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Dit is alweer de laatste Kroniek van dit Clubjaar. Met heel veel plezier hebben wij met
een heel team elke keer weer de kroniek samengesteld. Dat kon natuurlijk omdat er veel
leden leuke en interessante stukjes hebben ingeleverd. Dit IW jaar zal de boeken ingaan
als een bijzonder jaar met tal van uitdagingen. Veel kon niet, zoals elkaar ontmoeten.
Maar ook wij konden merken hoe flexibel de leden waren. Via beeldscherm (ZOOM,
Teams en andere digitale mogelijkheden) vonden wij elkaar toch.
Geïnspireerd door ons Webinar Inner Wheel &
Verenigde Naties en het boeiende verhaal van
Ceja Gregor vinden jullie in de AGENDA deze
keer ook enkele belangrijke dagen voor VN &
vrouwen. Misschien dat jullie club aanleiding
ziet om er aandacht aan te besteden.
Ook enkele belangrijke data voor ons NSP
staan al vroegtijdig vermeld.
Het thema voor de eerste kroniek van het
nieuwe IW jaar is: Kleur bekennen. De
deadline voor het inleveren van de kopij is 5
september.

Thema oktober nummer 2021:
KLEUR BEKENNEN,
Welke kleuren zijn er in je club?
Welke kleur past bij jou?
Foto’s aanleveren in JPG bestand
Minimaal 1MB en goed scherp
Altijd verzenden via We Transfer
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij aan te passen.
LB president Marlies Arnoldus
iiw.nl.lbpresident@gmail.com
LB secretaris Tineke Cerutti
iiw.nl.secretaris@gmail.com
LB penningmeester Lynn den Daas
iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com
Sluitingsdatum inleveren kopij:
5 september 2021
Verschijningsdatum volgende Kroniek:
Tussen 15 en 21 oktober 2021
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De Kroniek met oa
- Stichting Kind en brandwond
- Baskets voor de wensambulance
- Bep Fontilus, 50 jaar Curaquo
- De finale van de Giftshop

Kleur bekennen, wat moet je daar over
schrijven?
• Wat doen kleuren met jou?
• Wat doen kleuren met jouw club?
• Welke kleur ben jij?
Lees het artikel in deze kroniek van Willeke
Overink en dan vloeit er vast iets heel leuks uit
de pen, dus schrijf een kleurrijk stuk!
En dan wil ik in deze laatste kroniek van dit
Inner Wheel jaar iedereen bedanken die heeft
bijgedragen om drie mooie kronieken te maken.
DANK JULLIE WEL!

DOOR MARLIES ARNOLDUS-LUITEN, IW PRESIDENT NEDERLAND

Met elkaar, voor elkaar
en voor anderen

Een jaar geleden
begonnen we vol
enthousiasme aan
ons bestuursjaar.
Ik vertelde daarbij
dat, waarschijnlijk
door mijn technische achtergrond, ik
ons logo altijd zie als
een tandwiel. Het
mooie van een wiel is dat het kan bewegen,
kan draaien rond een spil.
Maar een tandwiel is een heel speciaal wiel
dat kan samenwerken. Het kan een kracht
overbrengen, en groots effect hebben. Maar
kan dat nooit alleen. Tandwielen bestaan in
vele soorten en maten maar moeten samenwerken om effect te hebben. Dan kan zelfs een
heel klein wieltje iets groots in beweging
zetten. Laten we elkaar inspireren, stimuleren
en in beweging komen. Elk idee kan de start
zijn van een groots effect en samen kunnen
we veel bereiken. Dit jaar hebben wij met
elkaar inderdaad veel in beweging gezet.
Al voelde het door Corona soms erg beperkt,
toch bood het ons vele nieuwe mogelijkheden. Niets kon zoals ‘normaal’, maar daardoor
was er wel ruimte voor het opzetten van
nieuwe initiatieven. Door het Zoomen hebben
we ontdekt dat we op afstand toch samen
kunnen zijn. Vergaderen zonder reistijd heeft
ook zo zijn voordelen.
De ALV digitaal was een uitdaging, maar hoe
fijn als je daardoor meer tijd voor echt contact

krijgt als we elkaar weer mogen ontmoeten.
Met landelijke Webinars kwamen vele leden
virtueel samen en dit zorgde voor verbinding.
Ook ons NSP ‘Hart voor Vrouwen’ kreeg zo
een goed bekeken start. Door de enthousiaste
inzet van de Nationale Service Commissie samen met alle Hartenvrouwen is het nu al een
bruisend project met acties in het hele land.
Ons Webinar Inner Wheel & de Verenigde Naties heeft ons ervan bewust gemaakt dat we,
naast fundraising en handen-uit-de-mouwen,
als IW ook willen bijdragen aan de bewustwording van vrouwenbelangen.
Internationaal had ik dit jaar door Zoomen
veel contact met de National Representatives.
De Conventie dit jaar was voor het eerst
digitaal. Bijna 4500 leden uit de hele wereld
konden daardoor deelnemen aan dit virtuele
spektakel. We waanden ons even in India. De
landenpresentaties lieten zien dat wij als Inner
Wheel wereldwijd echt het verschil kunnen
maken. Uit alle positieve reacties bleek dat de
inzending van Nederland daarbij zeker opviel.
Op de maandelijkse nieuwsbrieven als
persoonlijke mail ontvingen we veel leuke
reacties. Het delen van ervaringen en enthousiaste ideeën is toch de basis om met elkaar in
verbinding te blijven.
Alle beperkingen hebben afgelopen jaar
nieuwe initiatieven in beweging gezet, met
nieuwe manieren van werken. Helaas bleek in
deze laatste maand dat dit vreemde Covidjaar voor sommige clubs toch een te grote hindernis is geweest. Een uitdaging voor komend

AGENDA
11 t/m 18 September		
Fitweek Hart for Her
29 September		
Red Dress Day
29 September
IW Red Dress Day Hart voor Vrouwen
1 Oktober		
VN Internationale Ouderen dag
25 November –10 December
VN Orange The World
• 25-11 Internationale dag
tegen geweld tegen vrouwen
• 10-12 VN Internationale dag van de
mensenrechten
20 November		
Alternatieve ALV / IW Dag

CLUB JUBILEA
De Betuwe-Culemborg

Opgericht 7 september 1991
30 jaar
jaar zal zeker zijn om elkaar zo te inspireren
dat clubs kunnen blijven draaien.
Met elkaar kunnen we nog zoveel meer
betekenen voor elkaar en voor anderen!

DOOR MINOUSCHE VAN SOEST, IW NIEUWERKERK A.D IJSSEL

DE INNER WHEEL DIE BIJ ONS PAST…
Op 12 mei 2021 hadden we een zoombijeenkomst met Mary-Jean Dudok de Wit,
inkomend president van District 60. Onze
twee voorzitters hadden haar uitgenodigd.
Het thema van deze avond was “Welke
Inner Wheel past bij jou?” Het was een
levendige en gezellige meeting. Iedereen
kwam aan het woord. Duidelijk werd dat we
het belangrijk vinden om ons met elkaar in
te zetten voor een goed doel, waarbij ieder
zich op z’n eigen manier kan ontplooien.
Natuurlijk doen we de komende jaren mee
met het mooie landelijke project Hart voor
Vrouwen. Daarom hebben we ons laatste
nog lopende regionale clubproject het Leontienhuis nu afgesloten. Het Leontienhuis
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De gezellige woonkeuken met een lange
eettafel vormt het hart van het huis. Zodra
de Coronaregels dit mogelijk maken staat
een clubavond gepland in het Leontienhuis.
We staan nu klaar om ons de komende jaren
in te zetten voor het landelijk Hart voor
Vrouwen project.

is een kleinschalig inloophuis voor mensen
met een eetstoornis. Het dankt z’n naam
aan de oprichtster Leontien van Moorsel,
die zelf een aantal jaren anorexia heeft
gehad en met goede begeleiding is genezen.
Met dit huis is een vurige wens van Leontien
in vervulling gegaan. Koningin Maxima heeft
het zes jaar geleden geopend. Anorexia is
een verschrikkelijke ziekte die de levens van
jonge mensen en hun familie verwoest. Het
Leontienhuis doet er alles aan om te helpen
en te steunen en behaalt goede resultaten.
Krijgt geen subsidie en is afhankelijk van

donaties. Ons project werd afgesloten met
het aanbieden van een bedrag van €2500.
Dit werd bijeengebracht door onze leden
met kleinschalige activiteiten zoals een
huisconcert, een lunch, een winterwandeling met erwtensoep, een dinertje. En ook
met sponsorgelden bijeengebracht voor
een bridgedrive, die helaas door Corona
niet door kon gaan.
Van Wilma Heemsbergen, coördinator, en
Baukje Hogervorst, gastvrouw, kregen onze
voorzitter Irina Brorens en ik een rondleiding door de prachtig verbouwde boerderij.

Hoe beleef je een CORONA
presidentenjaar?
eerste instantie dacht ik: ach, wat jammer
voor Marlies en Susanne, die nu niet naar de
European Meeting kunnen. Maar ja, toen was
het jaar nog jong. Helaas bleef Covid ons in de
greep houden en is er eigenlijk niets terecht
gekomen van de ideeën en plannen die je
vooraf maakt.

Linda van Scheijndel, president van D56
Hoe was dit presidentenjaar voor jou?
Dit jaar was totaal niet zoals ik verwacht
had. Maar ja, dat geldt voor iedereen. In
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Hoe was je contact met de clubs?
Wederom helaas geen clubbezoeken (op
een mini-bezoekje na) geen VSD, geen ALV/
DLV met live ontmoetingen. Gelukkig konden
we de ALV en DLV wel via Zoom doen en
heb ik ook verschillende virtuele clubavonden bijgewoond. Verder heb ik een virtuele
ontmoeting met jubilerend Waddinxveen
meegemaakt. Vooraf zijn de attenties via de
post toegestuurd en die werden die tijdens
onze online meeting uitgepakt. Maar er gaat
niets boven elkaar echt ontmoeten. We hebben telefonisch contact gehad met iedere club
en voor het einde van het jaar staat er nog een
digitale bijeenkomst gepland. Ook hebben

we een filmpje gemaakt ter vervanging van
het moment stilte om de overleden IW leden
van het voorgaande jaar te gedenken, omdat
dat tijdens de online DLV niet zo goed tot zijn
recht zou komen.
Heb je nog activiteiten kunnen
ontplooien?
Eigenlijk een beetje dezelfde antwoorden als
de vorige vraag. En ieder IW lid heeft natuurlijk
kunnen genieten van de Giphart avond, de
Hart voor Vrouwen avond, de lezing met de
IW leden die in de VN zitten en natuurlijk de
virtuele Conventie. Het is mooi dat we dat met
z’n allen hebben kunnen ontdekken en omarmen. Hoewel het het leukst blijft om elkaar
in het echt te zien, blijken de activiteiten van
Inner Wheel digitaal vaardiger te zijn dan we
gedacht zouden hebben als het jaar ‘normaal’
zou zijn verlopen.
Tijdens de adventsperiode heb ik met een
groep IW vriendinnen uit verschillende clubs
een advent project gebreid. Er zijn hele

mooie shawls en cowls gemaakt en via een
whatsappgroepje konden we elkaar op de
hoogte houden en onze vorderingen tonen.
Wat heb je de inkomende presidenten
kunnen meegeven voor het nieuwe IW
Jaar?
Ik hoop vooral dat Jolanda een wat gewoner
jaar zal hebben. En voor de presidentes binnen de clubs hoop ik dat natuurlijk ook. Maar
ook buiten Inner Wheel natuurlijk. Sommige
clubs hadden aan het begin van dit jaar geen
wissel gedaan, anderen hebben nu besloten
om nog een jaar met hetzelfde bestuur door te
gaan. Verder denk ik dat we met het afgelopen jaar zoveel nieuwe, digitale skills hebben
ontwikkeld, dat ook als we nog niet bij elkaar

kunnen komen, het ook goed komt.
Het is gelukkig gelukt om ons bestuur uit te
breiden met een vice president en een nieuwe
secretaris, zodat we in ieder geval op volle
sterkte zijn voor 2021/2022.
Wat vond jij het mooiste in jouw jaar en
wat beviel minder goed?
Ik zal er niet over liegen: ik vond het een zwaar
jaar. Niet zozeer omdat een virtueel/digitaal
IW jaar nou zo erg was, maar op alle vlakken in
het leven wordt je belemmerd, moet je goed
over dingen nadenken, meer voorbereiden
etc. De hele situatie heeft niet enkel invloed
gehad op IW gerelateerde zaken natuurlijk, het
heeft er behoorlijk ingehakt op alle vlakken.
Ik heb het ook zo te doen met mensen die in

Het afgelopen seizoen me veel zorgen
gemaakt over C-19. Het heeft veel omver geschopt, zorgen en verdriet gegeven. Iedere
club heeft leden die daar mee te maken
hebben gehad.
Gebruik bewust verleden tijd, want nu we allen worden gevaccineerd breekt een nieuwe
periode aan. Mijn compliment gaat ook uit
naar alle clubs. De creativiteit hoe men het
contact heeft weten te behouden, misschien
wel meer dan ooit, is echt geweldig.

Mirriam Bouwmeester, president van D58
Hoe was dit presidentenjaar voor jou?
Leerzaam met veel nieuwe inzichten en
zorgelijk. Leerzame inzichten: Het was een
jaar waarin we samen, districtsbestuur, de
schouders eronder hebben gezet. Natuurlijk
werk je met een groep mensen die allemaal
een eigen inzicht hebben maar daarmee
kom je tot nieuwe en effectieve oplossingen.
Het is dan ook werken aan toekomst met
behoud van verleden. Keuze daarin maken
zijn leerzame momenten geweest, nieuwe
inzichten gegeven en al doende is bekeken
of het werkbaar is of niet. Ook hebben we
veel meer dan anders contact gezocht met
de leden. Het luisteren en samen praten
bracht mij enorm veel. Zowel negatieve en
als positieve opmerkingen maken dat we samen verder kunnen. We hebben met elkaar
nog nooit zoveel gezoomd als de afgelopen
periode, niet alleen met de thema Zooms
maar ook met de DB en LB vergaderingen.
Overigens een praktische oplossing gezien
de afstanden, natuurlijk is elkaar in het
echt zien en spreken vele malen gezelliger
maar voor de effectiviteit was dit een prima
oplossing
Zorgelijk.

Hoe was je contact met de clubs?
We hebben bewust veel thema Zooms gehouden. Het praten met elkaar, elkaar leren
kennen, luisteren naar elkaar en samen praten over Inner Wheel is voor mij en volgens
mij spreek ik ook namens het districtsbestuur, echt heel waardevol geweest.
Clubs bezoeken was niet aan de orde, dus
een alternatief was het o.a. het themazoomen.
Ook online clubbezoeken worden gedaan.
Geldt overigens niet voor alle clubs, omdat
de techniek niet werd gewaardeerd of dat
men een locatie had waar wel de afstand
kon worden bewaard.
Wat een gegeven is, is dat er veel nieuwe initiatieven er zijn geboren, waar we voorheen
niet eens over nadachten. Contact onderhouden kan op vele manieren.
Heb je nog activiteiten kunnen
ontplooien?
Naast de thema Zooms zijn we ook de
nieuwsbrieven gestart. De opmaak is met
een vrolijk design gemaakt. Fleur en info
vanuit het district. De insteek was om
informatie vanuit de districtsvergadering,
samen met landelijk of internationaal IWnieuws, door te geven in de nieuwsbrief. We
hebben daarop veel positieve reactie mogen
ontvangen.

het afgelopen jaar te maken hebben gekregen
met geboorte, trouw of rouw. Juist op deze
momenten heb je mensen om je heen nodig
in vreugde en verdriet. Ook binnen mijn eigen
club hebben wij overleden leden te betreuren
gehad. De hele Covid situatie maakt ook deze
situaties ingewikkeld en behangen met regeltjes en voorschriften.
Ik heb wel door het jaar heen hele leuke
initiatieven gehoord. Wederom niet enkel IW
gerelateerd, maar op alle vlakken. Het heeft
ons creatiever gemaakt. Er zijn ontwikkelingen geweest die normaal gesproken niet
bedacht zouden zijn. En hoe klein we onze
bubbel ook moesten houden, het heeft onze
wereld ook groter gemaakt, door alle digitale
oplossingen.

Wat heb je de inkomende presidenten
kunnen meegeven voor het nieuwe IW
Jaar?
We hebben gewerkt aan de doelstelling, versimpelen. Het versimpelen van de reglementen, contact onderhouden, samen werken
aan. Met Hart voor Vrouwen is een nieuwe
manier van samenwerken gestart, een clubgrensoverschrijdend samenwerken. Waar
we van af wilden was “het jaar van” maar
meer samenwerkend aan een beleid wat
zorgt voor continuïteit. Daarmee creëer je
draagvlak en commitment. Om die redenen
hebben we gesproken over een langere periode van zitting in het bestuur. Het zou zeker
mijn voorkeur hebben.
Wat vond jij het mooiste in jouw jaar en
wat beviel minder goed?
Mooiste: Dat er op een bepaald moment
echt contact was tijdens het zoomen, dat
klaarblijkelijk de barrière van internet en
tegen scherm praten, verdween.
Ietsje minder mooi: Het was een druk jaar.
Vooraf niet voorzien maar er was veel te
doen. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe
bepalingen, nieuwe samenwerkingen, het
nieuwe ontmoeten. Met versnelde pas kennis gemaakt om te komen wat we hebben
gedaan en waar we nu staan. Eindresultaat
is mooi, basis staat, maar een druk jaar.
Dank, mijn dank is dan ook groot aan de
bestuursleden van District 58.
We hebben de enorme mazzel dat we de
IT-expertise van Joost in huis hebben.
Dat we de statutaire kennis van Susanne
mochten aanspreken. Als het ging om de
teksten pakte Debby het op met haar kunde
en kennis als schrijver. De accuraatheid en
luisterend oor van Annemarie was geweldig
en voelt als zeer vertrouwd. Dat alles mocht
ik vormgeven, als artdirector en kunstenaar.
Top team, als voorzitter kon ik mij geen
mooier team voorstellen.
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Anita Meerdink, president van D60
Hoe was dit presidentenjaar voor jou?
Zoals iedereen heb ik het fysiek ontmoeten
natuurlijk enorm gemist. In februari 2020 begon het hele Corona verhaal. Onze Inkomendpresidenten dag werd afgelast net zoals de
VSD die in ons District zou plaatsvinden. Als
bestuur hadden we daardoor al redelijk snel
in de gaten, dat Corona veel ging veranderen.
In mei zijn wij in het District daarom al gestart
met zoomen met de presidenten van de clubs.
In Juni hadden we het “zoomplan” al klaar
voor de eerste helft van het nieuwe jaar en
was alles tot en met december al ingevuld.
Dat betekende dat we geen bijeenkomsten
hebben hoeven afzeggen, maar het betekende
ook dat er veel nieuwe dingen uitgevogeld
moesten worden. Gelukkig hebben we een
enorm gedreven en enthousiast Districtbestuur en we hebben er echt met zijn allen
hard aan getrokken. Laat ik het zo zeggen: ik
had me dit bizarre jaar geen beter team kunnen wensen. En eerlijk is eerlijk: het rare van
het jaar had voor mij ook wel haar charmes.
De uitdaging was groot en daar zijn we met
ons allen voor gegaan. Niet alleen als Districtbestuur, maar zeker ook alle clubs met hun
besturen en leden. Dus antwoord op deze
vraag is eigenlijk: “ik vond het, ondanks alles,
een heel mooi jaar”.
Hoe was je contact met de clubs?
Het contact met de clubs is heel goed. Ik durf
te zeggen dat door de situatie; de Zooms, de
gemeenschappelijke uitdagingen die we aan
moesten pakken, er een hechter contact is
ontstaan.
Een grote zorg van mij aan het begin van het
IW jaar was, dat IW bij veel leden laag op het
prioriteitenlijstje zou komen te staan. Dat het
“IW-gevoel” een beetje weg zou zakken. Die
zorg heb ik met alle presidenten in ons district
gedeeld en gelukkig begreep iedereen wat ik
bedoelde. Veel presidenten reageerden door
meteen met allerlei leuke ideeën te komen.
Het zoomen werd in veel clubs opgepakt.
Soms begon het met maar een handjevol
leden, geleidelijk aan werden het dan toch
steeds meer. Naast het zoomen zijn er ook
heel veel andere leuke initiatieven opgepakt:
mooie nieuwsbrieven, belrondes, kleinig-
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heidjes die bij de leden rondgebracht werden
etc. etc. Toch kon al dat harde werken van
iedereen niet voorkomen dat sommige clubs
het erg moeilijk kregen.
Contact hadden we ook via onze Presidentenzooms en Thema- zooms. Deze zoombijeenkomsten werden heel goed voorbereid; er
werd voorafgaand aan de sessie met clubs
gebeld of soms gemaild over de onderwerpen
die ter sprake zouden gaan komen. Daarmee
kregen we in beeld hoe die zoom voor iedereen waardevol kon worden. Het zijn leuke
bijeenkomsten geworden, waarbij alle clubs
aan het woord kwamen over het betreffende
onderwerp, vaak ook met gasten uit andere
districten of van het Landelijk Bestuur. Het
verslag werd gedeeld, waardoor clubs, in
geval van vragen, contact met elkaar konden
opnemen. Dus het zoomen heeft het contact
tussen District en de Clubs en tussen de Clubs
onderling bevorderd
Heb je nog activiteiten kunnen
ontplooien?
District 60 heeft een actief jaar achter de
rug. In totaal hebben we zo’n 8 grote zooms
georganiseerd. Diverse Presidenten-zooms,
een aantal Thema-zooms, DLV, Inkomende
Presidenten-zooms, Nieuwe-leden zoom etc.
etc. Allemaal echt enorm inspirerend. Door
de uitwisseling van kennis en ideeën, hebben we allemaal heel veel opgestoken. Wij
hebben met “elkaar, van elkaar, voor onszelf
én voor anderen” geleerd. De reacties van de
deelnemers waren echt leuk. Het was veel
werk, maar heeft ook veel opgeleverd. Het
districtsbestuur moest elke keer wel heel erg
lachen als ze zagen hoe rood mijn wangen
tijdens de Zoom werden. Tja…..ik heb van alles geprobeerd om dat op te lossen, maar het
is helaas niet gelukt…..
Een hele leuke actie vond ik het filmpje, dat
we als D60 bestuur als kerstgroet gemaakt
hebben. We hebben zoveel gelachen. Soms
heb ik ineens een raar idee en dan wordt het
ook nog uitgevoerd…. Want dát is echt ons
bestuur ten voeten uit; ieder heeft haar eigen
talent. Ik ben niet zo een schrijver, maar
gelukkig zijn anderen in het bestuur daar wel
goed in. De tekst voor het filmpje werd aangepast en sterker nog er kwamen life ezeltjes
van Mary-Jean bij. Het is een hilarisch filmpje
geworden. Daarna moesten we nog het stukje
met het hele bestuur opnemen, waarbij we
bedacht hadden dat er door het Zoom-beeld
een kerstbal doorgegeven zou worden; door
alle dingen die misgingen werd het een reuze
vrolijk filmpje. Dat vonden we belangrijk:
blijdschap in zorgelijke tijden brengen.
Nog een ontzettend leuke activiteit en super
avontuur vond ik ook het eerste Landelijke
Webinar met Ronald Giphart, betaald door het
Landelijk Bestuur. Maar alles, echt alles moest
uitgezocht worden: de techniek (door Marlies
Arnoldus en Joost Moonen) tot en met de hele
promotiecampagne (door Tatjana en team).
Dat hele ontdekken vind ik geweldig. Ook

hierbij was ons districtsbestuur erg betrokken:
aanmeldingen via Anja, onze secretaris, financiën betreffende het boek via onze penningmeester Margreet en ook de helpdesk: Marian,
Mary-Jean en Gees voor de vragen.
Wat heb je de inkomende presidenten
kunnen meegeven voor het nieuwe IW
Jaar?
Naast de eerder besproken zorg over het prioriteitenlijstje van de leden, kreeg ik gedurende
het jaar nog een andere zorg. Hoe gaan de
nieuwe Inkomend-presidenten het nieuwe
Inner Wheel jaar opstarten. Door Corona
hebben we afgeleerd om elkaar in persoon te
ontmoeten en ieder lid heeft daarbij zo haar
eigen verwachtingen, kortom wat voor club
gaat de President het komende jaar zien, hoe
gaat ze haar thema brengen etc. etc.
We hebben, onder de bezielende leiding van
Willeke Overink en Maryse van de Plasse
ook daar aandacht aan besteed. Ongelofelijk leerzaam en een eyeopener voor velen.
Tijdens de tweede Zoom in die serie, hebben
de Inkomend-presidenten met elkaar in kleine
groepjes besproken waar ze tegenaan denken
te lopen en hebben ze elkaar kunnen adviseren hoe zaken aan te pakken.
Verder wil ik alle Presidenten van volgende
jaar enorm veel succes en plezier meegeven.
Ook dit wordt een bijzonder jaar en weet allemaal dat jullie District-bestuur volgend jaar
met Mary-Jean als president er voor jullie is.
Wat vond jij het mooiste in jouw jaar en
wat beviel minder goed?
Het mooiste van het afgelopen jaar vond ik
dat we met z’n allen een weg hebben gevonden om elkaar zonder persoonlijke ontmoetingen toch te vinden. Tijdens de IW Conventie
werd gezegd “change is the law of nature”. Dat
klopt, maar de change die we dit jaar hebben
ingezet is fenomenaal. We hebben met zijn allen een enorme sprong voorwaarts gemaakt.
Het is belangrijk om het komende jaar,
waarin meer mogelijk gaat zijn, deze sprong
voorwaarts vast te blijven houden en verder
te gaan. Ik heb daar alle vertrouwen in hoor,
want we krijgen in het District en Landelijk
een heel goed bestuur
Heel mooi vond ik ook hoe het NSC-team het
project Hart voor Vrouwen draagt. Onvoorstelbaar mooi te zien hoe voortvarend dat
project is opgestart. Grote complimenten aan
iedereen die zich daarvoor inzet.
Wat mij zorgen baart, niet zozeer binnen
Inner Wheel, is wat Corona ook gedaan heeft
met onze maatschappij. De verschillen in de
maatschappij zijn groter geworden, kwetsbare
vrouwen en kinderen zijn nu nog veel kwetsbaarder. Tijdens het Webinar over de rol van
IW binnen de VN, hebben we dat ook allemaal
gehoord. Ik hoop met heel mijn hart, dat we
de kracht die we als vereniging hebben, ook
daarvoor in gaan zetten. Net zoveel als we dat
doen voor het fantastische project Hart voor
Vrouwen.

DOOR ANDREA HOUMES, IW WALCHEREN

Hoe leuk kan het zijn om te werken!
En dat geeft je inspiratie!
Sinds een maand ben ik volledig gestopt met
werken en hoe jammer is dat! Voor veel mensen
is werken iets dat moet en wanneer er gestopt
kan worden, voelt dit als een grote opluchting.
Gelukkig zijn er ook veel mensen die altijd met
plezier hun werk hebben gedaan.
En tegenwoordig zijn er steeds meer mensen
die ook op latere leeftijd doorwerken omdat
het werk ze veel voldoening en plezier geeft. En
daar ben ik er eentje van!
In 1993 ben ik gestart met mijn tolk- en
vertaalbureau ‘Linguist Link Europe’. Na mijn
terugkeer uit Engeland had ik een periode
Engelse les gegeven aan zakenmensen die voor
hun werk de Engelse taal beter wilden leren. En
ook vertaalwerkzaamheden gedaan voor een
bureau in Brabant. In 1993 verhuisden we naar
Noord-Holland en wilde ik graag op dit vlak
meer doen. Dit was de aanzet om een bureau
te starten dat tolk- en vertaaldiensten aanbood
aan het bedrijfsleven en de overheid. Niet echt
aan particulieren. En dit was qua werk de beste
en leukste stap in mijn leven.
In de loop der tijd bouwde ik een superleuk
tolken- en vertalersbestand op van zo’n
vijfhonderd mensen in heel Europa maar ook
daar buiten. En wat een leuke mensen zijn dat!
De meeste tolken hebben een universitaire
opleiding gedaan als tolk-vertaler. Ze hebben
een enorm brede algemene ontwikkeling en
veel diverse interesses. Dit is uiteraard noodzakelijk, want je kunt niet simultaan vertalen
en de juiste vocabulaire gebruiken tijdens een

vergadering voor de ministerraad van de EU of
op een farmaceutisch congres etc. , als dit niet
zo is. Maar daarbij zijn het vaak enorm flexibele,
prettige mensen.
Ze moeten niet alleen de woordelijke inhoud
maar ook het gevoel, de intentie over kunnen
brengen van de spreker en hebben meestal een
enorm empathisch vermogen. Hierdoor neemt
de luisteraar alles op de juiste manier mee na
een overleg of congres. Maar omdat ze altijd de
woorden van een ander overbrengen, hebben
ze vaak de behoefte om zelf op een creatieve
manier uiting te geven aan hun eigen ideeën.
Velen van hen zitten bij toneelgezelschappen,
operettegroepen, geven les op hogere scholen,
etc. Ook op sociaal vlak dragen velen hun
steentje bij. Ze gaan regelmatig in hun vakantie
aan de slag in landen waar hulporganisaties tolken nodig hebben. Dit is pro deo. Alleen vervoer
en huisvesting wordt voor ze geregeld.
Het leukste onderdeel van mijn werk was het
organiseren van de grotere congressen en dan
met name het samenstellen van de teams.
Simultaan tolken is zeer intensief en er wordt
daarom altijd in een team van twee tolken
gewerkt. Bij deze grotere congressen zijn het
regelmatig groepen van 24 tolken. Deze congressen vinden plaats op de meest gevarieerde
plekken. Soms ergens in Duitsland, Spanje of
de V.S. en dan breng je veel tijd door met elkaar.
Ik mocht deze mensen bij elkaar brengen op
basis van hun talenpakket, expertise maar ook
om hoe ze met alles omgingen. Wie en wat ze

zijn en hoe ze met elkaar omgaan. De gesprekken, verhitte discussies in allerlei talen waren
enorm inspirerend. Gelukkig was de gezamenlijke taal altijd weer Engels, zodat ook ik
alles meekreeg. Ook de teams van de kleinere
bijeenkomsten zijn erg leuk, daar leerde je de
mensen beter kennen. Hun inzet en hoe ze vaak
onder moeilijke omstandigheden hun werk
doen. Elke keer zetten ze zich in om er voor te
zorgen dat de vergadering/ bijeenkomst weer
tot een goed einde wordt gebracht. Dit was
voor mij altijd weer een enorme inspiratie en
gaf veel energie!
Ook nu in Coronatijd hebben ze weer deze
vitaliteit en flexibiliteit getoond. Ze hebben zich
de techniek eigen gemaakt om te tolken tijdens
life streams en zoom. Ze werken ook dan op
afstand in een team en stemmen van alles op
elkaar af. Dit is erg intensief.
De beslissing om te stoppen was voor mij best
moeilijk. Het voelde nooit als werken, maar
op een gegeven moment komt die dag toch.
Gelukkig heb ik iemand gevonden die dit van
mij wilde overnemen. We hebben drie jaar
samengewerkt, waarbij ik steeds meer afstand
kon nemen. En nu per 1 januari 2021 was het
zover – drie weken voor mijn 70ste ….
Nu zegt mijn opvolgster, dat dit de beste
beslissing van haar werkzame leven is, dat het
niet als werken voelt! En dat is toch één van de
beste dingen die een mens kan overkomen?!

DOOR ROSALIE BARNHOORN, IW DELFT

Welke Inner Wheel past bij jou?

De leden van IW Delft hebben zich - met heel hun hart - verbonden aan het Nationaal Service Project ‘Hart voor Vrouwen’. Er is besloten dat we onze creativiteit aan zouden spreken en zijn aan de slag gegaan met het maken van Harten-kaarten. Tijdens een Zoom-bijeenkomst zijn diverse voorbeelden de
revue gepasseerd en is gekozen voor stof en knopen. Het resultaat is een mix van kleurrijke en fantasievolle kaarten zoals te zien op de foto’s. De kaarten
(met envelop en sluitzegel ‘handmade with love’) zijn binnenkort verkrijgbaar in de ‘Come & Buy’ webshop op de site van IW Nederland.
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DOOR SANDY BLAAUBOER, VOORZITTER NSC

Journaal van onze
opmerkelijke reis
Het eerste halfjaar van ons eerste
landelijke NSP is omgevlogen. De trein
rijdt en ik moet zeggen deze is ook echt
op stoom gekomen. Met hulp van heel
veel clubs, de hartenvrouwen in het
land, het landelijk bestuur en mijn
service commissie is er al enorm veel
georganiseerd om ons doel de komende 3
jaar “Hart voor Vrouwen” te ondersteunen.
Wij krijgen veel enthousiaste reacties
uit het land waaruit blijkt dat het doel
warm is ontvangen en dat een landelijk
project ook een bijdrage levert aan de
saamhorigheid binnen een club maar
ook zeker tussen verschillende clubs in de
districten. Hoe mooi is het om te zien dat
onze impact groot is zowel binnen Inner
Wheel als daarbuiten. En dit is nog maar
het begin…..

Januari

Deze maand stond in het teken van het opzetten van de commissie
(verdeling van de rollen en taken) en het uitdenken van een
“communicatieplan” waaruit de hartenvrouwen geboren zijn. Maar zeker ook
het idee om de leden van IW Nederland mee te nemen in de doelstelling
van de stichting Hart voor Vrouwen en de ideeën van het NSC om de
komende 3 jaar minimaal 100.000 euro op te halen van dit mooie doel. De
Corona maatregelen maakten dat dit een online sessie zou moeten worden.

Februari

Deze maand stond in het teken van ons Webinar in samenwerking met
Hart voor Vrouwen voor de leden van IW Nederland met als doel
om betrokkenheid te creëren. Dit Webinar (24 februari) is tot stand
gekomen in samenwerking met Joost, Tatjana en Marlies die hun ervaring
meebrachten van het Webinar met Ronald Giphart. We kijken terug op
een succesvol online event waar we veel mooie reacties op hebben gehad.
Hierdoor was het ook makkelijker om hartenvrouwen en per club een
contactpersoon (club hartenvrouw) te vinden. We zijn in deze maand ook
gestart met het verkopen van Merchandise zoals de ❤pins, de postzegels en
de gedichtenbundel “Ik geef je mijn hart” van Maurice Hermans.

Maart

Eduard Swagemakers

In maart zien we de eerste lokale acties ontstaan bij de diverse IW clubs
waarbij opvallend is hoeveel enthousiasme er vanuit Zeeland komt. We zien
ideeën langskomen over wandelingen, HvV tasjes, ❤ thee, ❤ sleutelhangers
(zelf gehaakt door IW leden) en krijgen steeds meer het idee dat de
hartenvrouwen in het land ons doel goed aan het promoten zijn. Zelf
starten we als NSC met het verkopen van de Tony Chocolonely repen
waarvan er in twee maanden al 150 verkocht zijn. We starten met het
bedenken van ‘Op de plank acties’ waarbij het idee is om een lokale (leuke,
succesvolle) actie te beschrijven (algemeen) waardoor andere clubs in het
land deze actie lokaal ook kunnen gebruiken.

April

In april vinden de eerste acties plaats zoals de wandeling van IW
Purmerend met een opbrengst van ruim 1000 euro en de wandeling van IW
Almere t Gooi. We besluiten samen met de hartenvrouwen dat we voor de
zomer nog een betaald Webinar over het vrouwenhart willen organiseren
met Angela Maas. Vanuit de NSC gaan Pauline en Sandy hiermee aan
de slag met steun van Joost, Tatjana en Marlies een team wat inmiddels
aardig op elkaar ingespeeld raakt. Het volgende Webinar staat in de
agenda op 9 juni aanstaande en zal gehouden worden in samenwerking met
HvV maar ook met Hart for Her. Een organisatie van sportscholen speciaal
voor vrouwen waarbij het sporten onder begeleiding centraal staat. Met
name de betaallink voor dit Webinar is nieuw en kost nog veel tijd. De
rekening voor het NSP is aangevraagd maar nog niet beschikbaar.
8
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Mei

Deze maand kregen we het goede nieuws dat de rekening voor het NSP
geopend is. De bevoegdheden (van Pauline als penningmeester NSC) moeten
nog geregeld worden maar daarmee kunnen we beter inzicht krijgen in
de betalingen en de stand van onze opbrengst. We willen dit voor alle
leden inzichtelijk maken door in elke Kroniek en op de website een soort
piekenpijp (ladder) te laten zien. De laatste stand die ik gezien heb was
dat we al richting de 25000 euro gaan, een hele mooie opbrengst voor het
1ehalf jaar. Deze maand zien we steeds meer acties zoals de verkoop van
het “Moederdag pakket” met thee uit Zeeland en chocolade (Tony’s door
het NSC) en de Hart voor Vrouwen taart (actie koop een bak zak) van IW
Dronten Europea. De volgende wandelingen en fietstochten zijn ook alweer
gepland zoals de Groene Hart Fietstoer, de Hart, Hap en Trap in Zeeland
en de wandeling van IW Vlaardingen. Al met al zien we veel enthousiasme
bij de diverse clubs in het land.

Juni

Deze mooie maand stond in het teken van het tweede Webinar voor en
door Hart voor Vrouwen. Dit keer hebben we (NSC) een betaald Webinar
georganiseerd met hulp van het LB (onze Presidente Marlies Arnoldus,
Tatjana Bieze (PR) en Joost Moonen (Webmaster). Dit wederom
succesvolle Webinar had als thema “Het vrouwenhart en conditie”.
Verder stond de maand juni in het teken van mooi weer, steeds meer
gevaccineerde IW leden en verdere versoepelingen. En dit was allemaal
heel welkom en heeft mede gezorgd voor twee succesvolle activiteiten in
Aalsmeer en in Goes. Beide clubs hebben afgelopen maand een fietstocht
georganiseerd met de nodige versnaperingen maar ook vooral met veel
gezelligheid en de mogelijkheid om elkaar weer een keer fysiek te
ontmoeten. En als kers op de taart ook nog met een hele mooie opbrengst
voor het NSP.

Als ik terug kijk naar de afgelopen maanden
vanaf de start van het NSP dan hebben we
met het NSC in een sneltreinvaart een hele
projectorganisatie neergezet. Even in het
kort, wat hebben we gedaan.
Wat kunnen jullie dit jaar nog
verwachten?
In samenwerking met Hart for Her
organiseren wij in september (11 tm 18
september) een fitweek waarbij conditie en
gezondheid van vrouwen en daarmee dus
ook van onszelf centraal staat.
Verder hebben we in de maand september
ook de jaarlijkse Red Dress Day, dit jaar valt
deze op woensdag 29 september. Het idee
is om op deze dag in het rood gekleed door
het hele land tegelijkertijd een High-tea te
gebruiken. We denken hierbij aan de Van
der Valk restaurants die ook een mooie
dekking hebben over het land. Het zou mooi
zijn als we deze dag ook kunnen gebruiken
om een toast met elkaar uit te brengen op
een nieuw, “normaal” IW jaar.
Later dit jaar willen we nog een Webinar
organiseren met Hart voor Vrouwen met een
van de gekozen thema’s. En niet te vergeten
alle grote en kleine activiteiten die er lokaal
in het land georganiseerd worden.
Houd hiervoor de IW site en Social Media in
de gaten.
Dan rest mij nog mijn dank uit te spreken
aan alle leden die zo enthousiast ons NSP
omarmd hebben en het doel daadwerkelijk
een warm hart toedragen. Ga zo door en
hopelijk tot snel!

NSP acties vanaf 24-02-2021
Via onze webshop verkochten wij fanatiek postzegels, hart pin,
gehaakte sleutelhangers, hart tassen, gedichtenbundel Maurice
Hermans, katoenen tassen met logo, theeblikjes, chocolade
tabletten, waterflessen, mondmaskers en ansichtkaarten.
Club’s kwamen direct in actie, sloegen ondanks de beperkende
maatregelen de handen ineen en organiseerden wandelingen en
fietstochten.
Wandelingen:
Fietstochten:
18 april Edam,
5 mei Aalsmeer,
8 mei Almere -’t Gooi
12 mei Goes- De Bevelanden
9 mei Groningen
29 mei Kunstroute Vlaardingen
mei Zeeuws Vlaanderen

Andere acties:
8 mei werd de succesvolle Bakzak van club Dronten Europea
gelanceerd
9 juni vond het succesvolle
IW Webinar met Angela Maas
en Eduard Swagemakers plaats.
Veel andere clubs zijn
druk bezig om een NSP
actie voor te bereiden.
In

slechts
5
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DOOR JANE KOOPSTRA, IW VOORSCHOTEN-LEIDSCHENDAM

IW Voorschoten-Leidschendam
steunt Stichting Kind en Brandwond

Op 11 mei jl. heeft IW Voorschoten–Leidschendam een cheque van 500 euro ‘overhandigd’
aan Marjorie Holtus, vrijwilliger van de
Stichting Kind en Brandwond. De fundraisingprojecten van Inner Wheel hebben met
name vrouwen en kinderen als doelgroep.
Marjorie Holtus is werkzaam bij de Brandwonden Stichting, vrijwilliger Stichting Kind en
Brandwond en daarnaast ook ervaringsdeskundige. Als 10-jarig meisje liep zij ernstige
brandwonden op. Ze vertelt over de enorme
impact die dat op haar leven heeft gehad: de
pijn, de starende blikken, de vele operaties,
de re-integratie op school, de acceptatie van
haar zichtbare littekens, vooral rond haar
tienerjaren en eigenlijk nu weer als moeder
op het schoolplein. Ondanks alles staat zij
stevig in het leven en zet zich met hart en ziel
in voor kinderen met brandwonden. Zelf had
zij als kind de gelegenheid vakantiekampen te
bezoeken voor kinderen met brandwonden.
Het betekent zoveel voor die kinderen om te
zien dat ze niet de enigen zijn, het helpt hen
met acceptatie. De huidige vakantieweken
voor kinderen worden altijd gerund door een
team van professionals uit de Brandwondenzorg en ervaringsdeskundigen die dit allemaal
belangeloos doen. Er worden allerlei leuke
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activiteiten georganiseerd - veelal grensverleggend zoals zwemmen, barbecueën, abseilen
of een kampvuur - en daarvoor is wat extra
geld een welkome aanvulling.
De presentatie en “overhandiging” verliep via
een Zoom bijeenkomst van de club (zie foto).

DOOR ANNEKE NIJSTEN EN AFRA KLAP, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Wat betekent Inner Wheel voor jou
en wat beteken ik voor Inner Wheel?
(dit is een bloemlezing van de vele reacties die we kregen op bovenstaande vraag)

ALLEREERST VRIENDSCHAP
VRIENDSCHAP VRIENDSCHAP!!
Eerst zag ik het voornamelijk als een
gezellige club met als belangrijkste
drive samen acties te ondernemen voor
een goed doel, maar het is veel meer
dan dat
Bij iedereen gebeurt en verandert er veel in
het leven en dan merk je dat IW veel meer is.
Je wordt gesteund en je kunt er over praten,
Ook kun je een steun zijn voor een ander.
Ook fijn dat het leeftijdsverschil niet uitmaakt
en dat we op allerlei gebieden samen kunnen
werken en leren omgaan met allerlei verschillende
karakters van verschillende mensen.

Ik zie IW als het
getijde eb en
vloed en wij
deinen mee.
Bij Inner Wheel geniet ik enorm van de gezellige bijeenkomsten met gelijkgestemden,
lunch en diners samen, zéker als alleenstaande iedere keer een hoogtepunt.

Je inzetten
voor gezamenlijke projecten,
vooral in de
regio.

Vriendschapsdagen, ALV en DLV zijn belangrijk
voor nieuwe contacten. De European Rally is
helemaal geweldig, soort prachtige geheel
verzorgde stedentrips! Ik kijk al uit naar Berlijn
’22 en Manchester ’24!

Mijn horizon
verbreden.
WIJ ZIJN ER VOOR
ELKAAR MET ELKAAR
MAAR OOK VOOR
ANDEREN IS IN ÉÉN ZIN
SAMENGEVAT WAAR WIJ
VOOR STAAN.

Door Inner Wheel bouw ik
nieuwe vriendschappen op.
Daar beleef ik binnen en
buiten de club gezellige
momenten mee.
Het allerleukste binnen de club
vind ik om samen als team voor
een goed doel op welke wijze

Iedereen wordt in z’n waarde gelaten, we zijn
allemaal hetzelfde in de club waarbij de één
graag een leidende rol op zich neemt en de ander
ondersteuning geeft of creatief aan de slag gaat.
Je doet datgene wat bij je past en waar je je goed
bij voelt.
Je leert er buiten je comfortzone te treden, als
je dat wilt, en daar groei je als persoon van.

INTERESSANT IS OOK DAT ER BIJ ELKE BIJEENKOMST IEMAND WORDT UITGENODIGD OM EEN
LEZING TE HOUDEN B.V. OVER HET GOEDE DOEL
DAT WE ONDERSTEUNEN, OF GEWOON OVER EEN
ONDERWERP DAT HISTORISCH OF ACTUEEL IS.
BEVORDERLIJK VOOR HET VERGROTEN VAN JE
EIGEN KENNIS. DAAROVER MEEDENKEN IS FIJN,
DOOR DEELNAME AAN HET PROGRAMMAWIEL HEB
IK DAAR INVLOED OP!
Wat mij heel blij maakte was de hulp en
samenwerking die we van alle IW leden (oost,
west, midden) kregen bij het organiseren
van de Bewustwordingswandelingen. Zoals
spontaan routes meewandelen, niet één maar
vier wandelroutes ter beschikking stellen,
regelen dat we 50% korting op de wandeltasjes kregen, de wandelroutes regelmatig
controleren, bordjes lamineren… Allemaal
door verschillende IW leden gedaan met veel
enthousiasme.

dan ook zoveel mogelijk geld in

Door deelname aan het bestuur word ik alleen

te zamelen. Die saamhorigheid

maar enthousiaster voor wat ik voor de club kan

is heel belangrijk en fijn. Het

betekenen en wat de club voor mij betekent.

fundraise wiel is een van onze
belangrijkste commissies, heel
erg leuk om aan deel te nemen.

Enfin, ik ben blij dat ik al zolang lid
ben van deze enthousiaste, energieke,
levendige en vernieuwende IW club
Zeeuwsch Vlaanderen
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DOOR ELJA FRANKEN, IW WADDINXVEEN

Welke IW past bij jou?
“Welke IW past bij jou?” Ga er maar aanstaan,
dit thema verwerken in de kopij die ik namens
IW Waddinxveen wilde insturen. Zo moeilijk
blijkt het dus helemaal niet te zijn! Onze IW
club is gecharterd op 28 maart 1981 en inmiddels zijn wij dus 40 IW jaren verder.
Dan ben je dus wel een club met een stevige
fundering om het zo maar even te zeggen.
Een club die in roerige tijden de handen ineen

slaat en zo goed en zo kwaad als het gaat haar
missie trouw blijft: ‘Met elkaar, voor elkaar
en voor anderen’. Deze keer was het dan wel
‘met elkaar’. Elkaar in een traditionele clubbijeenkomst bezoeken was uit den boze. Niet
getreurd, dan wordt het ‘omdenken’ en kijken
wat er wel kan. Zoom, zoom, zoom……….nee,
geen lezing over bloemetjes en bijtjes, daar
waren de temperaturen helaas nog niet op

voorbereid, maar met elkaar via een schermpje. En wat kon wel? Namens ons jarige bestuur werd bij ieder lid een verrassingspakket
thuis bezorgd. Een hapje, drankje, knutselmateriaal en voor wie het wilde was er de optie
om samen met één ander lid een creatieve
voorjaarskrans te maken. Natuurlijk kwam de
instructie via een filmpje, maar dat kon de pret
echt niet meer drukken. Dus om weer even
terug te komen op het thema ‘Welke IW past
bij jou?’: een ‘handen uit de mouwen’, ‘creatief
omdenkende’, ‘zorg en aandacht voor elkaar
hebbende’ jarige IW club uit Waddinxveen.
Wij gunnen iedereen dit plezier en deze
saamhorigheid!

DOOR ANITA KORTE, IW PEKELA

IW Pekela haakt voor het Hospice Winschoten
Vorig jaar zo rond september stond er een
stuk in het Streekblad over haken voor het
Hospice. Er worden dekens gehaakt voor
de mensen die in een hospice verblijven.
Om hun kamer extra op te fleuren worden
er dekens gehaakt in allerlei kleuren en
daarbij geven ze ook warmte. Dit bericht
werd gelezen door één van de leden van IW
Pekela. Tijdens de laatste bijeenkomsten
die we nog live maar op afstand van elkaar
konden organiseren werd dit kort vermeld.
Vrij snel daarna bleek dat de gebruikelijke
bijeenkomsten niet door konden gaan. Een
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Zoom-meeting werd het alternatief. Tijdens
zo’n meeting deed Anita Korte, president van
de club, een oproep aan de leden om met
haar mee te gaan haken. Een leuke bezigheid
die we in eigen tijd konden doen en zonder
een vooraf gestelde einddatum.
Al snel sloten acht dames zich aan bij het
idee, de wol werd gekocht en verdeeld onder
de dames. Via Zoom-meetings en de speciale
haak-app hielden we elkaar op de hoogte.
En nu kunnen we met trots het eindresultaat
aanbieden aan Hospice St. Maartenhuis in
Winschoten!

DOOR ANNIE BOS, IW ZUID-OOST DRENTHE

Inner Wheel Zuid-Oost Drenthe
steekt de handen uit de mouwen
In Borger, bij ‘Tuin & Hof’, specialist in Lifestyle
en Groen, komen de leden van Zuid-Oost Drenthe hanging-baskets vullen. De coronamaatregelen worden strikt in acht genomen, de leden
komen verspreid over meerdere dagen, in
kleine groepen. Maar toch….. eindelijk elkaar
weer zien…hoe fijn is dat. Er zijn 201 baskets
verkocht voor het goede doel, de stichting
Wensambulance Noord Nederland. Normaliter werden de baskets gevuld aangeleverd.
Maar dit jaar was afgesproken met ‘Tuin & Hof’,
om ze zelf te gaan vullen. Dat verhoogt de opbrengst voor het goede doel, en werkt positief
op ‘verbinding’ tussen de leden (die elkaar
slechts via Zoom ontmoeten). Maar verhoogt
ook het besef en plezier om als serviceclub iets
voor anderen te kunnen betekenen. Een winwin-win situatie. De handen uit de mouwen,
iets voor de ander doen. Daar voelen we ons
goed bij in de club IW Zuid-Oost Drenthe. De
Stichting ‘Wensambulance Noord Nederland’
bestaat al meer dan tien jaar en heeft in die
tijd veel bijzondere wensen vervuld. Veel
geschoolde vrijwilligers zetten zich in om een

laatste wens van patiënten gratis te vervullen
en op die manier kunnen ook patiënten die
niet meer mobiel zijn toch de gelegenheid
krijgen belangrijke zaken af te sluiten. Vaak
gaat het om op het oog kleine bezoeken, maar
juist daarin ligt alle grootsheid.
Een longarts vertelt over de vraag van een patiënt : “Kan ik nog even naar het bos?” Binnen
een dag is er een wensambulance geregeld
en wat een indrukwekkende verademing is
dat: twee kranige vrijwilligers (één blijkt in
het dagelijks leven zelf ambulanceverpleegkundige) tillen de man op een brandcard.
Met een soepele beweging wordt het zuurstof
overgezet op een tankje en wordt patiënt met
morfinepomp en al overgetild op de brancard.
Dan groeten ze ons glimlachend: “We gaan
naar het bos en brengen hem aan het einde
van de middag terug”. Als ze terug zijn, loopt
de arts nog even langs. De man heeft zijn ogen
gesloten en is erg vermoeid. Als hij aan de
echtgenote vraagt hoe het vandaag gevoeld
heeft, kijkt ze voor zich uit en mompelt: “Zo
fijn”. Ze vertelt over het vertrouwde ‘rondje’

dat ze gemaakt hebben door het bos. Daar
liepen ze bijna dagelijks samen met de hond
totdat lopen niet meer ging. Nu reden ze over
de takken en de bladeren en ook de hond was
mee. “Magisch,” zegt ze.

DOOR INGE TOFIELD, IW TILBURG-TRIBORCH

Handen uit de mouwen
De vrouwen van IW Tilburg-Triborch steken de handen uit de mouwen tijdens NL doet.
Poelen’. Er groeide een omvangrijke Joodse
gemeenschap die in 1764 bestond uit 24
en in 1809 uit 89 gezinnen. Na de Tweede
Wereldoorlog waren er bijna geen Joodse
burgers meer in Oisterwijk. Om de Joodse
Begraafplaats te behouden is in 2014 de
Stichting Behoud Joodse Begraafplaats
Oisterwijk opgericht.
Na uitleg over de klus, ging iedereen aan de
slag om de letters van de grafstenen van een
nieuwe laag verf te voorzien. Het was een
gefocust maar tegelijkertijd ontspannen werk
waarmee veel resultaat en eer werd behaald.
Aan het eind van de dag was de mening
unaniem: het was een heerlijke dag, het was
fijn om weer eens in clubverband elkaar in
levende lijve te zien en het werk gaf een hoop
voldoening.
Vrijdag 28 mei was de eerste heerlijk
zonnige dag in lange tijd en een prima dag
om de handen uit de mouwen te steken
voor de leden van IW Tilburg-Triborch bij

de Joodse begraafplaats . De geschiedenis
van het Joodse begraven in Oisterwijk
begint met het overlijden van een Joodse
inwoner in 1748. Hij werd begraven op ‘De
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DOOR HERMA HINNEN, IW VRIEZENVEEN

IW Vriezenveen in Corona tijd
Een gedicht
Corona, Covid, pandemie, hoe je het ook noemen wilt
al ruim veertien maanden IW bijeenkomsten zijn verspild.
In juni 2020 kon de bestuurswisseling nog met elkaar worden gevierd
en werd onze nieuwe president Anneke met de ‘IW lauweren’ versierd.
De nieuwe commissieleden van ons zusterschap
kregen van vertrekkend president Henriëtte de ‘roos van vriendschap’.
In de zomer leek het even wat rustiger te worden met iets meer bewegingsruimte
en konden we in september op anderhalve meter bijeenkomen in onze ” Johanneshoeve” binnenruimte.
Echter, kort daarna ging het mis en werden ons veel beperkingen opgelegd
en begon voor velen het ‘niet besmet raken en geen Covid krijgen’ gevecht.
De eerste weken was het vooral de angst die ons beklemde:
onbekendheid met het virus, omgaan met het onbekende.
Vanuit het bestuur werd een draadje ingezaaid
en weldra kwamen uit alle hoeken ideeën aangewaaid.
Creatief oplossingen zoeken en het tonen van inventiviteit
werd het credo voor het oplossen van onze groepsactiviteit.
Wandelen, fietsen, breien, telefoon, e-mail, Whatsappen
of op nog veel andere manieren met elkaar kleppen.
Met ZOOM meetings ontstond een heel nieuw fenomeen
eerst wat onwennig maar nu zeer gewaardeerd door iedereen.
Denkbeeldig worden tijdens de Zoombijeenkomsten de kaarsjes ontstoken
voor leuke berichten of wordt ter bemoediging een liefdevolle hand toegestoken.
Ons nieuwe tweejarenproject wordt Stichting Leergeld afdeling Twenterand,
met deze afdeling hebben en hadden we al langere tijd een band.
Kinderen laten opbloeien door middel van kennis en vaardigheden
Die, om welke reden dan ook, van zelfontplooiing zijn afgesneden.
De stichting ‘Barodia’ (India) heeft een soortgelijk project voor meisjes opgestart
ook daar willen we financieel aan bijdragen, het leven voor meisjes daar is keihard.
Met het IW Nationaal Service Project ‘Hart voor vrouwen’ gaan we aan de slag
om door innovatieve acties dit project te ondersteunen met een positieve hartslag.
We zijn een hechte club die de IW gedachte onderschrijft en doen dat onverschrokken
door persoonlijke verbondenheid, sociale bewogenheid en we zijn internationaal betrokken!

DOOR LIESBETH BANNINK, IW BARCHEM

Gezelligheid in Barchem!
Over de vraag ‘welke Inner Wheel past bij jou’
hoef ik niet heel lang na te denken. Gezellig
met alle dames kletsen en samen zijn onder
het genot van een glas wijn/ fris/ water/ thee
of koffie. Dat is waar ik naar verlang en waar
alle dames van IW Barchem naar uit kijken.
Wanneer het weer kan? Waarschijnlijk pas
ons volgende IW jaar. Nieuwe ronde, nieuwe
kansen, zo moeten we het maar zien. Voor
iedereen is het afgelopen IW jaar beperkt gebleven. In september 2020 zijn voor het laatst
bijeen gekomen in café/ restaurant “de Zon-
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nebloem” waar we altijd onze bijeenkomsten
houden. Daarna zijn de regels aangescherpt
en hebben we onze bijeenkomsten afgezegd.
Helaas, maar het was niet anders. Om toch
de verbinding binnen de club te behouden
zijn we als bestuur langs alle leden gegaan
met een kerstpakket. Daarnaast, om op de
hoogte te blijven van ieders wel en wee, hebben we de ‘pen’ in het leven geroepen. Ieder
lid afzonderlijk schrijft een verhaal over wat
ze heeft gedaan of meegemaakt en geeft dan
de ‘pen’ door aan een ander lid. Omdat de

strenge regels maar bleven aanhouden zijn
we in februari gaan zoomen. Eerst natuurlijk
wennen voor de leden, maar inmiddels hebben we al vier zoom bijeenkomsten gehad
inclusief een zoombingo en zoomlezing en
de leden worden er steeds behendiger in. Het
is fijn om op deze manier contact te houden,
maar nee, geef mij maar de gezelligheid van
het echt samen zijn en proosten met een
wijnglas in onze hand op onze gezondheid!

DOOR WILLEKE OVERINK, IW ARNHEM RIJN-IJSSEL

Wat is de DIS C test?

gedrag en communicatie. Het onderwerp was
identiek maar hoe de boodschap overkwam
was zeer verschillend. Zo was het voor de één
herkenbaar en vond de ander het irritant.

Wat is de DIS C test?
De DISC test is een instrument waarmee
verschillende persoonlijkheden worden
geschetst. Je krijgt inzicht in je houding
tegenover anderen, de omgeving en natuurlijk je eigen persoonlijkheid. Veel mensen
hebben vergelijkbare karaktereigenschappen
(waaronder communiceren), ze gedragen zich
via vaste gedragspatronen. Volgens de DISC
is het gedrag onder te verdelen in vier types:
Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.
Elk type heeft een eigen kleur.
De kleuren van de DISC test
De vier dimensies zijn verdeeld in de volgende
vier kleuren. Dominant is vurig rood, invloed is
stralend geel, stabiel is zacht groen en consciëntieus is helder blauw.
Na een bijzonder jaar beginnen we hopelijk
het komende jaar weer grotendeels met
fysieke bijeenkomsten. Tijdens de twee vicepresidentenzoom ontmoetingen van D60 hebben we vanuit het thema ‘welke Inner Wheel
past bij jou?’ gekeken naar het ‘wiel’ communicatie en gedrag. Hier heb je als president,
bestuur maar ook als lid altijd mee te maken.
We vormen immers een groep en zo heeft iedereen daarin haar/zijn manier van communiceren en haar/zijn eigen gedrag. En zo kan het
dat we de één geweldig vinden communiceren
en geweldig als president en de ander saai, te
dominant/bot, te accuraat of te enthousiast.
Dit geeft eigenlijk vaak miscommunicatie, gewoon omdat we ook vaak iets vinden van hoe
iets moet of overkomt. Niets menselijks is ons
vreemd, maar wel goed om daar zo nu en dan
naar te kijken. Ieder persoon in Inner Wheel
is uniek, maar samen vormen deze verschillende persoonlijkheden één grote kracht. Ten
minste, als deze juist zijn samengesteld met
alle persoonlijkheden en we dat ook weten
van elkaar. Door je eigen persoonlijkheid te
ontdekken en je medeleden beter te begrijpen
kun je de krachten met elkaar binden en de
club versterken. Hierdoor kun je aanzienlijk
beter samenwerken, in het fundraisen, organiseren van events of een gewone vergadering
voorbereiden en houden.
Je hebt heel veel verschillende persoonlijkheidsmodellen. De DISC test is een van
deze persoonlijkheidsmodellen. Om het
kleurenverschil beter in zicht te brengen en te
ervaren heeft Maryse van de Plasse (IW Goes
de Bevelanden) van de vier gedragskleuren
filmpjes gemaakt die op een leuke wijze ons
lieten proeven van de soms grote verschillen in

Helder Blauw
Als je helder blauw bent ben je introvert, precies, voorzichtig en gedisciplineerd. Je bent
nauwkeurig bij werkzaamheden die accuratesse vereisen. Je denkt graag na voordat je
handelt en geeft voorkeur aan schriftelijke
communicatie.
Vurig Rood
Indien je vurig rood bent ben je extravert,
assertief en houdt van een directe benadering. Je bent resultaatgericht, positief en gaat
uit van de realiteit. Je draait er ook niet om
heen, maar zegt waar het op staat.
Zacht groen
Je bent introvert, betrokken en richt je
op persoonlijke waarden en diepgaande

Functioneren met de DISC kleuren
Ieder mens beschikt over alle vier de kleuren,
het gedrag wordt dus beïnvloed door
alle vier de kleuren. Echter voert vaak één
kleur de boventoon en wordt aangevuld met
een tweede kleur. De DISC test bekijkt elk
persoon apart. In eerste instantie wordt er gekeken of de persoon meer van de indirecte (introvert) aanpak is of van de directe (extravert)
aanpak. Vervolgens wordt er beoordeeld of
degene meer taakgericht werkt of mensgericht
handelt, ook wel de onderscheiding tussen
denken (taakgericht) en voelen (mensgericht).
Zo zijn de kleuren groen en blauw vooral
introvert en de kleuren rood en geel extravert.
Daarnaast zijn de kleuren blauw en rood
vooral taakgericht (denken) en de kleuren geel
en groen mensgericht (voelen).
Wanneer we inzichten hebben in elkaars
kleurenpalet ontstaat er helderheid, begrip
en kan je samen kijken hoe te communiceren
en wie waarvoor in te zetten. Zo staat een geel
iemand liever voor een groep om clubleden te
enthousiasmeren, zo bedoeld de rode er niets
mee als zij/hij of een korte maar ferme boodschap brengt (en durft te geven) en is iemand
met een hoge groene gedragskleur liever op
de achtergrond bezig en zorgt de blauwe
ervoor dat wij geen onnodige uitgaven doen.
Alle kleuren zijn nodig om een project goed af
te ronden of een klus te klaren.

relaties. Je beschikt over vastberadenheid en
vasthoudendheid. Je streeft naar onderling
begrip. Je bent een echte teamplayer.
Stralend Geel
Je bent extravert, zonnig en vriendelijk. Je
bent een echte luisteraar. Loyaal, attent
en servicegericht behoren tot je karaktereigenschappen. Daarnaast heb je overtuigingskracht en benader je anderen op een
positieve en gelijkwaardige manier.

De DISC test kan inzicht geven in de zwakke
en sterke punten van een team. Een blauw
team is bijvoorbeeld heel erg gericht op effectieve processen. Daarentegen is een rood
team weer heel erg gericht op de juiste focus.
Door juist de verschillende persoonlijkheden in een team te plaatsen wordt het team
sterker.

DIS C

Ga met deze informatie eens na hoe jouw club
er uit ziet, ook zou je eens kunnen kijken welke
kleur leden er in jouw club zitten.
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DOOR IW VEGHEL-UDEN E.O.

Inner Wheel en de Stip aan de Horizon
Er is een prachtig verhaal over dit gebied;
misschien is het waar, misschien ook niet.
Voor wie zich erin herkent: wees gerust,
omdat elke gelijkenis op louter toeval berust.

“Jullie kunnen gewoon naar je stip hoor, ben maar niet bang
en de weg ernaartoe is niet eens zo heel lang.
Bovendien, als jullie er samen naartoe gaan en je dat ook samen besluit,
dan haal je er voor iedereen beslist het beste uit”.

In een prachtig rijk hier best dichtbij
leefde ooit ’n groepje vrouwen, vrij en blij.
Samen waren ze heel krachtig, want
ieder individu had haar eigen sterke kant.

Nou! Dat sprak de dames wel aan, sommigen pakten al hun biezen.
“Kom we gaan op weg”, zei Rietje, “we hebben geen tijd te verliezen.”
“Ho ho ho”, zei de fee, “wachten jullie nog heel even
ik wil jullie namelijk nog een paar kleine tips meegeven”.

Zo was er Rood Rietje: een vastberaden meid.
Om haar doel te bereiken was ze tot veel bereid.
Best veeleisend en met een duidelijke wil,
was zij graag een belangrijke spil.

” Zien jullie dat pad daar? Daarginder tussen de bomen?
Dat is het Pad van de Toekomst, en alleen zo kun je er komen.
Maar let op, want het pad kent vijf grote gevaren
en alleen samen kunnen jullie die klus klaren.

Maar even zo bijzonder was Greetje Groen,
met een ontspannen en geduldige manier van doen.
Ze was zorgzaam en hield de rest heel goed in de gaten.
Was wel wat afwachtend en wilde het er soms maar bij laten.

Zo is een deel van t pad drijfzand, dat is het eerste gevaar.
Zorg dan dat je iedereen erbij houdt en goed let op elkaar.
Het tweede is een groot monster en dat is alleen te verslaan
door samen te blijven lachen. Dan zal het vanzelf weggaan.

Dan hadden we nog Blauwe Bea, ook wel ‘pietje precies’:
voorzichtig, analytisch. Op zeker spelen, was haar devies.
Ze had oog voor detail; wikken en wegen kon ze wel.
Maar hield daarmee soms de boel wat op en was niet zo snel.

Het derde gevaar zijn stekelige regendruppels, die iedereen zullen raken.
Maar aandacht voor elkaar zal daar zachte massagewolkjes maken!
Dan stuiten jullie nog op een uitdagende rots, de Rots van Venijn.
Juist door rotsvast vertrouwen in elkaar, krijgen jullie die klein.

Tenslotte was er Gele Gemma, een en al dynamiek.
Enthousiast, overtuigend en altijd energiek.
Een ras optimist met altijd oog voor kansen;
ging soms net iets te snel en dan sta je wel ‘ns in je eentje te dansen

Tot slot de vijfde uitdaging, een groot vraagteken aan het einde van het pad.
Geef dan antwoord op de vijf w’s: wie, waarom, wanneer, waartoe en wat.
Jullie zullen merken dat niemand in haar eentje het antwoord kan geven.
Je hebt iedereen nodig en moet de vragen dus echt samen doorleven.

Op het eerste oog leefden die dames daar best gelukkig in die vallei.
Maar schijnt bedriegt, het was ook daar niet altijd koek en ei.
Er was ‘n probleem, ‘t had iets te maken met een soort grote ballon:
het was een mooie grote stip, je weet wel, zo’n stip aan de horizon.

Dus denkers, doeners, durvers en dromers, ze horen er allemaal bij.
Jullie wonen hier immers allemaal samen in deze prachtige vallei.
En als jullie dan alle antwoorden hebben gevonden met elkaar…
dan ontvouwt zich het laatste stukje van ’t pad en staat die stip voor jullie klaar!”

En iedere dame dacht: “Die stip die ken ik, jaaaa dat is de mijne”.
De een had een grote stip voor ogen, en de ander een kleine.
Zo zag ieder haar eigen stip, en wilde daar ook naartoe.
er was alleen een probleem, ze wisten geen van allen hoe.

Zo! Dat was veel informatie, de dames waren een beetje stil.
Maar Bea zei: “Het is een uitdaging, maar ik denk dat ik dit wel wil.”
“Dan doe ik mee”, zei Greetje en Gemma sloot zich er bij aan.
En natuurlijk stond Rood Rietje ook klaar om op weg te gaan.
En zo gingen ze via het Pad van de Toekomst samen op zoek
naar die ene stip op de horizon in een onbekende hoek.

Maar...
Vanaf haar grote gouden wiel, had de wijze fee alles waargenomen.
Ze dacht: “Ik zal ze daar beneden eens helpen om samen in actie komen.”
“Zeg dames”, zei ze vriendelijk, “zeg dames mag ik jullie kort storen?
Die stippen van jullie he… daar moeten jullie even iets over horen.”
“Want ieder op weg naar een eigen stip; een mooi streven, alleen...
er zijn helemaal geen vier stippen, het is er maar één!
De schok was groot: de een was verdrietig, een ander zelfs boos.
Maar de fee stelde ze gerust: “Kom op, er is nog helemaal niks loos”
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En dus was er in die mooie vallei niemand meer nukkig
en leefde iedereen er nog lang en gelukkig.

DOOR MYRA HOUDIJK EN IRMA VERBOON, IW VLAARDINGEN

De inkomend presidenten Zoom,
een kleurrijke ervaring!
In maart en april hebben wij, Myra
(huidig en blijvend president) en Irma
(inkomend en blijvend inkomend
president) meegedaan aan de ZOOM voor
inkomend presidenten in D60. Leuke en
leerzame avonden met vele vragen en een
interessante lezing van Willeke Overink
over de DISC.

Eén van de vragen was, hoe gaan jullie het IW
jaar opstarten in september? Dat vroegen wij
ons ook af.
‘Gewoon’ iedereen welkom heten na een
bewogen en uitzonderlijk jaar leek ons wat
magertjes. Hmm, misschien niet de juiste
woordkeus, hier en daar zijn de Coronakilo’s
blijven hangen...We willen graag dat iedereen
even met iedereen in contact zou komen. De
oplossing hebben we gevonden: Speeddaten!!!
De ene helft krijgt een blauwe kaart bij binnenkomst en neemt plaats aan een vrije tafel.
Zij blijven op hun plek. De andere helft krijgt
een gele kaart en start bij een willekeurige
tafel waar nog één persoon zit. De gesprekstijd
wordt één minuut en na het signaal schuift
men, met de klok mee, één plekje op.

Het volgende item waar we mee aan de slag
gaan is de kleuren DISC van Willeke.

Zij legt uit in deze Kroniek wat het precies
inhoudt. Wat wij gaan doen is van te voren
een inschatting maken op basis van gedrag
van onze leden in welke kleur ze het meeste
vallen. Elke kleur komt in een persoon voor,
de ene komt sterker naar voren dan de ander.
We proberen dan groepjes van vier te maken
waar alle kleuren in vertegenwoordigd zijn.
We leggen ze een aantal IW vragen voor en
zijn zeer benieuwd wat er in deze ‘gekleurde’
samenstelling uitkomt. Achteraf geven we een
toelichting.

DOOR JEANETTE VAN DRENTH EN WIL HEUTINK, IW DE BETUWE/CULEMBORG

Jubileumjaar voor IW De Betuwe/
Culemborg
Op 7 september a.s. is het 30 jaar geleden dat
deze club opgericht werd.
Het bestuur van toen bestond uit: president:
Rieta van der Koppel, inkomend president: Els
Wagenaar, secretaris: Cootje van Meeteren,
penningmeester: Jeanette van Drenth. Rieta,
Cootje en Jeanette zijn nog steeds trouwe
leden, evenals Charterlid Leny Jansen. Helaas
zijn een paar dames van het eerste uur niet
meer onder ons. De motivatie om de club te
starten was vooral vriendschap en service
verlenen aan anderen en dat vinden alle
huidige leden nog steeds erg belangrijk! Op dit
moment zijn er 30 enthousiaste leden en naast
het bestuur is iedereen ingedeeld in commissies, bestaande uit twee of drie personen,
zodat allen een taak hebben. Uiteraard wordt
er gekeken naar mogelijkheden en talenten
en het mooie is dat iedereen graag de handen
uit de mouwen wil steken! In die 30 jaar hebben we gelukkig heel veel lief gedeeld, maar
ook helaas verdriet. Daarnaast kregen we,
wat je niemand toewenst, ook te maken met

‘stress’! Lang geleden was er een vergadering
met aansluitend een spreker gepland in het
Weeshuis in Culemborg. Helaas waren zowel
de beheerster van het gebouw, die ook voor
de koffie zou zorgen, en de spreker behoorlijk
verlaat. Iedereen stond buiten te wachten,
maar het wachten werd beloond en de avond
kon alsnog doorgaan. Op 27 september 2016
zouden we ons 25 jarig jubileum vieren in het
Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen. Kort
ervoor kreeg de jubileumcommissie te horen
dat het daar niet door kon gaan. Met vereende
krachten werd er toen gezocht naar een andere locatie en invulling van het feest. Gelukkig
werd dat op zo’n korte termijn gevonden en
werd het een prachtig feest! Heel fijn was het
dat we het bezoek aan het Toverbaltheater in
april 2018 konden realiseren. Stress ook in mei
2017. De uitjescommissie had een dagje georganiseerd naar het museum ‘More’ in Gorssel,
met vooraf in het museum koffie met lekkers
en na het museumbezoek een lunch naast het
gebouw. Maar…..een week voor dit bezoek

kreeg deze commissie het bericht dat een
aantal zalen gesloten werden en toen is er snel
besloten dit bezoek te cancelen en een andere
invulling te zoeken. Heel fijn dat iedereen dan
op zo’n moment meedenkt aan een oplossing.
Uiteindelijk werd het toch een mooie dag!
Door het Coronajaar konden helaas een aantal
geplande activiteiten niet doorgaan, maar
kontakten waren er wel, zij het kleinschalig,
telefonisch of digitaal. Maar…….wij hopen van
ganser harte dat in september het IW jaar van
start kan gaan met een mooi jubileumfeest! In
de wandelgangen wordt al gefluisterd dat de
programma- en fundraising commissie samen
al druk bezig zijn met de organisatie ervan.
IW De Betuwe/Culemborg voelt als een warm
nest! Wij wensen iedereen straks een heel
mooi IWjaar!
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DOOR BAUKJE TIMMERS, IW LELYSTAD

Cheque voor Stichting Bulungi
Op dinsdag 1 juni j.l. ontving Monica Sluiseman, voorzitter van Stichting Bulungi,
een cheque van 4.000 euro uit handen van
Anneke Janssen, presidente van IW Lelystad.
Via een ZOOM verbinding konden de leden
van de club de overhandiging in de tuin van
Ina Arendshorst, initiatiefneemster van het
project, meemaken. Ondanks de beperkingen
door Corona is het IW Lelystad gelukt om het
afgelopen jaar met diverse acties dit geld
bijeen te brengen. Zo was er o.a. een grote wijn
- en chocoladeverkoop. Ook de flessenactie
van AH bracht veel geld in het laatje.
Stichting Bulungi verzorgt opvang voor kinderen met diverse beperkingen in Oeganda. Deze
kinderen worden vaak uitgesloten van deelname aan de samenleving en verwaarloosd
in Oeganda. Stichting Bulungi zorgt voor voeding, onderdak, activiteiten en scholing zodat
ook deze kinderen een zinvolle dagbesteding
hebben. Bulungi betekent ”het gaat goed met
mij” in het Oegandees. De kinderen wonen in
Merette’s House, een zelfstandig huis van de
Oegandese Stichting ‘Special Children, Special
People’. Er is voldoende geschoold personeel
aanwezig en ook een fysiotherapeut is verbonden aan dit huis. Ook ondersteunt Bulungi kinderen in speciale klassen op reguliere scholen.

Het is kleinschalige hulp zonder tussenkomst
van de overheid of andere instanties. Maar wel
met behulp van de Oegandezen zelf. Bulungi is
volledig afhankelijk van giften.
Merette is de zus van Renate en Roosmarijn
Sluiseman, de drijvende krachten achter Bulungi. Merette heeft het syndroom van Down

en woont begeleid zelfstandig. Er is altijd
gekeken naar wat er wel kon voor Merette en
daardoor heeft zij zich geweldig ontwikkeld.
Daarmee is zij de grote inspiratiebron voor
Bulungi en het werk dat de stichting verzet.
Voor meer informatie zie www.bulungi.nl.

DOOR LEDEN EN BESTUUR VAN IW CURACAU

50-jarig Jubileum
van Inner Wheel Curaçao

Bep Fontilus zij is al 50 jaar lid en heeft ook
diverse bestuursfuncties vervuld bij IW Curaçao.
IW Curaçao heeft haar 50-jarig jubileum op 9
februari 2021 op gepaste Corona wijze gevierd.
Het bestuur heeft bij elk lid op het eiland een
presentje bezorgd, namelijk een leuk flesje
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wijn en een cup cake waarop ons logo was
aangebracht om thuis op afstand te vieren. In
dit jubileum jaar werd de Stichting Shimaruku
genomineerd als een van de drie kandidaten
voor het Nationaal Service Project. Het project
Hart voor Vrouwen heeft gewonnen maar desondanks hebben diverse IW clubs een bijdrage
overgemaakt naar de Stichting Shimaruku. De
voorzitter van de Stichting, Ivonne Christiaan,
die jarenlang lid is geweest van IW Curaçao, is
ook dankbaar hiervoor. We zijn trots dat ze onlangs voor haar jarenlange liefdadigheidswerk
ook terecht een Koninklijke Onderscheiding
heeft ontvangen.
We hebben het jubileum ook gevierd door
in verschillende kranten een interview te
publiceren waarin de President Martha Betrian
en een lid vanaf het prille begin, Bep Fontilus,
aan het woord kwamen. De voorzitter vertelde
wat IW Curaçao allemaal heeft verricht zoals
de jaarlijks terug kerende Come & Buy bazaar,
filmavonden, modeshows en potluck parties.
Verder de baby pakketten, het kids movies

project, het blijven ondersteunen van dierenbescherming, Crèche Dede Pikiña en Stichting
Shimaruku.
Van ons trouwe lid Bep Fontilus leerden wij
hoe intens 50 jaar geleden de passie en de
bevlogenheid onder de leden toen al leefde,
voor het realiseren van IW doelstellingen.
In de eerste jaren vonden de onderlinge
kontakten bijna dagelijks plaats, waren er vaak
bijeenkomsten (meestal bij de leden thuis)
en werden erg veel liefdadigheid activiteiten
ondernomen, die volledige sympathie hadden van de samenleving. Tijdens de huidige
epidemie wordt niet meer samengekomen,
maar dankzij de rol van de sociale media en
platforms als Zoom moet het mogelijk worden
dat we alweer meer contact gaan krijgen en we
de passie voor Inner Wheel en haar activiteiten
op afstand en ‘virtueel’ zullen kunnen gaan
beleven.

DOOR ANITA MEERDINK, DISTRICT PRESIDENT D60

Welke Inner Wheel past bij jou?

“Welke Inner Wheel past bij jou” was afgelopen jaar het thema van Anita Meerdink, voorzitter District 60.
We vroegen haar ons uit te leggen wat ze hiermee bedoelt. Hieronder haar antwoord.
Wat ontzettend leuk om dit thema in
de Kroniek te zien staan, want het is een
bijzondere vraag voor onszelf, maar ook om
te bespreken met onze nieuwe of aspirant
leden….
Ik zal proberen uit te leggen wat ik met de
vraag bedoel.
Inner Wheel lid word je vrijwillig, maar niet
vrijblijvend
Toen ik president was van mijn club heb ik
met ontzettend veel plezier een aantal nieuwe
leden mogen installeren. Zoals jullie weten is
dat een leuk en feestelijk moment. Van mijn
wijze voorgangsters had ik de volgende zin
daarvoor meegekregen: ”Inner Wheel lid wordt
je vrijwillig, maar niet vrijblijvend”. Een hele
mooie en terechte zin om mee te geven, maar
wat bedoelen we hier nu eigenlijk mee? Wat
verwachten we van onze leden en wat heeft
Inner Wheel ons als leden te bieden?
Ons IW logo is een tandwiel dat beweging in
gang zet.
We zijn ooit ontstaan als klein zusje van de
grote broer Rotary. Wij vrouwen waren het
binnen wieltje van de Rotary Clubs van onze
mannen. Inmiddels zijn de tijden veranderd
en draaien we zelfstandig, maar de symboliek
van het tandwiel is overeind gebleven. Het
mooie van tandwielen is dat een klein wiel
grotere wielen aan kan drijven en zo vanuit een
kleine kern grote dingen kan realiseren. Wij als
individuele leden zijn die kern en met elkaar
zetten we wielen in beweging. En Inner Wheel
is in beweging als de verschillende tandwielen
in elkaar haken en gaan draaien. Zo zijn er
heel veel wielen draaiende. Het Club wiel, het
District wiel, het nationale en internationale
IW-wiel, het wiel van Vriendschap, van Service,
van Evenementen, van besturen en commissies, klein en groot………...
Welke Inner Wheel past bij jou?
Alle leden zijn anders en iedere Club is anders.
We brengen allemaal onze eigen ervaringen,
karakters, interesses en sterke kanten met ons
mee. Het ene wiel zal je misschien meer liggen
dan het andere en dat is juist goed!! Zo voelt
iedereen dat en dat geeft juist enorm veel kansen en mogelijkheden. Overigens…, wat nu bij
jou past verandert waarschijnlijk in de loop van
de tijd door zich wijzigende omstandigheden,
zoals je levensfase, je leeftijd, gezondheid etc.
Daarom is het zo leuk om je keer op keer af te
blijven vragen “welke Inner Wheel bij jou past”.
Het daagt je uit kansen te pakken waar je mis-

schien eerder nog niet aan gedacht had of aan
toegekomen was, binnen je eigen Club of daarbuiten. Zo geef je je zelf de mogelijkheid om je
grenzen te verleggen, nieuwe uitdagingen aan
te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten en je
netwerk uit te breiden en grenzen te verleggen.
Ik ben ervan overtuigd, dat wanneer iedereen
binnen Inner Wheel doet wat bij haar of hem
past we een nog krachtiger organisatie kunnen
worden.
Als jij doet binnen Inner Wheel wat het meest
bij jou past, wat jouw talent is, waar je energie
van krijgt en leuk vindt, worden we met z’n
allen een nog krachtiger organisatie. Want dan
haken al onze wielen in elkaar en gebeuren er
mooie dingen. Maar ook jij zelf wordt er beter
van. Wij willen immers allemaal ons steentje
bijdragen, er voor anderen toe doen en blijven
groeien. En Inner Wheel biedt je die mogelijkheid, pak je kans er is zo veel leuks te doen!!
Vind je fundraising leuk? Ben je bestuurder?
Passen “handen uit de mouwen” projecten
meer bij jou? Wil je je inzetten voor een betere
positie van vrouwen nationaal of internationaal? Ben je een goede gastvrouw? (Praat eens
over het nieuwe-leden beleid in je club, misschien ben jij de perfecte Buddy voor nieuwe
leden…..)Het is gewoon allemaal goed….. ,
want zo draag je bij aan het versterken van het
netwerk van onze leden. Een netwerk, waarin
we gebruik maken van al onze elkaar versterkende talenten!!!!!
Ik heb het zelf zo ook ervaren.
Ik ben al jaren geleden lid geworden. Ik had
toen nog drie jonge kinderen en relatief weinig
tijd voor Inner Wheel. Voor het werk van mijn
man verbleven we vervolgens de nodige jaren
in het buitenland en toen we terug kwamen
nam Inner Wheel me liefdevol weer op. Inmiddels waren mijn kinderen ouder en had ik
volop tijd en zeker ook de interesse om iets
nieuws op te pakken. Zo hielp ik enthousiast
mee aan het opvangen van vrouwen in het
AZC in Terneuzen en legde zo contacten met
War Child en TeamUp. Ik werd mede organisator van de commissie die de VSD in Goes
organiseerde. We maakten van TeamUp het
VSD project en we wisten ook Patrick Lodiers
en Edwin Vinke te enthousiasmeren voor het
project en hun medewerking eraan te verlenen.
En het mooiste daarvan is om te zien dat die

samenwerking tussen War Child, Patrick en
Edwin zich ook na de VSD heeft voortgezet
en dat we aan de wieg hebben gestaan van
een hele mooie samenwerking!! Na de VSD
werd TeamUp het Nationale project en dit
bood onder meer de mogelijkheid voor allerlei
Clubbezoeken om TeamUp te promoten. Het
leuke van dit alles is vooral dat ik door de VSD
over mijn Club grenzen heen ging kijken en
tegelijkertijd me ook volledig kon inzetten
voor kansarme kinderen, iets wat heel dicht na
aan mijn hart ligt. En ik zie nog steeds nieuwe
wielen die mijn interesse hebben.
De trots en enthousiasme waren enorm
inspirerend
Het afgelopen Coronajaar was een bizar jaar,
maar het bood ook nieuwe mogelijkheden.
Zo werden we gedwongen om contacten
digitaal te laten verlopen, we gingen aan het
Zoomen. In District 60 organiseerden we het
afgelopen jaar diverse “themazooms”. We hebben met geïnteresseerde leden uit alle clubs
gesproken over onderwerpen als: onze goede
doelen (fundraising en handen uit de mouwen
projecten), Ledenbeleid (ledenwerven en ledenbehoud) en de plannen voor volgend jaar.
Ook brachten we nieuwe leden van alle Clubs
samen om te horen wat zij mooi vinden van Inner Wheel en wat anders of beter zou kunnen.
Elke sessie bleek weer dat alle leden enorm
enthousiast en trots zijn op de activiteiten van
hun eigen Club, maar dat ze ook erg geïnteresseerd waren om te horen wat andere clubs
doen… en dus ook op zoek waren naar nieuwe
activiteiten die ook bij hun Club zouden kunnen passen. Die trots en enthousiasme waren
enorm inspirerend.
Want je herkent het toch wel? Zet twee Inner
Wheelleden bij elkaar en het gaat over de
club en hun activiteiten. Het uitwisselen van
ervaringen en kennis buiten de clubgrenzen
is echt een verdienste van dit bizarre jaar. Het
zoomen maakt het zoveel makkelijker om over
de clubgrenzen heen te kijken.
Lieve IW vriendinnen: durf, grijp je kans en ga
op zoek naar de Inner Wheel die bij jou past.
Jijzelf, jouw club, jouw omgeving zullen er allemaal beter van worden!!
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Finale van de Giftshop
In gesprek met Laura Smit en Eleonora de Kort
van de IW Giftshop
Tatjana Bieze en

Marry Codée hebben Laura
en Eleonora uitgenodigd
voor een Zoom interview
om met elkaar terug te
kijken op 35 jaar Giftshop.
Tatjana en Marry: Wanneer zijn jullie met de
Giftshop begonnen?
Laura: De Giftshop is in 1986 voortgekomen
uit een bezoek van D58 aan de Zweedse club
in Malmö . Door de dames van deze club
werden shawls met het IW logo verkocht voor
fundraising.
In 1991 werd door IW Nederland voor de
tweede keer de Conventie georganiseerd in
het Congres gebouw te Den Haag.
Ik, lid van IW Haarlem, heb toen het plan
opgevat om samen met Eva Fontein artikelen
en souvenirs (met het IW logo) daar te gaan
verkopen voor het goede doel. Het was een
groot succes en het leuke was dat Prinses
Margriet die ook aanwezig was, ons de hand
kwam schudden en wij mochten haar een tulp
overhandigen.

De investering in de artikelen werd voorgefinancierd door een lening vanuit IW Nederland.
Door dat de verkoop op de Conventie zo’n
succes was, had de Giftshop een vliegende
start en kon de lening al na een jaar worden
afgelost.
T en M: Waar gingen jullie zo al naar toe?
L en E: Door die goede start begon een lange
reeks van jaren van verkopen op de Districtsvergaderingen (DLV), de Algemene Leden
vergaderingen (ALV), de Vriendschaps- dagen
(VSD) en soms op aanvraag van een jubileren-

de club. Ik deed dat met inzet van teamleden, in het begin met Eva Fontein, Elisabeth
Wagenaar en Ton Lankhorst, daarna met Riet
Dudok van Heel en tot slot met Inge van Es en
Eleonora de Kort. Het was altijd erg leuk en
de dames waren zeer trouw en enthousiast en
altijd op tijd aanwezig. De DLV, ALV en de VSD
deden we met z’n drieën. Als we gevraagd
werden, dan kwamen we.
Het leukste was het opbouwen en het contact
met de leden en het vervelendste was het
opruimen. Leuk was ook dat er altijd een
mevrouw uit Amsterdam een praatje kwam
maken bij de shop. Bij de laatste DLV/ALV waren er meerder standjes, jammer dat er geen
overleg was met ons van de Giftshop.
Overigens verliep het op de locaties heel goed,
als men wist dat we kwamen stonden de
hoeveelheid tafels die we nodig hadden altijd
al klaar, dat was heel prettig.
Uit de opbrengsten konden we de jaarlijkse
Nationale projecten als ook diverse kleine
projecten financieel steunen.
T en M: Waar bewaarde je de voorraad?
L: Ik heb vier kasten waar al de artikelen in
staan. Op de foto is te zien hoe de artikelen in
de kast zijn neergelegd.
T en M: Hoe ging de inkoop van de artikelen?
L: Ik kocht in bij diverse instanties, in begin
bibberde je soms op je stoel om geld uit te
geven, want het mocht natuurlijk niet te duur
zijn. Ik heb ook artikelen laten maken b.v. de
speelkaarten waar het logo op gedrukt moest
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worden. De inkoop ging veelal op het gevoel,
maar het was toch altijd aftasten wat men
leuk zou vinden. Soms kocht je ook wel eens
het verkeerde in, één keer schaaltjes gekocht
die mooi waren ingepakt, maar de schaaltjes
waren jammer genoeg van mindere kwaliteit.
Wat altijd goed liep waren servetten, kaarsen,
speelkaarten, riemen voor koffers en balpennen. Ik regelde meestal de inkoop.
T en M: Kregen jullie wel eens bijzondere
vragen?
L en E: Ja, we hebben eens de vraag gekregen
voor koeltasjes, daar konden we niet aan voldoen, maar het bracht je soms wel op ideeën.

verkoop is daardoor toch niet veranderd, we
hebben via de website niet meer verkocht.

T en M: Hoe ging de verandering met de
komst van de computer?
L en E : Die verandering is heel goed verlopen
en we hebben iemand kunnen vinden die
de website voor ons heeft gemaakt. Maar de

T en M: Zijn er in het buitenland ook Giftshops en is er onderling contact?
L: Ja, door het succes bij ons in Nederland is
door mijn contact met Duitsland daar ook de
benefiet shop opgezet naar voorbeeld van ons.
Er is een hele goede en collegiale samenwerking tussen beide Giftshops, er wordt ook aan
andere landen geleverd, laatst nog aan een IW
District in Nieuw-Zeeland. Door de internationale waardering voor de Giftshop is ons,
Eva en mij, in 2002, de Margarette Goulding
Award, de belangrijkste onderscheiding van
IW Internationaal, uitgereikt, een hele mooie
waardering.

T en M: Wat was de leukste verkoop?
L en E: De leukste was op de European Rally in
Rotterdam, het was heel mooi weer, iedereen
was blij en de verkoop was een groot succes.
Jammer genoeg ook de laatste want
door de corona zijn alle bijeenkomsten niet

door gegaan en stopte ook de verkoop van
de Giftshop, de website heeft niet kunnen
bijdragen om dit te compenseren en hebben
we besloten om na 35 jaar te stoppen. We hebben het altijd met hart en ziel en met heel veel
plezier gedaan.

De Giftshop
houdt
uitverkoop,
sla uw slag!
Op onze website www.innerwheel.nl/
giftshop staat de prijslijst van de artikelen
die nu sterk gereduceert te koop zijn.
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In memoriam

Door leden en bestuur van IW Veghel-Uden e.o.
14 Maart moesten wij afscheid nemen van één van
onze eerste leden van club Veghel-Uden e.o., Truus
van Avezaath, 87 jaar. Truus was een sterke, geestige
vrouw, een actief lid, lief, vol humor, met een gezondnuchtere kijk op de dingen, soms een tikje eigenwijs!
Na haar opleiding Lichamelijke Opvoeding en een
aantal jaren in het onderwijs trouwde ze met Dick
van Vuren, veearts in Erp. Ze was erg betrokken bij
de praktijk en kon daar smakelijk en uitgebreid over
vertellen. Een zoon en twee dochters groeiden op en
werden zelfstandig.
Nadat haar Dick overleed bleef ze in Erp wonen, tot
ze de tweede liefde van haar leven, Ton Grotens,
ontmoette en met hem een nieuw avontuur
aanging. Ze deelde haar vreugde met de club door
de love story uitgebreid en met blozende wangen
in de bijeenkomst te schetsen. Ze verhuisde naar
Sint-Michielsgestel, maar bleef actief lid van onze
club. Helaas verloor ze, na gelukkige jaren, ook haar
tweede echtgenoot, en ze verhuisde weer, nu naar
Veghel.

We zijn blij dat ze zoveel mooie jaren in onze IW club
heeft kunnen doorbrengen en toen dat niet meer
kon, hebben we haar benoemd tot Gouden Vriendin.
De laatste jaren verbleef ze in een verzorgingshuis
in Erp, terwijl haar herinneringen vervaagden. Via
vriendinnen en familie bleven we in contact. Door
Corona konden we helaas geen afscheid van haar
nemen, maar ze blijft in onze herinnering.
Door de leden en bestuur van IW Roermond
Lieve Mies van Doorn (90) is niet meer.
Afgelopen november hebben we Mies gefeliciteerd
met haar 50-jarig jubileum, niet wetende dat we nog
geen half jaar later afscheid van haar zouden moeten
nemen. In de vorige Kroniek staat nog een mooi
interview met Mies als jubilaris, waar zij met plezier
aan heeft deelgenomen. Binnen Inner Wheel heeft
zij diverse bestuursfuncties bekleed, zoals president,
secretaris en Vaste Afgevaardigde.
Mies had een positieve, sterke levenshouding.
In gesprekken, tijdens wandelingen of koffiemiddagen bleek Mies een betrokken, trouwe vriendin met

een grote mate van nuchterheid èn humor. Goud
waard in een grote groep dames…. Er was altijd gespreksstof te over, gezien haar interesse in de kunst
en de geliefde tuin: never a dull moment!
Tijdens Mies’ afscheid werd wederom haar beroemde notentaart meerdere malen aangehaald en
op haar gedachtenisprentje stond haar recept, zó
origineel. De ingrediënten van deze taart verklaarden
overduidelijk, dat de avondmaaltijd hierna wel kon
worden overgeslagen.
Mies is 26 maart j.l. op 90-jarige leeftijd overleden in
Huize ter Beegden, waar ze haar laatste levensjaar
heeft doorgebracht.
IW Roermond gaat Mies enorm missen.
Door leden en bestuur van
IW Hoogezand-Sappemeer
Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen van
een kleurrijk, betrokken, positief kritische lieve Inner
Wheel vriendin , Willempje Helena Bouwmeestervan der Luit *Juni 1948 ...+ Maart 2021
Willempje was binnen de club altijd actief en heeft

Inner Wheel artikelen nu
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alle bestuursfuncties met enthousiasme bekleed. Tevens was zij een zeer actieve en goede ambassadrice
van Penduka. In haar jaar van ziekte bleef zij altijd
positief en geïnteresseerd. Dank je wel Willempje
voor je geweldige vriendschap.
Je vriendinnen van Inner Wheel Hoogezand Sappemeer.
Door leden en bestuur IW Nijkerk
Op 6 mei 2021 overleed Thea van de Velde-Blok. Ze
was al lang lid van onze club, sinds 1980.
Binnen Inner Wheel was ze onder andere betrokken
bij het werven van fondsen voor de zorg voor kinderen in Oost-Europa. Zorgen voor kinderen die dat
nodig hadden, dat was belangrijk voor haar en haar
man, persoonlijk en voor hem ook beroepshalve.
Er kwam groot verdriet op haar pad en veel zorgen.
Maar ze bleef overeind, bescheiden en op de achtergrond.
Haar gezondheid was de laatste tijd niet in orde, dat
wisten we. Ze lag in het ziekenhuis, en werd daar
regelmatig bezocht door clubleden. Die allemaal

vonden dat ze zo belangstellend was, dat het zo fijn
was om even een bezoekuurtje rustig met haar te
praten. En zij vond het fijn om verbonden te blijven
met die andere wereld, buiten het ziekenhuis, waar
ze zo graag weer naar toe wilde. En toen was het
opeens voorbij. We missen haar.

den kwam voor ons zeer onverwacht. Wij zullen haar
aanwezigheid en haar nuchtere kijk op het leven in
onze club missen.

Door leden en bestuur van
IW Leeuwarden-Zuid
Op 22 mei is Tjallie de Boer-Dankert op 84-jarige
leeftijd plotseling aan een hartstilstand overleden.
Nog geen jaar nadat haar man Johannes na een
lang ziekteproces overleed. Tjallie was net sinds
een paar maanden verhuisd naar een appartement,
waar ze ook weer begon met het maken van een
nieuwe quilt. Zij was bijzonder creatief. Haar quilten
zijn prachtig en van een uitzonderlijke schoonheid.
Op haar rouwkaart stond in het Fries: ‘Nulle en tried
foargoed dellein’, wat in het Nederlands ‘Naald en
draad voorgoed neergelegd’, betekent. Tjallie was
een gerespecteerd lid van onze club. Zij is presidente
geweest in de clubjaren 1982 en in 2005. Haar overlij-

in de uitverkoop

Méér keuze is te vinden op onze website www.innerwheel.nl/giftshop
Makkelijk te bestellen & snel thuisbezorgd.
De winst van de giftshop is bestemd voor het landelijk IW project.
Betaling per bank
NL73 ABNA 0475 9749 48
t.n.v. L.M.Smit-Koopman inz. Inner Wheel Giftshop
BICcode bank: ABNANL2A
o.v.v. code artikelen of bonnummer
Laura Smit e-mail: laura.smit@telenet.be
Inge van Es e-mail: vanes@kpnmail.nl tel. 0529-484706
Eleonora de Kort e-mail: eleonora@overlangbroek.nl

www.innerwheel.nl/giftshop
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Met al onze acties staat

onze teller al op 50.000,-

