezond-
heid was Lineke lang niet altijd in de gelegenheid 
bij de clubbijeenkomsten aanwezig te zijn. Maar 
als zij er wel was, dan werd de draad gewoon weer 
opgepakt. Onze presidente heeft haar tijdens de 
digitale clubbijeenkomst in november herdacht met 
het voorlezen van een gedicht en het aansteken van 
een kaars.

Door leden en bestuur van IW Nijmegen 
Op 10 december 2020 is Thea van der Steen – 
Scholten overleden op 84-jarige leeftijd. Ze was 
meer dan 33 jaar actief lid van onze club. Ze is presi-
dente geweest en ziekenbezoekster, maar ook Sin-
terklaas en cabaretière in diverse optredens bij fees-
telijke gelegenheden als jubilea en lustra. Het begon 
al met het bezoeken van de conventie in Den Haag in 
1991, met vier leden in een camper als nachtverblijf, 
dus dikke pret! Iedereen was dol op haar en ook in 
haar laatste moeilijke jaren hebben clubleden haar 
zoveel mogelijk proberen vast te houden. Vijf leden 
konden de crematie fysiek bijwonen, de anderen 
volgden het via de livestream. Een IW-lid was een 
van de sprekers, waarbij ze Thea’s hartelijkheid en 
enthousiasme benadrukte. We behouden warme 
herinneringen aan haar vriendschap.

Door leden en bestuur van  IW Kinderdijk 
Ons verdriet is groot. 0p 11 december 2020 overleed 
onze lieve vriendin Toke Smit–Derks, 6 dagen voor 
haar 89ste verjaardag. Helaas konden we vanwege 
corona niet bij het afscheid aanwezig zijn. Wel heb-
ben we middels livestream de warme plechtigheid 
kunnen volgen. Toke was een actief en betrokken 
charterlid van onze club. Ze was aanwezig op alle 
bijeenkomsten en deed enthousiast mee aan onze 
projecten. Ze was een vrolijke, altijd opgewekte per-
soon. Ook toen haar man (bijna 100 jaar) meer hulp 
nodig had, bleef ze met moed en een nimmer afla-
tende positieve levenshouding onze club bezoeken. 
Tot op hoge leeftijd bleef ze actief sporten: roeien, 

skiën, wandelen. Ze is voor ons een voorbeeld 
geweest. We zullen haar heel erg missen. 

Door leden en bestuur van IW Enschede D56
Tot onze grote schrik is op 13 december 2020 ons 
actieve en zeer gewaardeerde lid Tineke Gerzee 
onverwacht overleden. Tineke was sedert 1976 
een enthousiast en betrokken lid van Inner Wheel. 
Ze stak graag de handen uit de mouwen en zette 
woorden in daden om. Ze was jarenlang secretaris, 
toen nog met schrijfmachine en carbonpapier. Ter 
gelegenheid van ons jubileum in 2019 heeft Tineke 
albums vol met oude foto’s doorgespit om ze zoveel 
mogelijk van namen te voorzien. Dat is haar voortref-
felijk gelukt. Ze kon ook fantastisch koken en samen 
met een paar andere leden richtte zij een kookclub 
op. Op initiatief van Tineke werden er zeer geslaagde 
running dinners georganiseerd. Tijdens de laatste 
tocht eind augustus met haar man Nico en hun 
geliefde fietsclub leek ze niet helemaal zichzelf en se-
dert de terugkeer van hun vakantie in Frankrijk ging 
haar lichamelijke toestand snel achteruit zonder dat 
werd begrepen wat er aan de hand was. Geleidelijk 
aan werd ze bij de geringste inspanning benauwd 
en daarom had ze een breiwerk ter hand genomen. 
Als echte doorzetter was ze beslist van plan de trui 
af te maken, maar dat is helaas niet gelukt. We gaan 
Tineke met haar kennis over het verleden van onze 
club, haar vaak zeer uitgesproken mening en haar 
opgewekte persoonlijkheid heel erg missen.

Door de leden en bestuur van IW Gorinchem 
Op 8 januari 2021 is ons charterlid en mede-opricht-
ster, Tineke Boersma-Moerbeek, op 90-jarige leef-
tijd overleden. Na een aantal jaren tandheelkunde te 
hebben gestudeerd in Groningen, is Tineke samen 
met haar echtgenoot (vanwege zijn aanstelling 
als tandarts) naar Gorinchem gekomen. Tineke is 
actief geweest in diverse besturen van organisaties, 
waarvan bij Inner Wheel het langst. In 1975 heeft 
Tineke samen met Wilma Voorsluijs-Schermers de 
Inner Wheel Club Gorinchem opgericht, waarvan ze 
in het jaar 1986-1987 ook voorzitter was. Tevens is ze 
nog tweemaal penningmeester geweest. Daarnaast 
ze zeker 10 jaar lang de contactpersoon van onze 
club voor de Johanna Hamburgerstichting geweest. 
Tineke nam haar taken heel serieus, ze was enorm 
secuur en een kei op financieel gebied. Protocollen 
en regels waren er om gevolgd te worden, en tevens 
stonden etiquette en correcte omgangsvormen 
hoog in het vaandel bij haar. Tineke was een zeer 
intelligente dame, geïnteresseerd in anderen en wist 
over alle onderwerpen mee te praten. Ze was enorm 
gastvrij en kon ook intens genieten van bijeenkom-
sten en uitjes van onze club. We bewonderen haar 
om haar enorme doorzettingsvermogen, optimisme 
en belangstelling voor ons en de club en we zullen 
haar enorm missen.

Door de heer René Eberson, zoon van mevrouw 
Eberson, lid geweest van IW Tilburg- Oost.
Mijn moeder was enthousiast lid van de Inner Wheel. 
Ze was sociaal bewogen en wilde graag mensen 

In memoriam



19Kroniek MAART 2021

Bezoek onze webshop

www.innerwheel.nl/webshop

ontmoeten en verbinden. Dat lukte goed als presi-
dent van D60, maar vooral als hoofdredacteur van 
de kroniek, waarbij ze ook haar voorliefde voor de 
Nederlandse taal in kon zetten. Naast de Inner Wheel 
was zo ook actief op het asielzoekerscentrum in 
Oisterwijk, waar ze de bewoners hielp om de taal te 
leren. In 2007 kreeg ze voor haar sociale betrokken-
heid een lintje: ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau’. 
De laatste jaren kreeg ze steeds meer problemen 
met het geheugen en met spraak. Op dinsdag 12 
januari is ze op 83 jarige leeftijd overleden.
 
Door leden en bestuur IW Alkmaar
Op 22 januari 2021 is ons lid Anny Eyssen op 95 
jarige leeftijd thuis overleden. Zij was één van onze 
oudste leden en meer dan 50 jaar lid van onze club. 
Hoe zeer zij betrokken was bij onze club bleek enkele 
jaren geleden. Haar gezondheid maakte het eigenlijk 
niet langer mogelijk om onze bijeenkomsten te 
bezoeken, maar toen haar zoon Jan Willem bij ons 
een lezing hield over zijn Atlantische zeiltochten was 
zij toch weer van de partij. Zij liet ons toen ook weten 
“Ik blijf tot mijn dood lid” om de club met haar finan-
ciële bijdrage te blijven steunen. De voorliefde van 
haar zoon Jan Willem voor het water heeft Anny aan 
hem doorgegeven. Ook Anny bracht met haar gezin 
vele vakanties op het water door. Toen zij wegens  
haar gezondheid aan huis gebonden was genoot zij 
nog erg van de bloemen en vogels in haar tuin, met 
haar verliezen wij een positief en belangstellend lid, 

die bescheiden maar welbewust in het leven stond. 
Het was een voorrecht om haar in ons midden te 
hebben. Wij zullen haar gaan missen.

Door leden en bestuur IW Aalsmeer 
Ans van Scheppingen, een bijzondere Inner Wheel 
vriendin. Een stille kracht, altijd hard werkend vooral 
achter de coulissen. Door haar grote betrokkenheid 
met de club kon je nooit tevergeefs een beroep op 
haar doen. Vanaf 2002 was Ans lid van onze club 
Aalsmeer en voor een aantal jaren medeorganisator 
van de ‘Moederverwendagen’. 
De deuren van haar tuinhuis, ergens op een idyllisch 
plekje in de Randstad, stonden met regelmaat 
wijd open voor ontvangsten van bv. buitenlandse 
gasten en gezellige bbq’s. Geen kerstviering zonder 
de prachtige kerststukken van haar hand, via een 
loting tijdens onze kerstviering vlogen deze over 
de toonbank voor het goede doel. Dat was typisch 
Ans. Een echte doener met een groot hart voor de 
samenleving. Voor ruim 10 jaar bleef ze met haar 
strijdlust en optimisme de sluipmoordenaar kanker 
de baas. Toch gaf ze zich uiteindelijk over maar dan 
wel op haar eigenzinnige dappere en moedige wijze. 
De tekst op haar afscheidskaart is oprecht en haar 
woorden blijven ons altijd bij: “Hoe meer je je leven 
viert en prijst, hoe meer er te vieren is in het leven.” 
Ans is 72 jaar geworden. Ans leefde haar leven 
voluit! Des temeer zullen we deze stoere Inner Wheel 
vriendin missen!

Elk jaar hebben wij overleg met de Voed-
selbank hoe wij met voedselpakketten 
kunnen bijdragen aan plezierige Kerstda-
gen van hun cliënten. Dit jaar leverde dit 
overleg tot een bijzondere uitkomst. In de 
loop van het jaar dook de term ‘‘menstru-
atiearmoede’’ in het nieuws op. Het blijkt 
dat het maandelijkse ongemak voor vrou-
wen die steun krijgen van de Voedselbank 
een probleem is vanwege de relatief hoge 
kosten van maandverband. 
Best heftig, want hygiëne is zoiets 
basaals, dat iedere vrouw dit toch moet 
kunnen aanschaffen! Daarom hebben wij 
op verzoek van de Voedselbank Alkmaar 
ons ingezet om dit jaar de vrouwelijke 
cliënten maandverband te kunnen aan-
bieden.
Mooi om hiermee aan te sluiten bij de 
actie: “ Vrouwen voor Vrouwen”.
Zo konden wij eind november met een 
financiële bijdrage van onze club met de 
medewerking van de fabrikant Kimber-
ley-Clarck tegen inkoopprijs 750 pakken 
maandverband afleveren bij de Voedsel-
bank in Alkmaar.  
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   DOOR LEDEN EN BESTUUR, IW DRONTEN

IW Dronten 30 jaar
27 oktober 1990 is IW Dronten opgericht. In 
deze Corona tijd is het geen optie om dit 30-ja-
rige jubileum met elkaar te vieren. Wij hebben 
onze leden op deze dag dan ook in de bloe-
men gezet.  Elk bestuurslid heeft enkele leden 
bezocht en de reactie was hartverwarmend.
Voor jullie, die het fundament hebben gelegd 
voor IW Dronten, die investeren in vriend-
schappen, die zich onvermoeibaar inzetten 
voor goede doelen, die als nieuw lid de 

continuïteit van onze club waarborgen, en die 
samen onze club maken. 

• Web Shop



Stichting Leergeld | Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn | Rolstoelhockeyers Van Upwards- E-
Hockey | Vaders voor Elkaar | Koken voor Dak- en Thuislozen | Huis Moviera | Het Opvanghuis 
Arnhem | Crowdfunding De Pinkenberg | Calamiteitenfonds | Stichting 4 WD Care | Kerstpakket-
ten & Gemeente Epe (Bank voor het dorp) | Hulp Coronacrisis | Voedselbank Uithoorn | Speel-
toestellen Ipse de Bruggen | Vaarwens Jansje | Hortus | Voedselbank | Stichting Michael Wings 
| Voedselloket Almere | Stichting De Click | Ontwikkel Bolivia | Stichting Bonaire | Stichting Zon-
nebloem Julianadorp | Odensehuis Den Helder | Speelgoedbank Den Helder | IMC Basis | Hu-
manitas | Project Weeshuis Indonesië | Zambia Kinderziekenhuis | Stichting Hulphond | De Rode 
Draak | Voedselbank Dronten | Voedselbank Groningen | Odensehuis | Hospice in Leek | Because 
We Cary | Odensehuis | Ouderen Vervoer Haren | Voedselbank Groningen |  Lutje Geluk | Eye Care 
Nepal | Samen Thuis Penduka | Samen aan Tafel | Broodnodig | Knuffelpoes voor De Burch | de 
Klimroos | Duchenne Parents | Humanitas | Eetcafé “eeTze “. Voedselbank Kampen | Because We 
Cary | Zorgmedewerkers Kampen | Odense huis Leeuwarden | Kindpakket | Fries Jeugd Orkest | 
Sheltersuit | Knuffelweide Zorgboerderij | Stichting Surinaamse Gezinnen | Stichting Hulphond | 
Stichting Jarige job | Peter Pans Vakantieclub  | Beleeftuin De Berghorst | Fleur Bloemen Stichting 
| Because We Cary | Leger des Heils | Kinder- en jeugd Coaching Drente | Stichting Leergeld | Make 
a Wish | Restaurant Poelzicht. Regionale Voedselbank | Vrienden van het Amphia | Vrienden van 
Revant | ClaraTHuis | Leontien Huis | Voedselbank Nijmegen | Artsen zonder Grenzen | Stichting 
Stiftungs Life | Scholen in Myanmar |  Stichting Emmaus Perspectief in Swalmen | Boomplantdag | 
Stichting de Tekendokter | Unicef |  Babypakketten | Kids Movie 2020 | Cura Doet 2020- STAG | Skol 
Marieta Alberto | Stichting Hulp aan Curaçao Voedselbank | Stichting Shimaruku | Kids for Colars 
| Stichting Wilhelmina Fonds | Stichting De Cultuur | Stichting Dierenbescherming- Jo | Stichting 
Multiple Sclerose Curaçao | Stichting Opkikker | Kerstpakketten en Paaspakketten Thuiszorg | 
Winterkleding voor Stichting Samen eém Gorinchem | Covid 19 Disaster & Vaccination Fund | Em-
brace Life | Stichting YellowRoses | Sheltersuit | HondenBrokkenMakers | Zonnebloem Zeeuws-
Vlaanderen | Voedselbank Terneuzen | Villa Pardoen | Medicatie Ernstig Zieke Persoon | Actie Je 
Bent Geld Waard | Team-Up | Stichting Vluchteling | Jarige Job | Connect By Music | Kresh Dede 
Pekkina Curaçao | Stichting Mijn Zorg-Luierproject | Hoop voor Kinderen | Sociale Projecten Pa-
ramaribo | School voor Mythyl en Mijn Zorg | Educatieve Projecten Paramaribo | Project Dignity 
Zuid-Afrika | Hospice De Sporen | Flying Doctors “AMREF” | Wens Ambulance | Stichting Carlos 
Momentjes | Good News Center Kenia | Special Care Gulbargo | Spinning Event | De Oostkerk | 
Jeugdbrandweer | Mission to Seafarrers | Goodiebag Humanitas Kinderkamp | Team-Up.     

Ondanks Coronasamen€ 200.000,- 
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