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colofon   DOOR MARRY CODÉE, HOOFDREDACTEUR  
Het nieuwe Inner Wheel 
jaar 2021-2922 is begonnen

Veel twijfels zijn er nog, maar toch met de versoepelingen is er dit jaar veel meer 
mogelijk dan het afgelopen IW jaar. Wat een opluchting zal het voor ons allen zijn, nu 
we weer bijeenkomsten kunnen gaan houden, we elkaar weer kunnen zien en spreken.

Inmiddels zijn er al bestuurswisselingen 
geweest waarbij de leden elkaar weer fysiek 
hebben kunnen ontmoeten en hoe fijn was dat 
na een jaar van stilte.
Maar heeft het ook verandering met zich mee 
gebracht, geven we elkaar een hand, doen we 
een omhelzing of is de 1.5 meter afstand toch 
veiliger?
Is jouw club veranderd of moeten er 
veranderingen komen om nieuwe leden te 
werven?
Zijn we zelf veranderd door de Corona?

Allemaal vragen waarover geschreven kan 
worden, want Verandering is het thema van 
de volgende Kroniek in maart 2022.
We gaan als redactie weer proberen drie 
mooie kronieken te maken met mooie 
artikelen van jullie, want ook nu hebben we 
jullie hulp nodig .
Dus de vraag blijft telkens weer SCHRIJF en 
ik bedank degenen die kopij hebben gestuurd 
voor deze Kroniek van oktober. 
De deadline voor de kopij voor de kroniek van 
maart  is 5 februari 2022.

De Kroniek met oa
- Hartentasjes van Hoogezand
-  Susanne Metelerkamp Cappenberg-Beetz, Landelijk President
- Even voorstellen Debby Albers district president 58 
- De rozen van Angeneta
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CLUB JUBILEA

AGENDA
20 oktober

Deadline inschrijving  ‘ Early Bird ’  

European Rally Berlijn 2022

1 november 

Deadline inschrijving nominaties voor de 

Zilveren broodmand ( ‘Ledenbeleid’)

11 november 

ALV/ Jaarvergadering IW NL online

20 november 2021

Inspiratiedag te Nijkerk

25 november

Internationale Dag tegen Geweld tegen 

Vrouwen( Orange The World –  

Internationale Campagne)

10 december

Internationale Dag van de Mensenrech-

ten ( Orange The World – internationale 

campagne )

10 januari 2022

International Inner Wheel Day – 98 jaar

10 maart 2022

BOB dag - Verjaardag IW Nederland ( 1949) 

 DOOR SUSANNE METELERKAMP CAPPENBERG-BEETZ, LANDELIJK PRESIDENT

Van een heerlijke start  
van dit nieuwe clubjaar!

Na meer dan een jaar 
‘op afstand’ is er nu een 
opnieuw opstarten, 
kunnen we elkaar weer 
zien en (her)vinden, 
letterlijk en figuurlijk. 
Het Wiel draait op volle 
toeren en de verwach-
tingen zijn hoog. Elk lid, 
iedere club snakt naar 
fysieke ontmoeting, 

naar gezelligheid, naar inspiratie, naar elkaar 
kunnen omarmen en - zonder scherm - in de 
ogen kunnen zien. En wat heerlijk dat dit – 
naar het zich nu laat aanzien – ook weer kan! 
Deze tijd vraagt om los te laten wat is 
geweest (en nu niet meer kan) en te innove-
ren en te improviseren. Inspiratie en nieuwe 
ideeën waren er genoeg bij jullie allemaal. 
Door vooruit te kijken, positief te blijven en 
te denken in mogelijkheden kunnen we veel 
bereiken. 
Voor mij is de kern van IW dat we allemaal – 
ieder op eigen manier - een positieve bijdrage 
leveren vanuit de intentie om de wereld een 
beetje mooier te maken. Dat verandert nooit 
en dat is ook onze kracht. IW biedt daarvoor 
een breed platform, voor elk wat wils: vriend-
schap, service, internationaal begrip, maar 
ook aandacht voor ‘vrouwenbelangen’ all 
over the world. Wie wil er nou niet bij zo’n club 
horen ?! 

We mogen echt trots zijn op elkaar. Want 
met veel passie, energie en kracht bereiken 
we samen heel veel. Maar toch beseffen 
we vaak niet hoe bijzonder, inspirerend of 
ondersteunend het is wat we doen, en dat 

mag gezien en gehoord worden! Ik vraag jullie 
dus: laat zien wat jullie doen en laat zien waar 
IW voor staat. Niet verlegen of bescheiden zijn 
daarover: wees er trots op om lid van IW te zijn 
en draag dit ook uit. Want alleen als wij zélf in 
IW geloven kunnen we anderen inspireren en 
enthousiasmeren om lid te worden en lid te 
blijven.  
Ledenbehoud en ledenwerving: deze doelen 
staan dit jaar met hoofdletters geschreven in 
ieders IW-agenda. We moeten er ‘met elkaar’ 
voor zorgen dat onze vereniging blijft groeien 
en bloeien, ‘voor elkaar en voor anderen’.

Presidenten
Ik vind het een eer om deze prachtige club 
te vertegenwoordigen en dit moois mag 
uitdragen. Mijn LB is geweldig en samen (óók 
met drie enthousiaste Districtspresidenten die 
zich elders in deze Kroniek presenteren) zijn 
we een efficiënte combinatie, vullen elkaar 
goed aan en willen ook lief en leed met elkaar 
delen. Ik vind mijzelf niet dé President, ik ben 
een voorzitter op mijn manier, zoals ik alles 
op mijn manier doe. En ik zou overigens ook 
niet weten hoe ik dit anders moest doen. 
Maar wát we ook doen, we doen het altijd met 
jullie samen! Want sámen zijn wij Inner Wheel 
en sámen maken wij de wereld elke dag een 
beetje mooier, met onze stralende persoon-
lijkheden, enthousiaste serviceactiviteiten 
en met onze vriendschap en connectie met 
elkaar en met anderen !

Laten we dan ook sámen hierop een toost 
uitbrengen, op zaterdag 20 november a.s. in 
Nijkerk.

Arnhem Rijn -IJssel

Opgericht 26 oktober 1991
30 jaar

Doorn

Opgericht 18 november 1971
50 jaar

Apeldoorn

Opgericht 1 december 1946
75 jaar

Kampen

Opgericht 21 februari 1957
65 jaar

IW Kennemerland, Els Faber

Speerpunt: De 3 V’S voor Verbinding, 
Verdieping en Vriendschap

IW Aalsmeer, Alida Simoons

Speerpunt: samen
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Na een bijzonder clubjaar zoals niet eerder 
gezien, waarbij het fysieke bij elkaar 
komen vrijwel niet mogelijk was, hebben 
we een jaar van virtueel samenkomen 
beleefd. Het had wat voeten in de aarde en 
er moest het nodige geleerd worden door 
alle clubs en leden.
Gaandeweg werden we meer bekend met 
“Zoomen” en kregen we er handigheid in.
Onder het motto: “Je bent nooit te oud om 
te leren!”
De zoom bijeenkomsten hebben ook 
voordelen met zich meegebracht, 
afstanden werden verkleind en onderling 
contact met andere clubs vergroot.
Zoals het er nu uitziet, zullen we voor het 
komende clubjaar de nieuw aangeleerde 
zoom technieken voortzetten. Ook dit 
clubjaar zal om flexibiliteit gevraagd 
worden, aangezien de corona regels 
voortdurend aangepast worden. 
Het wordt wederom een jaar waarbij we 
rekening moeten houden dat de plannen 
op korte termijn om verandering vragen. 
Wij hopen op een ieders begrip hiervoor.

Het District Bestuur D60 bestaat dit jaar uit de 
volgende leden: Anita Meerdink (Past Presi-
dent), Wendy Merhai (lnkomend President),  
Anja van Deijk (Secretaris), Margreet Vos (Pen-
ningmeester), Marry Codee (PR Commissie) en 
Mary-Jean Dudok de Wit (President).

Districtsplannen
Wij, D60 Bestuur, hebben onze plannen voor 
komend jaar moeten baseren met de nodige 
onzekerheden in het achterhoofd, aangezien 
we in een onzekere tijd leven waarbij regels 
t.a.v. fysiek samenkomen steeds worden 
bijgesteld. Neemt niet weg dat we graag een 
fysieke bijeenkomst willen plannen.

Fysieke ontmoetingen
•  Heel graag zouden we elkaar in het district 

natuurlijk fysiek willen ontmoeten, maar 
we weten niet of dat gaat lukken. We plan-
nen een Inspiratiedag op 15 januari 2022 in 
Eindhoven met als thema: “Ledenbeleid & 
ledenwerving”.

•  Dit zal een vervolg zijn op de Landelijke In-
spiratiedag in November, waarbij het thema: 
“Ledenwerving” zal zijn.

Verder willen we graag voortborduren op de 
Thema Zooms, zoals we dat vorig clubjaar, op 
initiatief van Anita Meerdink, hebben gedaan. 
Dit met de gedachten van verbinden en 
inspireren van de clubs in het District 60. Mijn 
thema voor dit jaar: “Hoe laten we de Inner 

Wheelen draaien?” geeft de leidraad om op 
verschillende manieren districtsbijeenkom-
sten te organiseren. Door middel van de 
thema zooms proberen we onze leden, met 
al hun creativiteit, ervaringen te laten delen 
en van elkaar te leren. Sommige sessies zijn 
specifiek voor bepaalde groepen, anderen zijn 
voor alle leden, maar dat zal duidelijk vermeld 
worden.

Thema Zooms:
•  Op 20 oktober “Hoe laten we de Inner 

Wheelen draaien?” zoom bestemd voor Club 
Besturen en leden van de Evenementen Cie. 
Om de helpende hand te bieden bij het inspi-
reren van de leden voor het nieuwe clubjaar.

•  Op 8 november, na de DLV, “enquête leden-
werving” zoom 

Bestemd voor de Club Presidenten. Hier 
wordt tekst en uitleg gegeven aan een 
enquête voor NIET leden. Deze enquête is 
geschreven om meer inzage te krijgen in de 
beweegredenen waarom iemand wel of niet 
lid wordt van de Inner Wheel. 

•  Begin 2022 De verschillende generaties In-
nerWheelleden. Hoe blijven we vernieuwen 
en verbinden? Hoe laten we elke generatie 
betrokken en waardig lid zijn? 

Overige District Activiteiten:
•  8 november  DLV:  Dit zal een online forma-

liteit zijn, die niet perse bijgewoond hoeft 
te worden, omdat al vooraf middels digitale 
stemformulieren gestemd kan worden.

Overige Landelijke Activiteiten:
•  11 november ALV:  ook deze zal on-line  

worden gehouden.
•  20 november LB Inspiratie dag te Nijkerk 

“Ledenwerving”.

Helaas zal ook het dit clubjaar (2021 – 2022) 
de populaire VSD wederom niet plaatsvin-
den. Dit gezien de kosten en tijd die ermee 
gemoeid zijn en de onzekerheid of het über-
haupt mag plaatsvinden. 

Begroting 2021-2022:
Zoals men kan lezen hebben we een aantal 
concrete plannen, maar gezien de onze-
kere tijden waarin we leven zullen we enige 
flexibiliteit moeten toepassen, zo ook t.a.v. de 
begroting. Zie  bijgaande begroting dan ook 
als een leidraad, waarbinnen we waarschijn-
lijk zullen moeten schuiven afhankelijk van 
de (on)mogelijkheden die zich voordoen.  De 
toelichting op de verschillende begrotingspos-
ten zitten bij de exploitatierekening van het 
voorgaande jaar.

Wij wensen jullie allen een gezond en inspi-
rerend Inner Wheel jaar toe. Laten we de 
combinatie van on-line en fysiek samenkomen 
voortzetten. Hiermee de afstanden verkleinen 
en het samenwerken vergroten.  

Graag helpen we jullie de Inner Wheelen te 
laten draaien! 

 DOOR MARY-JEAN DUDOK DE WIT     , DISTRICTPRESIDENT 60

PLANNEN VOOR HET JAAR  
2021-2022 

Gaandeweg werden we meer bekend 
met “Zoomen” en kregen we er 
handigheid in. Onder het motto:  
“Je bent nooit te oud om te leren!”
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Mijn naam is Jolanda van Tellegen,  
54 jaar, lid van IW Oldenzaal en dit jaar 
districtspresident van D56. Mensen die mij 
kennen omschrijven mij als een kleurrijke 
persoonlijkheid. Ik ben zeer gedreven en 
gemotiveerd, ben vrolijk en enthousiast, 
barst van de energie en hoop mensen te 
enthousiasmeren en te inspireren. 

In 2012 heb ik voor het eerst kennisgemaakt 
met en deelgenomen aan een kleurentest in-
sights Discovery. Dit model is gebaseerd op het 
persoonlijkheidsmodel van Carl Gustav Jung. 
De uitslag van de test was niet verrassend voor 
mij. Ik heb een rood/geel profiel, met andere 
woorden vooral een motivator.
In mijn werk als zelfstandig ondernemer en 
mijn contacten binnen Inner Wheel hecht ik 
veel waarde aan de kleuren van de regenboog-

vlag, aangevuld met de driehoek met nieuwe 
kleuren, de Progress-vlag.

Diversiteit en inclusie zijn van grote waarde 
binnen onze maatschappij. Het is belangrijk ie-
dereen de kans te geven een leven in te richten 
dat bij hen past. De tijd om onze club exclusief 
te houden ligt achter ons. Om onze mooie In-
ner Wheel levend en kleurrijk te houden is het 
omarmen van diversiteit en inclusie noodza-
kelijk. Ik wil mij dit jaar dan ook graag hiervoor 
inzetten. We moeten af van standaarden als 
normaal en gebruikelijk. Laten we openstaan 
voor een diversiteit aan personen die graag lid 
willen worden van onze serviceclub. Culturele 
diversiteit zal onze club goed doen. Het is mooi 
te weten welke kleur bij jou hoort, maar ik vind 
samenwerken met personen met een andere 
genderidentiteit nog mooier.

  DOOR JOLANDA TELLEGEN, DISTRICTPRESIDENT 56 

De kleur(en) van Jolanda

IW Enschede, Anne Joke Moojen, 

Speerpunt: vrolijk, effectief fundraisen 
met de blik naar buiten en op zoek naar 
jonge leden.
Mijn motto: De draad weer oppakken en 
daar de rode draad van Hart voor Vrouwen 
doorheen weven.

IW Zeeuwsch-Vlaanderen, Anneke Nijsten

Speerpunt: Vriendschap door samenwer-
king, samenwerking door vriendschap

IW Nijmegen, Brigitte Otter

Speerpunt: Vriendschapsbanden  
aanhalen en jongere mensen  
interesseren voor IW

IW Alkmaar, Carla Molenaar

Speerpunt: Hart voor Vrouwen als project 
en IW Alkmaar viert 75 jarig jubileum in 
2022.
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  DOOR ANNEKE HARTOG, IW ARNHEM RIJN-IJSSEL  

Groepsapp ‘Kijk’, een mooi staaltje 
kleur bekennen!
Ik heb een haat-liefde verhouding met 
groepsapps. Voor mijn werk al vier,  voor Inner 
Wheel twee, dan nog de leesclub, sportclub,  
familieapp, vriendenapp, burenapp, wijkapp, 
dieetapp, etc., etc.  Toch is het reuze handig, 
mits je de spelregels goed met elkaar afspreekt  
(niet allemaal reageren als het niet echt iets 
toevoegt, geen duimpjes, smiley’s, Okeetjes 
en verjaardagwensen van iedereen als het niet 
nodig is. Dat doen we natuurlijk gewoon in 
een persoonlijk appje).  En o ja…. meldtoon 
uit, dus geen zenuwachtige pingeltjes de hele 
dag door, zodat je alleen kijkt als het je echt 
uitkomt.
Ik was dan ook een beetje huiverig toen een 
van onze bestuursleden eind vorig jaar met het 
idee kwam voor een nieuwe groepsapp getiteld 
‘KIJK’, waarin iedere zondagmorgen steeds 
een ander clublid een foto van een of meer 
kunstwerken in haar bezit zou plaatsen. Kunst-
werken met een verhaal (max. 100 woorden).  
Hoe ben je er aan gekomen? Wat betekent het 
voor jou en waarom?  Zo konden we als club-
leden, in tijden van Corona, op een leuke en 
persoonlijke wijze contact houden met elkaar. 
Toch aarzelde ik, we hebben immers al een 
ledengroepsapp ‘Iets voor jou?’ waarin allerlei 
vragen, wetenswaardigheden of uitnodigingen 
met elkaar uitgewisseld worden. Maar het idee 
kreeg gestalte. En hoe! 
Onze Anke pakte het serieus aan.  En dat 
kwam het succes ten goede. Ze fotografeert de 
werken bij voorkeur zelf, zodat zij de kwaliteit 
zoveel mogelijk kan bewaken. Werk achter glas 
maar ook driedimensionaal werk is moeilijk te 
fotograferen. Ook let ze op zaken als copyright 
en regelt zo nodig toestemming voor publica-
tie. Zo komt ze iedere week wel bij een ander 
lid thuis (gezellig!) en wordt samen bepaald 
welk kunstwerk in aanmerking komt. Uiteraard 
worden de meest waardevolle werken buiten 

beeld gehouden, evenals (achter)naam en 
adres van het clublid. 
In mijn geval ging het o.a. om een theedoek van 
de Arnhemse kunstenaar Klaas Gubbels (uiter-
aard een koffiekan) geweven in het Textielmu-
seum in Tilburg. Na haar bezoek aan mij is Anke 
doorgefietst naar het atelier van de kunstenaar 
voor een leuke foto van het pand en wel ja…
ook maar even aangebeld en met hem gebab-
beld.  Hoezo enthousiast?
De ‘KIJK’ app blijkt een succes. Ik had niet ge-
dacht dat het zó leuk en verbindend kon zijn en 
ik kijk er dan ook iedere zondagochtend naar 
uit! Het is telkens weer een verrassing wat we te 
zien krijgen en van wie. Nationaal en interna-
tionaal. Klassiek en hedendaags. Schilderijen, 
grafiek, keramiek, beeldhouwwerk, bronzen, 
maar ook eigen werk, een gebruiksvoorwerp of 
bijzondere poster. 

Zoals het schilderwerkje gemaakt door de 
zevenjarige Iris, kleindochter van een van de le-
den.  “Mijn mooiste en meest dierbare schilde-
rij” meldde ze. Onbetaalbaar toch! ‘Een vroege 
Iris’ werd het al snel genoemd. Wat een talentje! 
En wat te denken van de twee porseleinen 
hondjes. Zo op het eerste gezicht schattig mis-
schien,  maar het verhaal erachter is bijzonder.  

Een verkorte versie wil ik jullie niet onthouden. 
Het verhaal gaat dat deze zogenaamde ‘hoeren-
hondjes’ verwijzen naar het oude gebruik van 
prostituees om deze beeldjes met hun snuit 
naar de kamer te zetten als er een klant binnen 
was en met hun snuit naar het raam als de 
dame vrij was. Ook gaat er een verhaal dat de 
hondjes fungeerden als dekmantel, doordat 
de dames van ‘lichte zeden’ zich voordeden als 
souvenirverkoopsters van dergelijke hondjes. 
In de tijd van Queen Victoria waren de beeldjes 
uitermate populair bij de Engelse middenklasse 
maar ook werden het populaire souvenirs bij de 
Nederlandse vissers. 
Inmiddels zijn we acht maanden verder en heb-
ben 30 clubleden hun ‘kunstwerken’ getoond 
(zo’n 80 foto’s en teksten). Niet gek voor een 
club van 40 leden.  Een mooi staaltje ‘kleur 
bekennen’ zou ik zeggen! En we zijn nog lang 
niet uitgekeken en geappt. Anke heeft alweer 
nieuwe ideeën voor een vervolg zoals: Welk 
boek uit je kindertijd heeft de meeste indruk op 
je gemaakt? Er komen ongetwijfeld nog nieuwe 
thema’s bij.  Zeker in Corona-tijd een mooie 
manier om met elkaar in verbinding te blijven, 
maar ook in onze fysieke bijeenkomsten (sinds 
juni!) is deze geslaagde groepsapp regelmatig 
onderwerp van gesprek. 

IW Veghel-Uden e.o., Addy Barel

Speerpunt: 
Fellowship en welzijn mens en dier

IW Kinderdijk, Adrie Kamp 

Speerpunt: onderlinge contact met  
de leden en Fundraising nog in beraad.

IW Schoonhoven, Aleid van Wijngaarden

Speerpunt: Actief
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  DOOR ROEL VERLAAN, IW CURACAU

NIEUWS VAN STICHTING 
SHIMARUKU
De stichting ‘Shimaruku’, vorig jaar één van 
de genomineerden voor het Nationaal Service 
Project (NSP), blijft in het nieuws. En terwijl het 
prachtige project ‘Hart voor Vrouwen’ voor het 
NSP werd verkozen, heeft de stichting ‘Shima-
ruku’ veel steun ondervonden van diverse clubs 
en districten in Nederland waardoor men door 
kon gaan met het verzorgen van voedselpak-
ketten tijdens de pandemie. Hiermee is de 
stichting nog steeds doende, daarbij verheugd 
als er weer donaties worden ontvangen. 

Maar de stichting kwam recentelijk ook in het 
nieuws .Ter gelegenheid van de oplevering van 
een nieuwe tennisbaan bij tennisvereniging RCC 
te Curaçao is door de ‘Rosberg Tennis Academy’ 
aan stichting ‘Shimaruku’ aangeboden om 
vanaf 14 augustus vier weken lang gratis ten-
nislessen te geven aan 31 kinderen. De stichting 
‘Shimaruku’ werd hiermee aangenaam verrast 
en kan daarbij ook gebruik maken van hun 
bus om de kinderen naar de lessen te brengen. 
Door een dergelijk initiatief worden kinderen 
uit de arme wijk Seru Fortuna ook al gebracht 
naar atletieklessen, waarbij het opvalt hoe deze 
kinderen uitblinken.

Wie weet, zijn de aangeboden tennislessen het 
begin van de ontwikkeling van een nieuwe ten-
nisheld, zoals Jean-Julien Rojer die ook bij RCC 
begon en inmiddels zelfs Wimbledon winnaar is 
geweest in het dubbelspel.

IW Gorinchem, Anne-Claire de Bruin

Speerpunt: Saamhorigheid
Inner Wheel is een interessante service-
club om lid van te zijn. Elk lid kan met 
haar eigen talent een bijdrage leveren 
aan het geheel. Samen vormen wij met 
onze verschillende persoonlijkheden 
één grote kracht. Als team kunnen we 
successen boeken. Na een intensieve Co-
rona quarantaine gaan we voor het eerst 
weer “live”. Diverse initiatieven zitten in 
de planning en worden voorgesteld aan 
alle leden! Deze eerste bijeenkomst zat 
het enthousiasme hiervoor er al goed in.

IW Arnhem Rijn-IJssel, Frouke van Dam

Speerpunt: Verbinding. 
Corona heeft ons laten beseffen dat het 
toch vooral daarom gaat. Verbinding 
tussen de leden werd erg gemist en juist 
door het aangaan van kleine verbin-
dingen kun je grotere aangaan. Onze 
focus dit jaar is dan ook versterken van 
verbinding binnen de club en naar buiten 
treden om nieuwe verbindingen aan te 
gaan.

IW Epe, Lian Schulte

Speerpunt: Lief zijn voor je zelf  
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  DOOR LIESBETH REICHERT, IW GORINCHEM

Gift van IW Gorinchem  
aan het Daan Theeuwes Centrum 
in Woerden 
Op 13 augustus jl. hebben Annemarie 
Jurrius en Marlène van Rooijen een 
cheque overhandigd ter waarde van 
€ 5.500,00 aan Adriaan Theeuwes, de 
oprichter van het ‘Daan Theeuwes 
Centrum’.  Dit centrum is een 
focuskliniek die zich inzet om jong 
volwassenen (16-35 jaar) met ernstig 
niet-aangeboren hersenletsel, 
door middel van specialistische, 
intensieve, op functieherstel gerichte 
en interdisciplinaire behandeling te 
motiveren, te inspireren en te helpen 
richting een nieuwe zelfstandige 
toekomst in de maatschappij. Het ‘Daan 
Theeuwes Centrum’ was afgelopen jaar 
ons clubdoel.
 
IW Gorinchem sponsoracties
Ondanks het feit dat we midden in de Covid 
19-pandemie zaten, hebben we diverse goede 
acties gevoerd om geld op te halen.
Kerstmarkt
Onze club heeft dit jaar een digitale 
kerstmarkt opgezet. Voor deze kerstmarkt 
hadden de sub club ‘crea’ en de kookclub 
de artikelen gemaakt. Vooraf kon je uit een 
digitale folder je keuze bestellen en deze 
ophalen bij een van de organisatoren thuis.
Kookboek ‘Lekker’
Tevens heeft de servicecommissie een 
kookboek samengesteld met alle favoriete 
recepten van onze leden. D.m.v. sponsoring 
van bedrijven uit de omgeving kon dit boek 
worden gerealiseerd en met een oplage van 

300 stuks was het binnen de kortste keren 
uitverkocht.
Aspergepakketten
Speciaal voor ons clubdoel heeft Annemarie 
Jurrius, die het ‘Daan Theeuwes Centrum’had 
aangedragen als clubdoel, een asperge-actie 
georganiseerd. Er zijn 183 aspergepakketten 
verkocht door de club.
Online verkoop
Daarnaast was er doorlopend een online 
verkoop van tweedehands merkkleding, 
schoenen en tassen, ingebracht door de 
leden. Ondanks de Corona-beperkingen 
zijn we heel trots dat we nog zo veel geld 
hebben kunnen ophalen voor het ‘Daan 
Theeuwes Centrum’. Deze donatie wordt 
speciaal aangewend voor het ‘familie en 
vriendenprogramma’.

Wie is Daan Theeuwes en waar staat het 
‘Daan Theeuwes Centrum’ voor?
Een scooterongeluk op zijn 23ste  (in 2013) 
zette het leven van Daan Theeuwes op zijn 
kop. Met ernstig hersenletsel belandde hij op 
de operatietafel van het VU mc in Amsterdam. 
De prognoses waren verre van optimistisch.

Het eerste jaar na het ongeluk
Daan lag in coma en onderging acht operaties. 
Na zes weken werd hij ontslagen van de 
intensive care. Het duurde drie maanden 
voor hij weer zijn eerste woorden sprak. 
Een groot geluk, want dat betekende dat 
hij in aanmerking kwam voor revalidatie. 
Gedurende acht maanden volgde hij een 
intensief traject in een gerenommeerd 
revalidatiecentrum. De gewenste vooruitgang 
bleef echter achter. Daan kon niet zelfstandig 
lopen, had moeite om zijn arm en hand rechts 
te gebruiken en kampte met zware afasie en 
geheugenproblemen. Hij zou chronische zorg 
nodig hebben. De ouders van Daan, Adriaan 
en Dominique, hadden ondertussen al een 
aantal topexperts als klankgroep bij Daan 
betrokken. Unaniem waren zij van mening 
dat er nog veel bereikt kon worden met Daan, 
maar dan wel met zeer intensieve revalidatie 
in een erg verrijkte omgeving. Alleen: die 
intensieve revalidatie was in Nederland niet 
beschikbaar.

‘Shepherd Center’, Atlanta, Verenigde 
Staten
Ruim een jaar na zijn ongeluk werd 
Daan overgebracht naar het ‘Shepherd 
Center’ in Atlanta. In dit toonaangevende 
revalidatiecentrum werd hij negen maanden 
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lang elke dag intensief getraind en behandeld. 
Motivatie en betrokkenheid van de familie 
bleken een belangrijke rode draad.

‘Daan Theeuwes Centrum’ Woerden
Toen Daan weer voet op Nederlandse bodem 
zette, was hij in staat om te lopen, zijn arm en 
hand te gebruiken en tweetalig te spreken. 
Hij had zijn zelfstandigheid herwonnen. De 
ervaringen van Daan hebben geleid tot de 
oprichting van het ‘Daan Theeuwes Centrum’. 
Hier krijgen jongeren met ernstig hersenletsel 
dezelfde kansen als Daan in de V.S. heeft gehad.

Behandelvisie van het ‘Daan Theeuwes 
Centrum’
Het DTC richt zich binnen de 
behandeltrajecten op het herstellen van 
de aangedane functies. Dit houdt in dat zij 
gedurende langere tijd trainen op het laten 
terugkeren van bijvoorbeeld spierfunctie, 
spraak- of denkfuncties. De focus ligt eerst 
op het herstellen van de functies en pas 
later op het leren leven met beperkingen 
(compensatie). Hiervoor zetten zij 
intensieve therapie in, waarbij ze ook juist 
door het opzoeken van de grenzen van de 
belastbaarheid, merken dat er soms meer 
vooruitgang mogelijk is dan gedacht. Naast 
het herstellen van functies, is het ook van 
belang om de mogelijkheden te bekijken 
voor het terugkeren in de maatschappij door 
de revalidant. Denk hierbij aan werk, studie, 
relaties sport of hobby’s.

Familie en vriendenprogramma
Het is belangrijk om familie en vrienden 
te betrekken bij de revalidatie, dit heeft 
positieve effecten op het herstel. Dit doen 
ze door naasten te betrekken bij therapie, 
instructies te geven over hoe de revalidant 
het best benaderd kan worden, voorlichting 
te geven over hersenletsel en de gevolgen. 
Ook organiseren zij uitstapjes waarbij de 
revalidanten hun naasten mogen meenemen. 
Activiteiten waarmee ze kunnen verbinden. 
Immers, de revalidant is nog steeds dezelfde 
persoon, alleen kan deze niet meer wat hij/zij 
vroeger kon. De hulp en betrokkenheid is echt 
nodig in de weg naar de zelfstandigheid van de 
revalidant.
Familie en vrienden moeten met de revalidant 
een nieuwe toekomst opbouwen als de 
behandeling binnen het ‘Daan Theeuwes 
Centrum’ is afgerond. Daarnaast werken ze 
met persoonlijke doelen om de revalidant 
te motiveren. Dit houdt in dat tijdens het 
behandeltraject een hoofddoel centraal staat, 
waar de revalidant naartoe wil werken. Vaak 
is dit gerelateerd aan eerdere bezigheden, 
hobby’s, sport of werk gerelateerd. Hierbij 
worden alle behandeldisciplines betrokken.

Bron: Daan Theeuwes Centrum 
www. daantheeuwescentrum.nl

IW Kampen, Hanneke Peters

Speerpunten: 65 jarig lustrum,  
Vriendschapen Goede 

IW Hoogezand-Sappemeer,  
Hendrien Buurma & Barbra Lenstra

Speerpunt: Gevaccineerd en  
geïnspireerd gaan we samen door

IW Zwolle, Janneke Jansen

Speerpunt: Ik ga me dit jaar sterk maken 
voor: SAMEN

Samen met Patricia, Netty en Jeanette, 
samen inzetten voor ons goede doel, samen 
er een mooi jaar van maken, voor ons zelf 
en anderen.
Samen gezellige dingen doen en omkijken 
naar elkaar, want Samen zijn wij sterk

IW Veenendaal, Janneke van den Berg

Speerpunt: Verbinding – Aandacht – Inzet

Verbinding: doordat we elkaar het afgelo-
pen jaar nauwelijks “live” hebben gezien 
zijn de kontakten minder intens geweest. 
Met verbinden dit weer op oud niveau 
brengen. Aandacht: ons jaarthema is –  
Alles wat je aandacht geeft groeit.
Inzet: met inzet van allen bovenstaand 
realiseren.

IW Ambt-Almelo, Hester Meinders

Speerpunt: Samen zijn
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  DOOR WILL SPELTER, IW DELFT

Kleur
Als ik ter wereld kom ben ik zwart
Als jij ter wereld komt, ben je paars

Als ik in de zon lig, ben ik zwart
Als jij in de zon ligt ben je bruin

Als ik kwaad ben, ben ik zwart
Als jij te lang in de zon ligt, ben je rood

Als ik ziek ben, ben ik zwart
Als jij ziek bent, ben je geel

Als ik het koud heb, ben ik zwart
Als jij het koud hebt, ben je blauw

Als ik het warm heb, ben ik zwart
Als jij het warm hebt ben je rood

Als ik dood ben, ben ik zwart
Als jij dood bent, ben je grijs

En dan noem je mij een kleurling?

Dit gedicht vond ik een tijd geleden!
Ik heb dit in de boekenclub voorgelezen 
n.a.v. het boek dat ging over rassendiscri-
minatie: 
De ondergrondse spoorweg -  
Colson Whitehead

Het thema kleur voor deze Kroniek spreekt 
me aan.

Zo denk ik aan de regenboogkleuren
Ben positief, wil niet langer treuren
Rood de kleur van de liefde in je hart
Met deze kleur maak ik een goede start

Oranje is de nationale kleur in Nederland
De kleur van de oogst en mensen van stand
Geel zit in het symbool van Inner Wheel
Het staat voor licht, leven en zon in je ziel

Groen wordt geassocieerd met de natuur
Met vooral duurzaamheid als structuur
Ook zit de kleur blauw in ons embleem
Vriendschappelijk en loyaal voor iedereen

Indigo is een kleur in het lichtspectrum
Niet weg te denken op deze aardbodem
Het wordt gebruikt voor de spijkerbroek
Ook als pigment op het schildersdoek

Violet is min of meer met paars synoniem
“Betrokkenheid” herkenbaar voor ons team
Kleuren zijn belangrijk in ons leven
Beïnvloeding van stemmingen is een gegeven
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  DOOR ANITA MEERDINK, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN 

Welke Inner Wheel past bij jou?  
Nou…..misschien wel een heel ander 
concept dan tot dusver……

Eigenlijk begon het allemaal bij het Harten-
vriendjes project van onze club. Een enorm 
succes. Hartenvriendjes zijn poppen die een 
groot hart hebben en een ritsje in hun buik. 
Ze kunnen troost bieden, ze kunnen helpen 
bij therapieën, ze kunnen geheimen bewa-
ren….. Ieder vriendje wordt met de hand met 
veel liefde gemaakt….. in allerlei soorten en 
maten. Op het laatst kregen ze zelfs namen. 
Ricky en Slingertje, Sloeber (die elke keer van 
de stoel viel). We hebben, alleen al in Zeeuws-
Vlaanderen, ruim 300 vriendjes mogen uitde-
len aan iedereen die troost nodig had. 
Een Hartenvriendje maken kost een paar uur 
tijd, dus jullie kunnen je voorstellen dat we 
de vriendjes niet allemaal binnen onze club 
konden maken. 
Via ons netwerk, maar ook door aandacht van 
de pers waren er vrouwen die aangaven mee 
te willen helpen. Ze wilden vriendjes maken of 
doneren of anderszins helpen aan dit bijzon-
dere project. De groep vrouwen hadden via 
app-groep ‘de vliegende naald’ contact. Daar 
zaten leden en niet-leden in. De app-groep 
werd gebruikt om modellen Hartenvriendjes 

met elkaar te delen maar ook om tips uit te 
wisselen. Wij hadden dit project nooit kunnen 
draaien zonder hulp van onze leden maar 
zeker niet zonder ook de meewerkende niet-
leden. Eén van de dames uit ons netwerk is 
Annet, zij is een goede vriendin van een aantal 
leden van onze club. Ze is een enorm creatieve 
vrouw die een grote aanwinst zou zijn voor 
onze club, maar tot op heden is ze dat nog 
niet. Hieronder lezen jullie een aantal vragen 
die ik haar gesteld heb over haar rol binnen 
Inner Wheel. Misschien is het tijd, eens na te 
denken over een andere vorm van lid zijn? 

Anita: Waar ken je Inner Wheel van?
Annet: Inner Wheel ken ik via mijn man, die lid 
is van de Rotary. Hier ontmoette ik vrouwen 
die lid zijn van Inner Wheel. 

Anita: Je bent enorm actief geweest bij een 
paar projecten van IW Zeeuwsch-Vlaande-
ren, kun je vertellen waarom? 
Annet: De projecten waaraan ik heb meege-
werkt sloten aan bij mijn hobby, namelijk iets 
maken van stof op de naaimachine. Boven-
dien is kinderen blij maken/aandacht geven 
iets wat ik belangrijk vind in het leven.
Het enthousiaste van de vrouwen van Inner 
Wheel om zich in te zetten voor anderen 
spreekt mij erg aan. Ik draag dan graag mijn 
steentje bij. 

Anita: Er is vast al een paar keer aan je 
gevraagd: “Annet is Inner Wheel iets voor 
jou?” Kun je ons vertellen waarom je (nog) 
niet voor een lidmaatschap kiest?
Annet: Ja, dat is mij meerdere keren ge-
vraagd. Op dit moment ben ik vier dagen 
in de week werkzaam als leerkracht in het 
basisonderwijs. Iets wat ik heel graag doe en 
ook goed wil doen. Naast de lesgebonden 
uren zijn er nog heel wat uren die ik besteed 
aan mijn werk. Ook sport en fiets ik graag, heb 
verschillende hobby’s en spreek ik graag af 
met vriendinnen.

Anita: Tijdens een koffie hebben we zitten 
praten over de vorm van jouw betrokken-
heid, je had daar zelf een mooie omschrij-
ving voor, bepaalde interesses, kun je dat 
eens uitleggen? 
Annet: Mijn betrokkenheid bij de projecten 
van Inner Wheel heeft te maken met het feit 
dat ik alle kinderen een fijn leven gun. Kinde-
ren hebben daar recht op. Door de Harten-
vriendjes gaven wij de kinderen een lichtpunt-
je in hun bestaan. Een klein gebaar dat grote 
impact kan hebben. Ik zag dat de projecten 
(en zeker ook de speeltuindag!) de kinderen 
goed deden. Het gaf het mij voldoening en 
deed mij besluiten om eventueel ook op an-
dere momenten aan de zijlijn van Inner Wheel 
te staan, als een Zijwiel…  of zie Inner Wheel 
als een boom waar ik een tak van ben…
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Als hopelijke afsluiting van een periode digi-
taal bijeen komen, heeft Rotary Pekela op 30 
augustus een avond georganiseerd waarvoor 
ze ook IW Pekela heeft uitgenodigd. Het vond 
plaats in de Brasserie & Partyboerderij Wed-
dermeerhoeve, waar Rotary Pekela ook haar 
gewone bijeenkomsten heeft. Wij waren daar 
met een behoorlijke afvaardiging vertegen-
woordigd, onder wie tot ons grote genoegen 
ook drie aspirant-leden.
Na een kop koffie en een welkomstwoord door 
de voorzitter van Rotary Pekela kregen we 
een voorstelling improvisatietheater te zien. 
De theatergroep ‘Vrij Nuchter’ bestond deze 
avond uit Bonne, Youri, Marjo en Marjolein, 
speciaal voor deze avond gestoken in shirts 
van verschillende kleuren en voorzien van 
Groningse teksten. Voor hen was het voor 
het eerst in anderhalf jaar dat ze weer op een 
podium stonden. Ze waren bang voor wat 
improvisatie-roest, maar dat viel erg mee en er 
werd prima samengespeeld.
Na een warming-up met de hele zaal werd het 
publiek om suggesties gevraagd en speelden 

ze verschillende acts, zoals een Blind date in 
de wachtkamer van de tandarts en over hoe 
verschillende mensen tegen eenzelfde gebeur-
tenis, in dit geval een huwelijk, aankeken.
De aanwezigen hebben zich prima vermaakt 
en het was een geslaagde avond; ‘Vrij Nuchter’ 

zelf vond het een feest om weer op de planken 
te staan! Onze president Anita Korte bedankt 
aan het eind Rotary Pekela voor de uitnodi-
ging; we nodigen hen zeker ook een keer uit!

  DOOR PAUL INKLAAR, IW PEKELA

 

Vrij Nuchter speelt ‘Kleur Bekennen’  
voor Rotary en IW Pekela   

IW Schiedam, Lara Melkert 

Speerpunten: Voor elkaar, met elkaar  
en voor anderen. Terug naar de basis.  
Met de focus op ‘met elkaar’. 

IW Doorn, Lena Kolff

Speerpunt: Na corona en in ons jubileum-
jaar willen wij het fundament van onze 
vriendschap versterken en ons inzetten 
voor ons MOMO-project.

IW Vriezenveen, Jeannette Janszen 

Speerpunt: Weer tot elkaar komen na de 
pandemie.
En natuurlijk gaan we ook voor nieuwe 
leden en fundraising.
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Aan de slag
Het begon met een idee: laten we in het 
kader van Valentijn voor onze eigen dames 
een ‘hart-onder-de-riem’ tas maken. Een 
rode tas in de vorm van een hart waarin 
we een boeketje, een doosje chocolaatjes 
of een andere attentie aanbieden aan een 
IW-vriendin die het kan gebruiken. Mooi rood 
vilt met bijpassend garen was online snel 
gevonden en na wat prutsen en proberen 
was ook het ontwerp al snel bepaald. Aan 
de slag!

Regionaal of landelijk?
De reacties waren zó positief en het 
maken van de tassen zorgde voor zo veel 
gezelligheid dat we besloten om de tassen 
te koop aan te bieden binnen onze eigen 
club. Opbrengst voor het Nationale Service 
Project ‘Hart voor vrouwen’. Nou, dat liep 
als een treintje! Dus is de actie meteen maar 

landelijk gemaakt. De actie liep t/m april 
2021 en heeft ruim € 1.000,- opgeleverd voor 
het goede doel!

Dank voor jullie bestellingen! En dank 
ook aan de enthousiaste dames die hun 
schouders hieronder hebben gezet!

  DOOR BARBRA LENSTRA-DOLMAN, IW HOOGEZAND-SAPPEMEER 

Rode harten-actie van IW Hoogezand

W Nijkerk, Jos Warringa

Speerpunt: Betrokken en meer omzien 
naar elkaa

IW Haarlem, Joke Smits-van de Berg

Speerpunt: “Jongere leden werven”

IW Etten-Leur e.o., Liesbeth van Eeden

Speerpunt:  Het werven van nieuwe 
leden. Samen met elkaar via fundraising 
en het organiseren van een symposium 
met Angela Maas, een klinkend succes te 
maken.
Hopelijk wordt de hechte band met elkaar 
hierdoor nog hechter.
Wij doen dit samen, met elkaar,  
voor elkaar en voor een ander.
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IW Goes-Reimerswaal, Loekie Cornelisse 

Speerpunt: “Samen mooie gewoon-
tes koesteren en nieuwe gebruiken 
omarmen “
 

IW Barchem, Lien de Haan 

Speerpunt: Hart voor vrouwen en het 
goede doel Sport en Cultuurfonds  
Berkelland.

IW Lelystad, Hanneke Guérain

Speerpunt:  
Onderlinge betrokkenheid
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Kleuren in onze taal
Spreekwoorden over kleuren
Kleur algemeen
• Kleur bekennen
• De toekomst ziet er rooskleurig uit
• Zeven kleuren stront schijten 

Blauw
• Een blauwtje lopen
• Een blauwe maandag
• Van blauwe knoop zijn 
• Zich blauw ergeren
• Iemand op zijn blauwe ogen geloven
• Blauw bloed hebben
• Iemand bont en blauw slaan
• Blauwkous
• Blauwbekken

Grijs
• Dit is een grijs gebied
• Een grijze muur zien 
• Een grijze muis zijn
• Grijze haren van iets krijgen
• De grijze oudheid
• Met vind veel grijzen, maar weinig wijzen
• In een grijs verleden

Rood
•  Rood met groen is boerenfatsoen
• In de rode cijfers staan
• Geen rode duit
• Over de rooie gaan
• Rode draad van het verhaal
• Het rode boekje
• De rode kaart krijgen
• Dat werkt als een rode lap op een stier 
• Een rode rug
• Heden rood, morgen rood
• Een rode baard duivels aard 

Bruin
• Een bruine arm halen 
• Een donkerbruin vermoeden hebben
• Een bruin leven hebben
• Iets bruin bakken
• Bruin zien
• De koffie is bruin
• Een bruin café

Geel
• Geel van nijd zien
• Zich groen en geel ergeren
• Een geeltje krijgen

Roze
• Alles door een roze bril zien
• Op een roze wolk zitten

Groen
• Groen achter de oren zijn
• Groen zien van jaloezie
• Het gras aan de overkant is altijd groener
• Groene vingers hebben
• Iemand groen licht geven
• Zo groen als gras zijn
• De groene golf

Zwart
• Zwart werken
• Zwart geld
• Zwart kijken
• Zwart rijden
•  De pot verwijt de ketel dat hij zwart 

ziet
• Het wordt je zwart voor ogen
• Het ziet zwart van de mensen
• Iemand zwart maken
• Op de zwarte lijst staan
• Op zwart zaad zitten
• Succes met een zwart randje
• Iets zwart op wit willen hebben
• Het zwarte goud
• Het zwarte schaap zijn

Wit
• Er is witte rook
• De prins op het witte paard 
• Een wit voetje halen
• Een witte raaf
• Al te wit is gauw vuil
• Witte brood weken
• Geld witwassen
• Zo wit als een doek zien
• Wit om de neus worden

Kroniek OKTOBER 2021
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   DOOR DEBBY ALBERS, DISTRICTPRESIDENT 58 

Een verjongde Inner Wheel met nieuwe aan-
was, lukt, mijn inziens, alleen als het systeem 
verandert. Helaas houdt niet iedereen van 
verandering. Dat heb je met de mens als 
gewoontediertje maar toch is elk moment 
onderhevig aan verandering. Het is al vaker 
geroepen, ‘we leven niet in een tijdperk van 
verandering maar in een verandering van 
tijdperk’.  Belangrijk om als club op tijd mee te 
deinen op die nieuwe stroom. Een transfor-
matieproces waarbij het noodzaak is om veel 
achter te laten zodat er ruimte ontstaat voor 
het nieuwe dat komen gaat. Opruimen dus. De 
ballast overboord zodat het ‘leuke’ overblijft.

Een plattere structuur en minder wetten en 
regels. Een open en flexibele vereniging. Door 
op een aantal vlakken te versimpelen kan de 
aantrekkingskracht groeien. Aantrekkings-
kracht voor jong bloed in de clubs. Verfrissend 
bloed dat het bloed van de dames op oudere 
leeftijd ook weer laat stromen. Jong en oud 
kunnen prima met elkaar samenwerken. Een 
prachtige win-win situatie.
Aandacht, samenwerking en versimpeling zijn 
de speerpunten dit jaar De aandacht ligt in het 
veld. Hoe gaat het met de leden? Wat speelt er 
in de clubs? Zijn er valkuilen  zodat hulp gebo-
den kan worden?  Samenwerken spreekt voor 
zich. ‘Met elkaar, voor elkaar en voor anderen.’ 
Versimpeling betekent less is more!
Kortom: Minder woorden maar daden. Minder 
regels maar mooie ontmoetingen. Kwaliteit 
gaat boven kwantiteit.

En aan de horizon gloort al een verjongde en 
vernieuwde Inner Wheel met wel behoud van 
de oudere generatie met hun gouden en wijze 
waarden. 

Debby D58

IW Arnhem Geldria, Marjan Goudkuil

Speerpunt: Metamorfose en Aanhalen 
van de vriendschapsbanden na de  
Corona, ledenwerving en Fundraising

IW Curaçao, Martha Wansing 

Speerpunt: Ondersteunen van  
minderbedeelden en het Werven van 
nieuwe leden.

IW Goes-De Bevelanden,  
Marianne van der Weele &  
Marianne Leeuwestein

Speerpunt: Groei & Investeren
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IW Tilburg-Triborch, Maud Janssens 

Speerpunt: Vertrouwen – Verbinden – 
Vriendschap

IW Purmerend, Mary Lankelma

Speerpunt: Vriendschap met je hart en 
je ziel.

Het hart: Waar voor wij ons weer gaan inzet-
ten De ziel:  De verbondenheid met elkaar

IW Roermond, Marjolein Verhagen

Mijn speerpunt is Ontmoeten en  
ont-moeten.
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IW Amersfoort, Taetske Tamerus

Speerpunt: “Bloei”

IW Dronten, Rietje Vulink

Speerpunt: Vriendschap en Service

IW Barneveld, Thea Lagerweij
‘Volg je hart: het klopt’

Speerpunt: nieuwe leden werven,  
activiteiten ontplooien voor  
fondsenwerving

IW Walcheren, Thea Driehuis 

Speerpunt: “Vriendschappen ver-
nieuwen en onderlinge samenhang 
vergroten om er zo voor anderen te 
kunnen zijn”

IW Vlaardingen, Myra Houdijk

Speerpunt:  Samen het goede doel doen 
en Het bevorderen van betrokkenheid.

IW Bolsward, Meta Gerritsma

Speerpunt:  Verbinding
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Op donderdag 10 juni 2021 vond de traditionele ‘buitendag’ plaats van IW Delft. 
Ieder jaar wordt het seizoen afgesloten met een actief uitstapje, cultureel uitje 
of creatieve bezigheid. Dit jaar was het een speciale bijeenkomst; de eerste 
ontmoeting sinds de start van Corona in maart 2020. Op een mooie locatie 
hebben wij ons 61-jarig bestaan gevierd en helaas ook afscheid genomen van 
twee geliefde leden. Marianne Verhaar en Marijke de Kroon hebben ruim 30 
jaar deel uitgemaakt van onze club en zij werden hartelijk bedankt voor hun 
betrokkenheid. Ook vond de bestuurswissel plaats, waarbij Mariette de Groot 
een applaus kreeg voor haar bijdrage aan het bestuur de afgelopen drie jaar. 
In 2021-2022 gaan we door zonder inkomend president, maar gelukkig wel 
met een deskundige secretaris, accurate penningmeester, ervaren president 
en enthousiaste past-president. Op deze zonnige middag hebben we uiteraard 
ook geld ingezameld voor het NSP ‘Hart voor Vrouwen’ door de verkoop van 
handgemaakte HARTen-kaarten. De foto’s tonen een sfeerimpressie van deze 
gezellige middag samen.

  DOOR ROSALIE BARNHOORN, IW DELFT

Afscheid en 
bestuurswissel IW Delft 
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herfst kleurt
de bossen en de bermen
tegen het blauw van de lucht
schildert het weerkerend sterven
een schitterende kleurenpracht

waarom kan sterven
van de mens niet
van zo’n kleur 
en schoonheid zijn
is het het weten
het nooit vergeten
dat dit leven is geleefd
is geweest
dat de pijn van het verlies
zal blijven duren
terwijl de bomen
volgend jaar weer botten

toch is er het weten
van nooit vergeten
dat troost

Najaar
  DOOR MADY LENGKEEK, IW GOES-REIMERSWAAL

KLEUR BEKENNEN
Kleur bekennen …………… maar welke 
eigenlijk? en hoe? 
Kleuren spreken. Elke kleur zegt wel iets 
over jou. 
Maar klopt dat dan? 
Ik wil geen kleur bekennen.
Sterker nog: ik wil álle kleuren van de regen-
boog zijn.
• Rood van Passie (en van ons ❤)
• Grijs van Neutraal
• Blauw van Betrouwbaar 
• Paars van Formeel
• Bruin van Stabiel (en van chocola ….)
• Groen van Harmonieus
• Geel van Creativiteit
• Oranje van Enthousiasme
• En vooruit, ook een tikkeltje Zwart van 
Mysterieus

En kan ik dat dan allemaal kwijt in Inner 
Wheel?
Natuurlijk ! Al deze kleuren mogen er zijn, 
komen van pas en zijn nuttig op zijn tijd.
IW biedt een prachtig platform om alles wat 
wij in ons hebben te gebruiken en om al 
onze kleuren te laten zien. Sámen vormen 
wij een oogverblindend en indrukwek-
kend kleurenpalet; onze leden als losse 
individuele bloemen die kleurrijk en divers 
maar sámen in één vaas een schitterend 
bloemenboeket vormen. 

In dat boeket is plaats voor álle kleuren 
van de regenboog. We gaan dan ook op 
zoek naar frisse en nieuwe bloemen/leden. 
En als het moet pakken we gewoon een 
grotere vaas. We moeten alleen met elkaar 
bepalen hoe deze vaas fris en aantrekkelijk 
is en blijft voor zowel bestaande als nieuwe 
leden. 
Dus: Laat zien wat wij doen en laat zien 
waar IW voor staat. Praat enthousiast en 
vol overtuiging over onze club. Geen valse 
bescheidenheid. Toon vol trots ons prach-
tige boeket. Alleen als wij zélf in IW geloven 
kunnen we anderen inspireren en enthousi-
asmeren om lid te worden en lid te blijven. 
Om dat te kunnen doen moeten we eerst 
zelf goed weten: “Waarom ben ik eigenlijk 
lid van Inner Wheel? “
(noem het ‘kleur bekennen’). Ben je in staat 
om dit kort en krachtig onder woorden te 
brengen? Zonder te vervallen in platge-
treden paden en clichés en voor jou heel 
persoonlijk? 
 Voor mij geldt:
uitdaging om verder te kijken dan mijn (be-
perkte) neus lang is en om over jezelf heen 
te stappen ontdekking dat ik door samen-
werking met leuke mensen vrij eenvoudig 
iets wezenlijks kan bijdragen
En de voldoening die dat geeft is volgens 
mij wat ons bindt en verbindt. Elkaar opzoe-

ken, delen van verhalen, vriendschap zien 
groeien en ondertussen ook geweldig veel 
plezier met elkaar hebben bij het uitvoeren 
van mooie projecten. 
Laten wij onze kleuren mixen en matchen, 
iedereen vanuit zijn eigen aardigheid, 
tezamen in een oogverblindend en kleurrijk 
boeket in al haar diversiteit!

Hartelijks ❤
Susanne Metelerkamp Cappenberg-Beetz
President Inner Wheel Nederland 2021-2022
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IW Zuid-Oost Drenthe, Kitty Bartels 

Speerpunt: Iets voor een ander kunnen 
betekenen. Samen dóen!

IW Bodegraven, Ada van Dijk

Speerpunt: 
fundraising en goede doelen.
Mijn thema is : Vier het Leven. Zeker na 
de corona tijd gaan we de onderlinge 
contacten en vriendschappen weer eens 
flink oppakken.

IW De Betuwe-Culemborg, Jeannette 
Roldanus

Speerpunt: Fundraising is per definitie 
het doel van een service club.   
Als club hebben wij er voor gekozen het 
zittende bestuur een 2e jaar te continueren. 
Mijn motto van vorig jaar was ‘hand-in-
hand’(hoe ironisch bleek daarna). 
Daarom heb ik daarbij gevoegd : maar wel 
héél voorzichtig‘ en heb ik berichten binnen 
de club altijd  voorzien van egeltjes.  
Ik continueer dit moto en gezien de scheu-
ren die ontstaan en al zijn ontstaan in de 
huidige samenleving benoem ik ‘saamho-
righeid’ om die reden tot mijn speerpunt

IW Staphorst/Reestland, Japke Pol

Speerpunt:  is naast fundraising met 
name “verbinden”.  Door de pandemie 
zijn we elkaar wat uit het oog verloren, 
tijd om de banden aan te halen.

IW Nieuwerkerk aan de IJssel,  
Jolanda van Muijden (rechts) &  
Stella Bos (links)

Ons speerpunt: verbinding met elkaar  
en ledenwerving

IW Almelo , Jannie Vleerbos

Speerpunt: 
Aandacht; voor elkaar en voor de ander.

IW Groningen, Karin Bekkenutte 

Speerpunt: ‘Verbondenheid’ 
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IW Leeuwarden, Tineke Hofstra 

Speerpunt: vriendschap en verbinding

IW Paramaribo, Wendy Merhai

Speerpunt: ‘Wij gaan dit jaar ‘back to 
basic’. Wij streven ernaar de pijlers van 
De Inner Wheel op te frissen, om zo een 
duurzame toekomst tegemoet te  
kunnen gaan.’

IW Waddinxveen, Wietske Mulder 

Speerpunt: Samenwerken,  
een hart voor elkaar.
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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.
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NL73 ABNA 0475 9749 48
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BICcode bank: ABNANL2A
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Door leden en bestuur van IW Nijmegen
Na veertig jaar enthousiast lidmaatschap van 
onze club hebben we helaas afscheid moeten 
nemen van ons geliefd lid Els van Oldenborgh. 
Ook buiten de eigen club bij velen bekend van 
conventies, rally’s,  land- en vriendschapsdagen 
en vergaderingen.
Ze heeft genoten van alle vriendschappen. Haar 
inzet was groot. 
De club zal haar humor, gekke invallen, kritische 
opmerkingen en warme gastvrijheid gaan mis-
sen. Gelukkig hebben we gedurende het jaar 
dat ze ziek was, afscheid van elkaar kunnen 
nemen. Met de tekst op haar overlijdensbericht 
‘leven…..de kunst van het loslaten’ spoort ze 
ons aan de draad weer op te pakken.

Door leden en bestuur van IW Dronten
In de zomer van 2021  kwam op 20 juli ons lid 
Diet Roorda-Boeijinga op de leeftijd van 90 
jaar te overlijden. In het jaar 1998, tijdens de 
kerstviering van onze club, was het voor Diet het 
moment zich aan te sluiten. Hoe passend, want 
zij hield van kaarsjes en deelde dat gevoel graag 
met haar clubgenoten toen ze later president 
werd. De IW bijeenkomsten die zij leidde, begon-
nen met het aansteken van een kaarsje waarna 
ze er een zelfgeschreven gedichtje of wens aan 
toevoegde. Ze was een actief lid en mocht naast 
het presidentschap ook nog een aantal jaren 
secretaresse zijn en subcommissies konden 

eveneens op haar rekenen.
Toen gezondheidsproblemen zich meer en meer 
voordeden, wist ze zich toch nog in te zetten 
door het maken van mooie wenskaarten met 
‘het goede doel’ als doelstelling.  
En toen werd het stil, maar het voelde heel 
bijzonder om nog 1x kaarsen voor Diet te zien 
branden tijdens haar afscheid.  

Door leden en bestuur van Leeuwarden-Zuid
Ons bereikte het droeve bericht dat door een 
noodlottig ongeval Yt Kruisinga op 3 augustus 
2021 op 79-jarige leeftijd is overleden.  Yt heeft 
bij onze club verscheidene bestuursfuncties 
vervuld, waaronder presidente in de jaren 
1977-1978 en 2006-2007. De laatste jaren was 
ze bestuurlijk minder actief, zij vond dat nu ‘de 
jonkies’ het maar moesten doen. Zij was spor-
tief, heeft meer dan 60 jaren geroeid! In haar wijk 
Westeinde was zij erelid van de wijkvereniging. 
Als betrokken wijkbewoonster heeft zij veel voor 
de wijk en de wijkvereniging betekend. 

Door leden en bestuur van IWClub Barchem
Verdrietig hebben we afscheid moeten nemen 
van ons lid Anneke Kasper (75 jaar oud). Anneke 
werd in 1993 lid van IW Dronten, de club waar 
ze nog altijd contact mee had, o.a. door de 
door haar georganiseerde jaarlijkse fietstocht 
in de omgeving van Vorden. Want Vorden was 
de plaats waar Anneke en Dries na hun vertrek 

uit de polder gingen wonen. Ze werd lid van IW 
Barchem. De goedlachse Anneke bekleedde 
verschillende functies. Ze deed volop mee in 
onze handwerkgroep en tijdens het organiseren 
van diverse fairs was ze actief. Ze wandelde vaak 
mee met onze maandelijkse wandeling. Een 
aantal jaren was ze lid van de redactie van de IW 
Kroniek.  De laatste maanden waren moeizaam 
en we begrepen dat het einde naderde. Ze kon 
niet meer. In een besloten bijeenkomst in haar 
mooie tuin is er afscheid van haar genomen. Een 
afscheid zoals ze dat zelf graag wilde. We ver-
liezen een lieve, betrokken vriendin en we gaan 
haar missen. Maar vooral voor Dries en haar vier 
jongens, schoondochters en kleinkinderen is 
haar heengaan een groot verlies.

In memoriam



Tijdens het coronajaar schilderde president Angeneta Weenink (IW Epe), voor elk clublid een roos


