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 DOOR MARRY CODÉE, HOOFDREDACTEUR 

Vrouwenkracht 
Inner Wheel is 
nu in de 21ste 
eeuw nog vooral 
een vereniging 
van vrouwen en 
dus is de kracht 
van vrouwen 
een interessant 
onderwerp.
In een artikel 
van 4 november 
dit jaar in de 
NRC, stond een 
artikel over de 
bioscoopfilm 
The Woman 
King. In deze 
film draait het 
om een vergeten 

vrouwen-regiment in Afrika: de Agoije. Dat 
waren vechtersbazinnen die echt bestonden 
en werden gevreesd. “Zij konden een man 
doormidden hakken”. Dat was in de 19de 
eeuw en over die kracht gaat het natuurlijk 
niet in deze kroniek. 
In een  veelheid van artikelen is juist te lezen 

hoe vrouwenkracht positief wordt ingezet. 
Ook komen onze mannelijke IW leden aan het 
woord, over hun kracht om lid te worden van 
IW en hoe zij denken over vrouwenkracht. Een 
interessante kroniek dus.
De kracht van vrouwen is een inspirerende en 
zeer overtuigende boodschap in het #Metoo 
tijdperk en een noodzakelijke oproep tot actie 
in het gevecht tegen seksueel geweld waar-
aan vrouwen en mannen zij aan zij moeten 
meedoen.
Deze boodschap behoeft geen verdere uitleg, 
maar vertelt wel hoe belangrijk het is om 
sámen met kracht dingen te doen. Met elkaar, 
voor elkaar én voor anderen.
Het thema voor de kroniek van juli 2023 is, 
Inner Wheel en Techniek. Daar is enorm veel 
over te schrijven. Kijk wat de techniek ons 
heeft gebracht, ook binnen Inner Wheel, denk 
ook aan de digitale techniek. Schrijf weer een 
mooi verhaal en stuur het artikel naar :  
iiw.nl.redactie@gmail.com,  
de deadline is 5 juni 2023.

En dan is er nog een afscheid. De redactie en 
PR commissie nemen afscheid van Marga van 

Amerongen en Dianne Hamer, redacteuren 
van D56 en D58. Zij stoppen met hun werk 
voor de kroniek om persoonlijke redenen. 
Wij bedanken hen voor de energie en het 
enthousiasme, waarmee zij hun redacteur-
schap hebben ingevuld. Dank voor jullie  inzet 
en fijne samenwerking. 
Wij wensen jullie het allerbeste en een goede 
gezondheid. 

Arnhem-Geldria
Opgericht 1 februari 2003
20 jaar

Haarlem
Opgericht 12 februari 1958
65 jaar

Amersfoort
Opgericht 8 maart 1983 
40 jaar

Aalsmeer
Opgericht 8 maart 1988
35 jaar

Zwolle
Opgericht 20 maart 1953
70 jaar

Vriezenveen
Opgericht 3 april 1973
50 jaar

Almelo
Opgericht 7 april 1978
45 jaar

Groningen
Opgericht 12 april 1973
50 jaar

Leeuwarden
Opgericht 3 juni 1948
75 jaar

Den Helder
Opgericht 5 juni 1993
30 jaar

Nieuwe Hoofdredacteur en Nieuwe Redacteur voor de 

Kroniek Inner Wheel Nederland magazine.

De Kroniek Inner Wheel Nederland magazine een tijdschrift met mooie, interessante 
verhalen van de clubs, een rubriek met lees-, kijk- en luisterplezier en ontspanning voor de 
geest.

Momenteel wordt het blad 2X per jaar uitgegeven.

De Hoofdredacteur - tot de taken behoren: 

• Computervaardigheden 
• Affiniteit met vormgeving en het geschreven woord
• Nauwe samenwerking met de PR Voorzitter, redacteuren van zowel de Kroniek als van de   

Nieuwsbrief:
• Bespreken binnengekomen kopij en waar te plaatsen, Kroniek of Nieuwsbrief
• Samen met de PR Voorzitter deel je het blad in en maak je het klaar voor de drukker

• Onderhoudt contact met het Landelijk Bestuur en de Districten t.a.v. nieuws en kopij
• Onderhoudt contact met de drukker t.a.v. de indeling en de vormgeving

Redacteur - tot de taken behoren: 

• Het redigeren van kopij
• In samenwerking met de hoofdredacteur de binnengekomen kopij bespreken
• Enthousiasmeren van clubleden om kopij aan te leveren

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten, neem dan contact op met Marry Codée, 
Hoofd Redacteur, mobiel: 0610503494 of email: marrycodee@gmail.com
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  DOOR WILLEKE OVERINK, LANDELIJK PRESIDENT 

De Presidenten  
Beste leden,

Wat fijn dat we weer een nieuwe editie hebben 
van onze Kroniek. Vaak is dit een moment 
om even rustig te lezen waar onze clubs mee 
bezig zijn of wat ze gedaan hebben en welke 
bijzondere momenten iedere club alleen of 
samen met anderen heeft beleefd. Ook kun je 
de mooie verhalen lezen die de clubs insturen 
gerelateerd aan het thema van die kroniek of 
een belevenis, die de club gehad heeft met b.v. 
een intercity meeting.

In de nieuwsbrief konden we lezen hoe ge-
slaagd Red Dress Day op 29 september jl. was.
Op vele locaties werden leden en niet leden 
ontvangen voor een high tea, high wine of een 
inspirerende avond met eten en lezingen. 
Een actie waar samenwerking, het inzetten 
van ieders kwaliteit en specialiteit voor nodig 
is. Vele vergaderingen zijn hieraan voorafge-
gaan, planningen en draaiboeken zijn gemaakt 
en uitgerold. 
Met als resultaat een geslaagde bijeenkomst 
met een groot aantal bezoekers, ontmoeten 
van andere clubleden en (aspirant of niet-) 
leden, verbinden, verhogen en/of realiseren 
van  bewustwording over typische klachten 
van het vrouwenhart en een mooie opbrengst 
aan fundraisingsgelden. 

Het is ook genieten van alle momenten die ik 
op social media voorbij zie komen waarbij IW 
leden van alles ondernemen, Diverse lokale 
fundraising-acties, workshops, filmavondjes, 
lezingen, vergaderingen en intercity’s. Hoe 
mooi en inspirerend is dit te zien.

Nog meer vrouwenkrachten heeft zich begin 
2022 ontpopt met als resultaat een nieuwe 
landelijke Commissie en een nieuwe IW Club. 
Beiden zijn door intensieve samenwerking, 
enthousiasme en het bundelen van kennis, 
kracht en inzet ontwikkeld en uitgerold en er is 
iets fantastisch neergezet. 
Dit heeft geleid tot de Commissie Voor 
Vrouwen en onze nieuwe club; IW Meppel, die 
op 29 oktober de charter heeft ontvangen en 
geïnstalleerd is. Welkom Meppel.  

Dit alles kan niet gebeuren als we onze 
krachten niet samen voegen. Alleen kom je 
ver, samen wel een heel stuk verder. Boven-
genoemde samenwerkingen en acties zorgen 
voor inspiratie en zorgen voor verbinding en 
wat mooi is het om te zien wat het je brengt en 
wat het oplevert. 
En hoe mooi past dit alles in het motto. Met 
elkaar, voor elkaar én voor anderen. Samen-
werking in de club en daarbuiten brengt ons 
naar “buiten”, geeft ons een gezicht en maakt 
ons zichtbaar. We mogen trots zijn op onze 

club en wat we doen. Vier dit, want we denken 
soms dat het heel normaal is maar dat is het 
niet. We zijn ontstaan uit het bundelen van 
krachten van vrouwen, we zetten dit nog 
steeds voort. Binnen IW Nederland hebben 
we daarbij zelfs de hulp van 7 mannelijke IW 
leden. Hoe mooi is dat. 

Via deze weg wens ik jullie allen veel leesple-
zier, zorg goed voor jezelf en geniet van het lid-
maatschap van Inner Wheel. En weet we doen 
het met elkaar, voor elkaar en voor anderen. 

Het was in 2013 
toen ik door 
de toenmalige 
presidente van 
IW Apeldoorn, 
Trees Simons, 
werd gevraagd 
of ik interesse 
had om als 
aspirant lid 

met haar mee te gaan naar serviceclub Inner 
Wheel. Ze had een mooie brochure mee, 
vertelde enthousiast en mijn interesse was 
gewekt. Ik was het tweede niet Rotarian 
gelieerde lid die erbij kwam. Wat volgde waren 
mooie ontmoetingen, inspirerende bijeen-
komsten, fijne vriendschappen en een mooi 
leerproces. Ik heb me binnen Inner Wheel ont-
wikkeld zogezegd. En dit leidde in 2019 tot het 
presidentschap van IW Apeldoorn en dit jaar 

tot het presidentschap van ons mooie D56.
Wie ik ben? Nathalie Gruben, 50 jaar oud, 
twee tienerzonen (19 en 13 jaar) en een 
tienerdochter van 16 en woon samen met 
hun vader Maarten in het mooie Ugchelen. In 
het dagelijks leven ben ik parttime juridisch 
bestuursadviseur bij gemeente Zwolle en 
adviseer ik het bestuur, collega’s en externen 
op het vlak van openbare orde & veiligheid en 
deelmobiliteit.
Het bijzondere aan IW is dat we door samen-
werking met elkaar - in de clubs en met de 
clubs samen – tot grootse dingen in staat zijn. 
Het nummer van deze Kroniek ‘Vrouwen-
kracht’ spreekt mij enorm aan. Zelf heb ik door 
vallen en opstaan geleerd hoe belangrijk het 
is om je stem te laten horen, voor jezelf op 
te komen en kracht uit jezelf en anderen te 
halen. Met deze ervaring sta ik ongetwijfeld 
niet alleen. Dat wij als club in staat zijn om een 

prachtig initiatief als Hart voor Vrouwen op te 
zetten en de Commissie Voor Vrouwen is iets 
waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Bij 
het eerste initiatief door een stuk bewustwor-
ding en fundraising maar bij het tweede initi-
atief ook door ons in te zetten als ‘denktank’ 
en lid van te zijn van de Nederlandse Vrouwen 
Raad. Het resultaat: onder leiding van de 
CVV doen wij mee met Orange the World, de 
16-daagse campagne om geweld tegen vrou-
wen onder de aandacht te brengen.
Vrouwenkracht betekent voor mij ook ‘Mens-
kracht’ want of je nu vrouw of man bent, je 
moet je innerlijke kracht koesteren en inzetten 
voor anderen. Ik hoop vele van jullie het ko-
mende jaar te mogen ontmoeten zodat ik nog 
meer geïnspireerd kan raken.

  DOOR NATHALIE GRUBEN, DISTRICTPRESIDENT D56

Nathalie Gruben, stelt zich voor als 
president van D56

  DOOR DEBBY ALDERS, DISTRICTPRESIDENT D58 

Vrouwenkracht!

Hallo mijn naam is Debby, voorzitter district 
D58 en samen met Annemarie en Eugenie 
besturen wij met plezier, daadkracht en opti-
misme het district 58. 
Hoewel Vrouwenkracht iets is van deze tijd, 
maak ik graag direct de kanttekening dat de 
mannen net zo goed mee doen in onze gelijk-
waardige (Inner Wheel) samenleving. Want 
het kloppende hart in elk mens kent geen kant 
noch een verdeeldheid. Daarnaast is Vrouwen-
kracht een Venus/Mars dingetje. Zonder Mars 
geen krachtige Venus vrouw. Zie het als een 
bont huwelijk tussen de vrouwelijke energie 
(binnenwereld) en de mannelijke energie (bui-
tenwereld). Volstrekt gelijkwaardige energieën 
die elkaar voeden en inspireren. De Yin & Yang. 
Het donker en het licht. De Zon en de Maan.

Onze huidige maatschappij pleit met name 
voor de zachte vrouwelijke kwaliteiten als 
gelijkwaardigheid, empathische vermogens, 
platte organisaties, samenwerkingen en 
respectvolle communicatie echter, overwaar-
dering van deze vrouwelijke waarden kunnen 
nooit goed tot wasdom komen zonder de Mars 
energie. De Mars energie geeft actie en de lef 
om het oude vertrouwde los te laten; de moed 
om te pionieren; te rebelleren en te ontdek-
ken; met Mars durf je ‘nee’ te zeggen en goed 
voor jezelf op te komen middels een krachtig 
optreden; expansiedrift, avonturieren, grenzen 
opzoeken en nieuwsgierigheid. Kortom; zonder 
de Yang energie komt de Yin energie niet goed 
uit de verf. Zonder Mars kracht geen Vrouwen-

kracht. En datzelfde proces geldt voor elke man 
maar dan omgekeerd. De tijd van de macho 
holbewoner en de afhankelijke hulpeloze 
huisvrouw aan het aanrecht ligt gelukkig ver 
achter ons. Hulde aan de Vrouwenkracht 
én de Mannenkracht; zelfbewuste krachtige 
empathische mannen versus zelfbewuste lief-
devolle vrouwen.Terug naar de Vrouwenkracht 
binnen onze mooie club Inner Wheel. Het credo 

‘Strong Women, Strong World’, is niet voor niets 
al drie jaar lang als een grote sierlijke strik om 
de vereniging geknoopt. Want na een lange tijd 
dat de vrouw van het wereldtoneel is achterge-
steld, verschijnt ze daar weer op. Een optreden 
van een zelfbewuste, onafhankelijke vrouw die 
met haar vrije geest de wens koestert naar een 
gelijkwaardige positie met de man. En hoewel 
de ommekeer naar een beter evenwicht tussen 
vrouwelijke en mannelijke energieën al een 
tijdje gaande is, is de maatschappij nog ver 
verwijderd van een gezonde gemeenschap 
waar beide essenties in dezelfde mate worden 
gerespecteerd. 

Het bestuur D58 vindt zichzelf wel een sterk 
toonbeeld van Vrouwenkracht. Een klein maar 
stoer bestuur dat zonder blikken en blozen 
het oude vertrouwde durft los te laten en de 
moed heeft om ‘nee’ te zeggen. Daarnaast 
pleit het bestuur al lange tijd voor een plattere 
structuur, gezonde samenwerkingsverbanden, 
warme aandacht en oprechte zorg naar de 
clubs. Minder woorden maar daden. Minder 
regels maar mooie ontmoetingen. Kwaliteit 
boven kwantiteit. Tevens dient het Inner Wheel 
leven op alle fronten vooral leuk te zijn en dat 
is de onverwoestbare rode draad binnen de 
club. 
Vrouwenkracht? Dat doen we vooral met elkaar 
M/V, voor elkaar en voor anderen. 

Ik ben Wendy Merhai- Mannen  
President Inner Wheel D60 2022-2023

Door de redactie van de Kroniek is mij 
gevraagd iets te schrijven over wat vrouwen-
kracht voor mij betekent. Ik ben dagelijks in 
contact met verschillende sterke ervaren en 
jonge vrouwen van mijn moeder, dochter, zus 
en nichten tot zakenpartners en mijn hechte 
groep vriendinnen.
Ik ervaar hen als gedreven, zorgzaam, vooruit-
strevend, inspirerend, zelfverzekerd, nederig 
en sterk! Voor mij typische kernwoorden die de 
kracht van de vrouw omschrijven…
Maar als individu ben je er nog niet. 
De kunst is om een eenheid te vormen en sa-

men te werken teneinde anderen te inspireren 
en te stimuleren. 
De Inner Wheel is voor mij een uitstekend voor-
beeld. Ik ben ontzettend trots op onze club 
want door deze eenheid en samenwerking zijn 
wij reeds langer dan 60 jaar instaat zovelen 
te ondersteunen en hulp te bieden. We are 
making a difference!

Vrouwenkracht betekent dus voor mij:
samenbundelen, van elkaar leren en samen-
werken. 
Elkaar respect tonen, succes gunnen, helpen 
en ondersteunen!
Alleen op deze manier kunnen wij samen grote 
veranderingen tot stand brengen!

  DOOR WENDY MERHAI, DISTRICTPRESIDENT D60

Hoe denk ik over vrouwenkracht?

Het parmantige bestuur D58 kan alleen maar bestaan door stoere Vrouwenkracht
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 Ik had geen idee….
“Wij leven hier best nog wel in een man-
nenwereld, waar je als vrouw je vrouwtje 
moet staan” begint Liselotte haar verhaal. 
Eigenlijk begon het al op de basisschool – heel 
onschuldig, toen ik 4 jaar oud was. In groep 
1 werd mijn broekje naar beneden getrokken 
door een paar jongens. Haar ouders hebben 
haar na dit incident direct van school gehaald. 
Op de nieuwe school heeft Liselotte een 
hele mooie en warme basisschooltijd mee 
mogen maken. In de pubertijd begon zij op 
een onschuldige manier interesse te krijgen in 
jongens. Toen zij een jaar of 13 was kwam zij 
met vier verkeerde jongens in aanraking. Zij 
vertelden haar dat zij rond 18 jaar waren en 
nodigden haar uit om met hun naar hun huis 
te gaan om te blowen. Liselotte was een opge-
wekt en nieuwsgierig meisje en wilde dat wel 
eens proberen. De jongens leken haar aardig 
en daardoor was zij zich van geen kwaad be-
wust. Toen zij stoned was van de wiet hebben 
2 van die gasten haar seksueel op brute ma-
nier meerdere keren verkracht. Liselotte had 
tot dan toe geen seksuele ervaring en was ook 
niet met seks bezig. Deze gebeurtenis heeft 
haar getraumatiseerd. In eerste instantie heeft 
haar deze gebeurtenis zeer verward. “Was dat 
hoe het ging als je seks had?”  Liselotte twij-
felde zeer aan haar gevoel. Blijkbaar hoorde 
dat zo te gaan. Daardoor lukte het de jongens 
om nog een keer met haar af te spreken. Ook 
deze keer vielen zij als beesten over haar 
heen. Deze keer echter, veroorzaakt door een 
heel naar gevoel raapte zij al haar moed bij 
elkaar en vertelde het aan haar buurjongen, 
die haar ouders inlichtten.

De rechtszaak
Liselotte’s ouders belden direct de politie en 
deden aangifte voor verkrachting van hun 
minderjarige dochter. Toen werd er direct 
sporenonderzoek gedaan naar DNA. Boven-
dien moest zij een gynaecologisch onderzoek 
ondergaan wat op haar jonge leeftijd als zeer 
traumatisch werd ervaren. Bovendien wilde 
zij het hele incident liever ver wegschuiven, 
niet meer aan denken en vooral er niet over 
praten. Tijdens het onderzoek, met vele 
gesprekken en met meerdere agenten erbij, 
bleek dat de jongens geen 18 maar rond de 26 
jaar waren. 
Pas enkele weken later werd een van de 
daders in voorarrest gesteld en 9 maanden 
later veroordeelt tot anderhalf jaar omdat ver-
krachting niet kon worden bewezen en dus de 
aanklacht seksueel misbruik van een minder-

jarige werd gehanteerd. De andere dader kon 
alleen worden veroordeeld tot een taakstraf 
omdat hij niet bekende en Liselotte niet kon 
bewijzen wat hij haar heeft aangedaan. 

Door deze ervaring werd Liselotte geplaagd 
door nachtmerries en werd ze heel onzeker. 
Ze had nergens zin meer in, had overal moeite 
mee. Haar schoolprestaties zakten van VWO 
naar VMBO-TL. Ze voelde zich lange tijd 
gedeprimeerd. Uiteindelijk haalde ze met veel 
moeite en inspanning haar HAVO-diploma. 

Het nieuwe vriendje
Uiteindelijk drie jaar later rond haar 16 werd 
ze verliefd op een leeftijdsgenoot. In het begin 
was het allemaal leuk en gezellig en genoot 
zij van de aandacht en het gevoel van verliefd 
zijn. Al snel naar het eerste begin veranderde 
de oh zo leuke jongen in een gewelddadig 
monster. Het was een lieve jonge, eigenlijk 
aardig maar als zijn kop verkeerd stond sloeg 
hij erop los. Daarna kwamen de tranen en 
de grote spijt. Hij zou dit nooit maar dan ook 
nooit meer doen. Hij was zo geschrokken van 
zichzelf en hij had zo grote spijt, dus keer op 
keer vergaf Liselotte hem, denkend aan de 
momenten wanneer het wel leuk was. Zelf 
toen hij haar bewusteloos sloeg vergaf zij het 
hem nog. Pas toen hij haar uit het zolderraam 
hing en dreigde haar te laten vallen besefte 
Liselotte dat zij deze toxische relatie na 2 jaar 
moest beëindigen wilde zij er niet aan onder-
door gaan.

Muziekcarriere 
Toen Liselotte rond 19 jaar was ontmoette 
zij haar huidige partner, die ook met muziek 
bezig was. Liselotte’s uitlaatklep was in alle 
jaren muziek geweest en deze twee passies 
vonden elkaar in een liefdesrelatie. Door deze 
man kreeg zij veel zelfvertrouwen. Hij leerde 

haar op zichzelf te vertrouwen, niet meer bang 
te zijn, te durven naar buiten te treden met 
haar muziek en haar talenten. Snel werd haar 
talent opgemerkt en zij begon zich steeds 
meer te ontwikkelen. Als een slang viel haar 
huid van haar af en er kwam een hele nieuwe 
zelfbewuste Liselotte tevoorschijn.
Ze pakte het leven met 2 handen aan, begon 
aan een vierjarige studie toegepaste psycho-
logie die zij binnen 3 jaar afrondde en schonk 
het leven aan twee kinderen.
Tussen het ‘moederzijn’ en studeren volgde ze 

ook een therapie die haar hielp haar trauma’s 
van vroeger te verwerken.

Nu voelt zij zich als herboren, ziet zij haar le-
ven optimistisch tegemoet en wil zij met haar 
verhaal naar buiten treden om een inspiratie-
bron voor jongere meisjes te zijn die verstrikt 
zijn in toxische relaties of die een soortgelijk 
trauma hebben doorgemaakt.

Momenteel is Liselotte als Lotte Lizz bezig met 
haar album dat over haar leven zal gaan en 
waar zij de girl-empowerment benadrukt in 
haar teksten. 
“Het gaat niet alleen over het fysieke misbruik 
maar ook over het mentale misbruik. Het is niet 
onze schuld dat de mannen zich niet kunnen 
beheersen. Het is niet onze schuld!!! Daarvoor 
treed ik met mijn verhaal en mijn muziek naar 
buiten onder andere op Instagram”.

Wil je haar volgen kan dat:
Op social media:
Lottelizzofficial
Op Spotify kun je de songs van Lotte Lizz 
beluisteren

  DOOR TATJANA BIEZE, IW EPE

LISELOTTE 
ANNA 
FEENSTRA 

“Ik had geen idee wat met mij gebeurde en dacht dat het zo hoorde” 

FAMILIEHISTORIE

Liselotte Anna werd als oudste van drie kinderen in 1997 geboren.
Anderhalf jaar later werd broertje Gijs geboren en weer 2 jaar later werd zusje Willemijn geboren.  
Broer Gijs is net klaar met zijn studie Lucht- en ruimtevaart en Willemijn studeerde 
Farmaceutische Wetenschap.

Moeder Cornelie runt haar eigen bedrijf SAMhealth en vader Robert is oogarts.
Haar oma was lid van IW Amsterdam.

ARTIESTENNAAM : LOTTE LIZZ

BACHELOR

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

MOEDER VAN

DESLEY (5 JAAR)

EN LIZZ (18 MAANDEN)

“Ik wil hiermee bereiken dat men niet denkt “OH 
die domme vrouwen” die bij een gewelddadige man 
blijven of zich laten misbruiken en verkrachten.     
Ik wil het Taboe doorbreken en iedereen uitnodigen 
om er over te praten en het NIET weg te stoppen”
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  DOOR BART FOKKENS, IW LELYSTAD

Rond mijn 60st begon ik over mijn pensioen 
te denken, wat ik, toen nog na mijn 65ste, dan 
zou willen doen.
Ik realiseerde mij dat mijn sociale contacten 
en bezigheden vaak uit mijn werk of aanvul-
lende bestuurlijke functies voort kwamen. 
Vrijwel tegelijkertijd werd ik benaderd om lid 
van IW Lelystad te worden.  
De doelstelling en activiteiten van IW spraken 
mij zonder meer aan, vriendschappen, sociale 

projecten, handen uit de mouwen steken, 
samenwerken, nationale en internatio-
nale uitwisseling en deel uitmaken van een 
grote diverse internationale organisatie met 
diezelfde doelstelling. Dat het toen nog vol-
ledig (lokaal) een vrouwenclub was, was wel 
bijzonder, maar de club wenste nadrukkelijk 
ook mannelijke leden te werven, dus waarom 
niet en ben ik zonder meer lid geworden. 
Het lidmaatschap heeft mij alles en nog meer 
gebracht dan ik had verwacht. Hoewel ik ook 
wel bestuurlijk actief ben geweest binnen 
de club, heb ik vooral vele activiteiten (mee) 
georganiseerd. En op deze manier heb ik veel 
mensen beter en anders leren kennen dan in 
mijn werk, zelfs dan vaak privé. Vooral binnen 
de club, maar daardoor soms ook buiten de 
club. Dat heb ik en ervaar ik nog steeds als 
het meest waardevolle van het lidmaatschap 
van IW en natuurlijk de goede dingen die we 
samen voor anderen hebben kunnen doen 
d.m.v. de (fondsverwerving en soms ook 
andere)  projecten.
 
Voor wat betreft Vrouwenkracht, begrijp ik dat 
het veel vrouwen aanspreekt, dus dat zal bin-
nen IW ook wel zo zijn. Alhoewel er nu ook een 
‘Mannenkracht’ in ontwikkeling blijkt te zijn. 
Vanwege het feit dat IW vrijwel nog geheel 
een vrouwenclub is, spreken ook het landelijk 
project Hart voor Vrouwen en het lid worden 
van IW van de Vrouwenraad uiteraard ook erg 
aan. Wat ik goed kan begrijpen en waar ik op 
zich ook niet tegen ben. Maar we moeten wel 

bedenken, dat IW, hoewel een vrouwenclub, 
niet is opgericht om de belangen van de vrou-
wen te behartigen, noch in specifieke, noch in 
algemene zin. 
Hoewel het niet helemaal zo is opgeschre-
ven, is IW opgericht voor het aangaan van 
(internationale) vriendschappen, sociale 
projecten voor goede doelen, etc. om de 
capaciteiten die de (vrouwelijke) leden al 
hadden in te zetten voor de goede doelen en 
daarmee en daarvoor verder te ontwikkelen. 
Daarbij kan voor sommigen ‘Vrouwenkracht’ 
een goed hulpmiddel zijn. Maar het is volgens 
mij niet de bedoeling dat IW zich primair tot 
doel stelt om zoveel mogelijk de ontwikkeling 
van de nog steeds voornamelijk vrouwelijke 
leden van IW en van de vrouwen buiten IW 
in het algemeen, te behartigen. Zo mogelijk 
en wenselijk ondersteunen ja, wat trouwens 
evengoed voor mannen zou kunnen gelden. 
Maar we moeten vooreerst de uitoefening pri-
maire doelen van IW zelf, die vele mogelijkhe-
den bieden voor de ontwikkeling van vrouwen 
en mannen, daartoe gebruiken. 
 
Kortom, laten we de mogelijkheden, die 
binnen IW, volop worden geboden om zich, 
in wederzijds vertrouwen, te ontwikkelen na-
drukkelijk als eerste blijven bieden aan vooral 
de nieuwe leden die we daarmee volgens mij 
kunnen werven. De praktijk is nog altijd de 
beste leermeester, toch? 
Tot nadere toelichting bereid en met hartelijke 
groeten, Bart.

Waarom ben je lid geworden en hoe 
denk jij over Vrouwenkracht?

  DOOR PAUL INKLAAR, IW PEKELA

Mijn vrouw Marijke was al een tijdje lid van 
Rotary Pekela toen IW Pekela besloot mij te 
vragen als lid, omdat ik net als de anderen 
partner ben van een Rotary lid. Op 9 februari 
2005 werd ik geïnstalleerd als nieuw lid. Intus-
sen ben ik twee keer club president geweest. 
Dat betekent zes jaar lang mee mogen helpen 
de club in goede banen te leiden. Daarnaast 
heb ik twee internationale conventies en de 
Europese Conventie in Rotterdam bezocht.
Met betrekking tot Vrouwenkracht wil ik graag 
het volgende aan jullie voorleggen.
Als je een brief schrijft, zet je dan je eigen 
naam eronder of die van je partner? Als je 
een badge opdoet, staat daar dan je eigen 
naam op of die van je man? Onzinnige vragen, 
denk je? Ik ontvang geregeld mail van een 

vrouwelijk IW lid met de naam van haar man 
als afzender. Kijk ook eens mee bij een digitale 
vergadering. Marjan heet plotseling Piet of 
Ipad van Henk.
Maak gebruik van je digitale vrouwenkracht! 
Als je samen een PC of laptop deelt, laat dan 
je eigen account maken (of doe het zelf). Maak 
je eigen mailadres. Verzend het vanaf je eigen 
account of maak in de browser (zoals Chrome 
of Firefox) je eigen inlog. Maak in Zoom of 
Meet je eigen account (kost niets) en log daar-
mee in als je digitaal vergadert.
Hulp nodig? Vast wel iemand in de buurt die 
je graag wil helpen. Er zijn ook cursussen in 
digitale geletterdheid. Zorg dat je ook hier 
zelfstandig wordt en blijft!

  DOOR OTTO BOLHUIS, IW PEKELA 

Mijn partner is reeds zeer lange tijd Rotarian, 
Innerwheel was mij dan ook niet onbekend en 
ik werd voortdurend gevraagd lid te worden, te-
meer dat de club de wens had , dat ook mannen 
lid zouden worden.
Na mijn installatie volgde er een tweede man-
nelijk lid. Ik voelde mij erg thuis bij de club, 
IW Groningen - Oost, doch helaas werd het 
besluit genomen de club op te heffen. Daar wij 

woonachtig zijn in Winschoten en binnenkort in 
Blauwestad heb ik mij aangemeld bij IW Pekela. 
Ik werd ook daar met veel warmte ontvangen 
en inmiddels voel ik mij ook daar thuis.  Ik vind 
het lidmaatschap waardevol daar ook ik iets wil 
bijdragen aan de maatschappij middels acties en 
of projecten die we samen kunnen doen en daar-
door een groter bereik hebben dan wanneer al-
leen.  Ik hoop dat er meer mannen zullen volgen, 
net zoals bij Rotary de vrouwen  daar ook hun 

intrede hebben gedaan. Belangrijk is dat de pro-
grammering iets algemener kan worden en ook 
de acties zodat de mannen er zich nog beter thuis 
zullen voelen. Vrouwenhart is een pracht project, 
hart voor een ieder nog beter! Ik hoop nog lang 
deel uit te mogen maken van de IW familie en dat 
vele mannen mijn voorbeeld mogen volgen.

  DOOR JOOST MOONEN, IW LELYSTAD

De redactie van de Kroniek heeft alle man-
nelijke leden van IW Nederland gevraagd om 
een stukje te schrijven over Vrouwenkracht, 
het thema van deze Kroniek.  Als één van die 
zeven IW mannen op aarde beantwoord ik 
daar graag aan en ik dank de redactie voor het 
bieden van deze mogelijkheid, aan ons man-
nen, om iets te schrijven over Vrouwenkracht. 
Ik ben lid van IW Lelystad en heb ook in het 
district 58 en landelijk enkele rollen vervuld. 
Waarom werd ik lid van Inner Wheel? Enerzijds 
omdat ik werd uitgenodigd en de servicege-
dachte mij wel aansprak, maar eigenlijk nog 
meer omdat ik nieuw was in Lelystad en ik 
behoefte had om een sociaal netwerk op te 
bouwen. Vriendschap dus, en eerlijk gezegd 
maakte het voor mij geen verschil of dat met 
vrouwen of mannen was.
Ik denk dat het nodig is om de achterstelling 
van vrouwen in onze maatschappij weg te 
werken (wereldwijd, niet alleen in Nederland). 
En ik denk ook dat dat niet uitsluitend een 
gevecht is voor vrouwen. Ik denk dat ook 
de mannen zich daarvoor moeten inzetten, 
al was het alleen maar om ruimte te maken 
voor het aanstormende vrouwen talent, dat 
daardoor beter ontplooid kan gaan worden. 
Dat komt de hele maatschappij ten goede en 
niet slechts de vrouwen! 
Ik heb ruim dertig jaar gewerkt in de IT en dat 
was zeker in 1986 nog steeds bijna volledig 
een mannenmaatschappij. In de loop der ja-
ren deden steeds meer vrouwen hun intrede, 
maar nog steeds is dat zeker in de meer tech-

nische beroepen nog steeds geen evenredige 
vertegenwoordiging. 
Wel heb ik gemerkt dat diversiteit in groepen 
een voordeel is en zeker geen nadeel. Een heel 
homogene groep zit vaak met z’n allen vast in 
bepaalde patronen, normen en waarden. Door 
meer diversiteit komen er ook andere invals-
hoeken bij en ontstaan betere ideeën. 
Toen ik bij IW lid werd, ruim tien jaar geleden, 
was IW duidelijk een vrouwenclub.  En in 2022 
met 7 mannen en meer dan 2000 vrouwen kan 
ik het eigenlijk nog nauwelijks een gemengde 
club noemen. We zijn voor zover ik weet het 
enige land met mannelijke leden en zelfs 
binnen Nederland zijn de clubs met een man 
op één hand te tellen. Wel jammer om nog 
steeds af en toe aangesproken te worden als 
IW “vriendinnen” ...
In de context van het bovenstaande mijn 
mening over het thema Vrouwenkracht. Ik ben 
er helemaal vóór dat vrouwen in hun kracht 
staan. Wat ik ook begrijp is dat mannen en in 
het bijzonder mannelijke leden van IW beden-
kingen hebben bij de term Vrouwenkracht. 
Waarom niet Mensenkracht? Is het dan alleen 
voor vrouwen? Hebben de mannen iets fout 
gedaan? Moet ik me bedreigd voelen?
Zelf voel ik me zeker niet aangevallen. Als de 
balans is verstoord, dan moet er iets gebeuren 
om het evenwicht te herstellen. Vrouwen-
kracht impliceert geen Mannen zwakte.
Ook een actie als Orange the World, om ge-
weld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden 
kan ik me in vinden.  Is er dan geen geweld 
tegen mannen? Mag dat dan wel soms?  Ik 

denk echter dat er veel meer geweld is tegen 
vrouwen door mannen, dan andersom.  Na-
tuurlijk is het allemaal niet goed en moet het 
allemaal worden bestreden.
Hart voor Vrouwen idem. Natuurlijk zijn man-
nenharten ook belangrijk. Maar daar is de 
afgelopen decennia al heel veel onderzoek 
naar gedaan. Hoog tijd dat vrouwen nu ook 
eindelijk aan de beurt komen. Juist onderzoek 
naar vrouwenharten is al die tijd onderbelicht 
gebleven en daarom is een inhaalslag nood-
zakelijk. Vrouwen zijn geen kleine of zwakke 
mannen. Vrouwen zijn vrouwen, met een vrou-
wenlichaam!  
Mannen en vrouwen zijn niet gelijk (niet het-
zelfde) er zijn fysieke en psychologische ver-
schillen, niemand zal dat kunnen ontkennen. 
Die diversiteit is juist goed!  Maar vrouwen en 
mannen zijn wèl gelijkwaardig!  En op plekken 
waar de vrouw niet gelijkwaardig wordt be-
handeld, moeten vrouwen en mannen ervoor 
strijden dat dat wordt rechtgetrokken. 
Ik spreek soms andere mannen die dat onzin 
vinden omdat zij (naar eigen oordeel) dat 
onderscheid niet maken en zij zelf vrouwen 
gelijkwaardig behandelen. Ik denk dat je dan 
vergeet dat dit onderscheid vaak al verborgen 
zit in het systeem. Lagere beloning en oneven-
redige vertegenwoordiging zijn na eeuwen 
van “mannenoverheersing” in de normen en 
waarden van onze maatschappij geslopen en 
het zal moeite kosten om dat eruit te slopen 
in onze wereld. Daar zal veel “Vrouwenkracht” 
voor nodig zijn!  Ook van mannen …

Onze IW vrienden aan het woord
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DISTRICT 56

  DOOR JULIA BLEIJENBERGH, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN 

Ontmoeting met Carmen Breeveld in Villa Fleurie 
Op 20 oktober 2022 ontmoet ik Carmen 
Breeveld in Villa Fleurie te Rosmalen.
Verbazing over een bontjasje, verbazing over 
pensioen! Een ontspannende lach over een 
sympathieke gezicht. We genieten van een 
heerlijke maaltijd, een herfstlunch op een 
aantrekkelijke locatie in het zonnige Brabant.
Wie zijn we? Wat doen we hier?

Elkaar ontmoeten, verblijden, herkennen! 
Van de Topvrouwen academie is daar Mevr. 
Carmen Breeveld.
Internationaal zwarte zakenvrouw van 2003. Ik 
hoorde haar op de IW Inspiratie dag in Nijkerk.
Eén van de sprekers was mevr. Carmen 
Breeveld, met het onderwerp ”NETWERKEN”.
Carmen gaf een prijs aan diegene, die in de 
zaal de meeste contacten kon leggen binnen 
5 minuten. De prijs was een lunch met haar. 
Boeiend en veelzijdig. Wij als luisteraars 
deden mee aan dit NETWERKGAME! Het lukte 
mij ! Voor mij bijna iets van alle dag in ons 
bedrijf en sociaal leven. Ik was blij als winnaar 
en kreeg fijne reacties. We spraken deze 
ochtend over die dag in Nijkerk-verrijkend 
en ver reikend. Zij vond me veelzijdig 
internationaal en all round. Haar eigen 
openheid en enthousiasme daarbij, gaf ons 
twee uur gespreksstof. 
 
Natuurlijk als eerste: Het bedrijfsleven.
Zowel Carmen als ik denken zeer 
internationaal, mijn eigen bedrijf Bleijenbergh 
Interieurbouw werkte ook over de grenzen 
heen. Het vrouwelijk ondernemer schap kent 
vele facetten. Vakkennis, Geduld, Financieel  
inzicht, Leiding geven enz. Een voortrekkersrol 
is boeiend en vermoeiend. Ook neven functies 
zijn daarin belangrijk. Zelf was ik vaak 
voorzitter / president. Natuurlijk ook van IW 

Zeeuwsch-Vlaanderen en District 60,
ook bij de KRO ledenraad, verzorgingshuis 
en het Dekenaat Breda-Vouwengilde Hulst 
en meerdere culturele verenigingen. Dit werd 
door Carmen positief bevonden.
Daarna: Het milieu/ klimaat.  
We maken ons zorgen over de toekomst van 
dit kader. Machteloos toezien is geen issue!
De kleurrijke politiek in Nederland met 
zijn vele stromingen, de vele vrijheden en 
mogelijkheden, tevens  de beperkingen en het 
toenemende bevolkingsaantal op een klein 
oppervlak. Er was zoveel te bepraten.
Maar we kwamen in het gesprek steeds weer 
over de Vrouw als leiding gevende, partner, 
moeder, directeur of vriendin te spreken. Een 
scala aan mogelijkheden We bespraken ook 
haar boek “Het geheim van het Old -Boys 
network” Carmen had het op de inspiratie 
dag goed verkocht. Om terug te vallen over 
het netwerkgame, gaf ze me de tip; ”om een 
dergelijk kort praatje meteen te beëindigen 
als er een afspraak tot stand is gekomen” een 
wijze tip van een wijze vrouw.

SURINAME
Bij de koffie werd ik uitgenodigd om deel te 
nemen aan de handelsmissie naar Suriname, 
Paramaribo 2022 , met als titel: WOMEN 
ENTREPRENEURS-NETHERLANDS.
Een handelsmissie is geen vakantiereisje. Het 
ontmoeten van andere ondernemers heeft als 
doel: de verkoop van het Nederlands product 
in het buitenland. Vandaar de Nederlandse 
delegatie met vakvrouwen uit alle richtingen.
Dus ook artsen, apothekers, onderwijs, zorg, 
sport,  ambassade bouwwereld, justitie, 
advocatuur, olie enz.
Deelname kan alleen als je ingeschreven staat 
bij de KvK. ik ben dat al jaren. Internationaal 

ondernemen! Heel prettig zullen de  
bezoeken ter plaatse zijn, conferenties, 
bezoek aan plantages, brouwerijen, VIP 
diners en werkbezoeken, netwerken, 
borrels, proeverijen en de viering van 
ONAFHANKELIJKHEIDSDAG.
Gedurende die dagen is de ontmoeting 
centraal met alle vrouwen “Embracing 
Barriers,  contacten leggen met veel 
topsprekers.”” 
Wat er ook aandacht vraagt is het project 
“Luxury houses for Expats”. Er komen 30.000 
mensen naar Suriname i.v.m. de nieuwe 6 
olievondsten voor de kust van Suriname 
die daar een schat aan gegevens en 
werkzaamheden vragen ! 15 multinationals. 
Deze mensen moeten wel onderdak hebben. 
Vandaar de vraag of mijn persoontje meegaat 
op een handelsmissie! Een goed advies is 
nodig i.v.m. interieur van deze appartementen 
en bouwprojecten. Ik voel me vereerd.

Natuurlijk spraken Carmen en ik ook over 
onze koffers-business kleding -sporttenue, 
muggenspray en privé zaken
De temperatuur is 30 graden Celsius en 
vochtig. Gemakkelijke schoenen en hoedje
Het verschil tussen arm en rijk is heel groot, 
dus niet alléén de straat op. Alles per Taxi.
Carmen besloot de bijzondere middag met de 
belofte : ik laat je niet los..!
Wat een fijn vooruitzicht!  Dank aan IW 
Nederland.

Motivatie: Zo’n handelsmissie lijkt me TOP, 
interessante mensen ontmoeten en de halve 
wereld zien!
Voor interesse in de handelsmissie naar 
Suriname, dan  kun je de volgende link 
aanklikken. https://womennetherlands.com/

  DOOR CHRISTIEN GAZENDAM, IW HOOGEZAND-SAPPEMEER 

MEISJESKRACHT

Toen ik over het thema Vrouwenkracht las, 
dacht ik direct aan mijn kleindochters.
Ze zijn zeven, tien en veertien jaar oud.
De jongste twee wonen in het noorden en de 
oudste in het midden van het land. Het zijn alle 
drie vrolijke, lieve en slimme meiden met een 
groot sociaal gevoel.
Alle drie gaan ze naar keurige, degelijke, 
christelijke scholen waar ze met normen en 
waarden om de oren worden geslagen. Hun 
ouders doen wat dit betreft ook nog wat 
duiten in het zakje, dus dat zit wel snor. Er van 
uitgaande dat dit voor alle leerlingen gold, 
werd ik ruw uit mijn droom geholpen toen 
ik onze jongste kleindochter op een dag van 
school haalde. In haar enthousiasme om mij 
te zien liep ze per ongeluk tegen een jongen 
aan uit een hogere klas. “Kankerhoer, kan je 
niet uitkijken, lelijk rotwijf” schreeuwde de 
knaap. Niemand van de keurige ouders die op 
hun kinderen stonden te wachten reageerde, 
maar voordat ik ook maar iets kon doen en 
geloof me, ik stond klaar om de knul in z’n 
nekvel te grijpen, draaide mijn meisje zich om 
en zei, met de handen in haar zij, woedend 
omhoogkijkend: “Weet je wel wat je zegt, of 
roep je zomaar wat?  Kanker is een vreselijke 
ziekte en hoeren zitten hier niet op school, 
STOMMERD”. Ik klapte in mijn handen van trots, 
maar was helaas de enige. Verbaasde blikken 
waren mijn deel.

 Mijn kleindochter van tien, lief en rustig, 
nam het op voor een nieuw meisje in haar 
klas dat van meet af aan gepest werd. Onze 
kleindochter werd vanaf dat moment aan haar 
haren getrokken, uitgescholden voor lesbo en 
van de fiets gegooid. Ze liet zich niet kisten, 
maar kon toch niet tegen de pestkoppen, meest 
jongens, op. Het irriteerde haar mateloos, want 
ze was niet van plan het meisje in de steek te 
laten.  Op een dag kwam ze thuis en zei tegen 
haar moeder:” Mam, ik wil op kickboksen, 
want dan kan ik die rotjongens tenminste wat 
terugdoen. “Als je dat echt meent, dan vind ik 
dat een prima idee” was het antwoord. Ze gaat 
nu eenmaal per week naar een sportschool 
waar ze leert kickboksen. Haar maken ze 
binnenkort niets meer.
De oudste kleindochter is half Chinees, (onze 
schoonzoon stamt uit Hongkong). Tijdens de 
Corona pandemie werd ze meerdere malen 
door volwassen mannen en vrouwen, van haar 
fiets geduwd, toegeroepen dat ze terug moest 
naar haar eigen land (!) om daar vleermuizen 
te gaan eten, want Corona was de schuld van 
‘haar soort’.
Ze is bepaald niet op haar mondje gevallen, 
maar als dit, in variaties, met regelmaat tegen 
je geroepen wordt, dan word je daar, op z’n 
zachtst gezegd, niet blij van. Wat te doen? Haar 
ouders en wij als grootouders, vonden het 
vreselijk, maar wisten niet goed wat ze hier 

mee moest. Thuisblijven was geen optie en dat 
wilde ze ook niet. De mensen die het deden 
waren meestal direct weer weg, dus aangeven 
of iets dergelijks ging niet. Op een dag werd ze 
op de markt aangesproken door een vriendelijk 
uitziende vrouw die niettemin toch tegen haar 
zei:” Wat doe jij hier, ons ziek te maken met 
die rotziekte uit jouw achterlijke land”.  Onze 
kleindochter bedacht zich niet en vroeg of de 
dame even een minuutje had om met haar te 
praten. Dat had ze. Ze kreeg toen een aantal 
uitspraken te horen waar ze zich rot van schrok, 
mede waarschijnlijk omdat onze kleindochter 
erbij vertelde wat het allemaal met haar deed. 
Het eind van het liedje was dat de vrouw een 
grote stroopwafel voor haar kocht, “of eten 
jullie dat nooit?” “Oma, ik weet nu dat de 
meeste mensen helemaal niet nadenken als 
ze wat roepen, dus ik luister niet meer”. Klaar. 
Weer een wijsheid opgedaan. Ze loopt rechtop 
door het leven en weet nu dat je dicht bij jezelf 
moet blijven.
Zoals mijn meisjes zijn er veel en veel 
meer die bovenstaande onhebbelijkheden 
meemaken. Het is hun kracht om zelf een 
weerwoord of oplossing te vinden waar ze 
verder mee kunnen. Ik ben supertrots op mijn 
KRACHTMEIDEN.

  DOOR CAROLIEN VAN ’T HEK, IW PURMEREND

Vrouwenkracht op de Alpe d’Huez
Mijn naam is Carolien van ’t Hek-Konijn,  
45 jaar, vrouw, echtgenote, moeder, dochter, 
zus, tante, IW vriendin, buurvrouw, lid van 
damesvoetbalteam, vrijwilligster, collega, 
(bestuurs)lid in stichting- en verenigingsleven 
en alles wat daar nog tussen zit… Veel 
vrouwenrollen die mij (toe)bedeeld zijn en 
waar ik veel energie in steek én uithaal. 
 
Vrouwenkracht is een mooie samenvatting 
als het gaat om hoe ik het leven steeds meer 
ervaar, het leven vanuit innerlijke motivatie/
kracht. 
 

Tijdens twee evenementen; in september 2021 
op de Mont Ventoux en in juni 2022 op de Alpe 
d’Huez, heb ik voor het goede doel samen 
met mijn loopmaatje Yvonne deze bergen 
wandelend beklommen. Beide goede doelen 
staan in het teken van de strijd tegen kanker, 
de strijd die nog steeds woedt en die ik van 
dichtbij bij dierbaren ervaar/heb ervaren.
Geld inzamelen, het onder de aandacht 
brengen, de samenhorigheid tijdens zo’n 
evenement, het zijn allemaal ervaringen die 
ik door deze doelen heb opgedaan. Op het 
moment dat ik daar liep, elke stap bracht mij 
steeds meer richting de top, is het ook een 
strijd met mezelf geweest. Kan ik dit wel, hoe 

ver nog, waar ben ik aan begonnen… En dan 
komt het besef. Het besef dat ik daar kan en 
mag lopen, het is een keuze. Een keuze die ik 
kan maken. En dat deed mij beseffen hoe rijk 
ik ben met mijn gezondheid, mijn rollen in het 
leven. En bij het behalen van de finish viel met 
van mij af, ik kan dit; Ik ben een vrouw die in 
volle overtuiging het leven wilt leven en dat 
ook doet!  
Ik heb direct na het tikken van deze tekst, 
gelijk ingeschreven voor 2023, Alpe d’Huez.  
Ik ga ervoor!! 

Voor vragen/opmerkingen ben ik te bereiken 
op 06-14100099

Een paar weken geleden stonden de dames 
van IW Arnhem in de vroege morgen voor 
de opslag brug aan de poorten van Kasteel 
Doorwerth. Beladen met goederen, picknick 
stoelen, koffie en getooid met de IW vlag.
De Kasteelvrouw had ons een plaats 
toebedeeld op de binnenplaats van het 
Kasteel. We deelden deze plaats met een 
kerkgenootschap, dat een kerk uit de 13e 
eeuw onder de aandacht wilde brengen. 
Ach ja, als je gratis zo’n plaats mag innemen 
doe je gemakkelijk een concessie. De mede 
verkopers waren merendeels gekleed in 
jachtlaarzen en camouflage kleding, een 
eenzame fazantenveer daargelaten. Aan de 
gezondheid werd ook uitgebreid aandacht 
besteed. Onze overbuur verkocht allerhande 
ronde houten voorwerpen, die je al draaiende 
langs je lichaam diende te rollen ten einde 
bevrijd te worden van stress! Hebben wij 
niet nodig gehad! Veel schapenvachten, 

wollen sokken en warme mutsen werden 
aangeprezen.
Goddank was het een zondag die zijn naam 
eer aandeed. Heerlijk weer en volop zon. Na 
het betreden van de arena hebben we ons 
geïnstalleerd. Homemade Balinese Sambal, 
Sonsbeek-Piccalilly, Zypendaalse Cake, jams 
uit Wageningen, prachtige kaarten en een 
belofte voor het komende jaar aan stekken.
Daar het ook open dag voor aanstaande 
bruidsparen was, waren er veel witte tulen 
draperieën ter verhoging van de feestvreugde. 
Ook aan een grote aanwezigheid van 
onbespoten fruit en groenten uit de 
kasteeltuin kon de argeloze bezoeker zijn 
hart ophalen. Onze stand liep geweldig, onze 
opbrengst komt ten goede aan de “Stichting 
Ambulance Wens”. De speelgoed ambulance 
(geleend van een kleinzoon), die naast de waar 
was uitgesteld, met sirene, maar ontbrekende 
achterdeur konden we over de kop verkopen, 

Oogstmarkt en Kracht van vrouwen
  DOOR TEAM FONDSWERVING YOLANDA, INEKE, DITSY EN TITIA, IW ARNHEM

VROUWENKRACHT begint bij MEISJESKRACHT, althans dat zou het mooiste zijn,  
want dan is het zaadje voor als ze eenmaal vrouw zijn, al ontkiemd

een grootvader kwam er tot driemaal toe voor 
terug. Uiteraard tevergeefs!
Al met al waren we ruim voor sluitingstijd 
volledig los! Met een mooie opbrengst en 
dank aan de gastvrijheid van de Kasteelvrouw.
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  DOOR JANINKA DE BEER, IW BODEGRAVEN 

Kracht van vrouwen …. 
Vrouwenkracht …. Vrouwenpracht!

Je kunt er in je omgeving niet omheen. Vrou-
wen zetten zich in en doen waar ze goed in zijn. 
Vaak is dat zorgen voor de ander, de partner, 
het gezin, familie en vrienden. Buiten dat zetten 
IW leden zich in voor hun club. Onze club in 
Bodegraven telt 37 vrouwen en ieder heeft haar 
kennis/ kracht die wordt ingezet bij de onder-
linge vriendschap en activiteiten.  Met elkaar 
bedenken we in commissies programma’s, 
activiteiten en projecten om doelen te steunen. 
We stimuleren elkaar en kunnen concluderen 
dat er hard wordt gewerkt. Dat vaak naast een 
relatie, gezin of baan. Zelfs in de corona periode 
wisten we elkaar te stimuleren en positief te 
blijven. We keken er naar uit elkaar te ontmoe-
ten, dat hebben we nodig om ons op te laden.
In dit IW jaar is ons thema “Kracht van vrou-
wen” en in de bijeenkomst van september 

hadden we aandacht voor bijzondere vrouwen, 
onze Kaaskoninginnen. Ieder jaar vindt in ons 
dorp in september de Jaarmarkt (vroeger de 
Kaasmarkt) plaats. Dit al 70 jaar en inmiddels is 
de Kaaskoningin van Bodegraven aangewezen 
als Cultureel Erfgoed. Geen andere plaats kan 
een Kaaskoningin hebben en natuurlijk is dit 
de trots van het dorp. Dit jaar werd het 70 jarig 
jubileum gevierd en werden alle Kaaskoningin-
nen uitgenodigd. Onder hen waren twee leden 
van onze club: Gerda van Os en Ans Westerhof. 
Gerda vervulde de taak in 1968 – zij is inmid-
dels de oudste nog levende Kaaskoningin - en 
Ans in 1976. Zij deelden met ons hun verhaal. 
Je wordt benaderd voor de taak en toen Gerda 
(35 jaar) werd gevraagd zei ze ‘dat is toch niets 
voor mij’. Maar toen de burgemeester belde 
kon ze niet meer weigeren en zo verraste ze 
velen toen de koets met Kaaskoningin Gerda en 
de hofdames door het dorp reed. Dat gebeurt 
in een grote optocht en vooraf weet niemand 
wie de Kaaskoningin zal zijn. Nog steeds staan 
we in september langs de route om de nieuwe 
Kaaskoningin toe te juichen. Zij heeft een taak 
voor een paar dagen en alle activiteiten worden 
door haar bezocht. Ze spreekt de mensen toe 
en heeft aandacht voor jong en oud. Vroeger 
vond er ook een kaaskeuring plaats, maar dat 
is allemaal geprofessionaliseerd. De Kaasmarkt 

werd Jaarmarkt, maar de Kaaskoningin bleef. In 
Gerda haar tijd moest ze haar eigen kledingzaak 
zoeken en schreef jezelf je speeches. Nu is er 
een winkel in het dorp die de kleding verzorgt 
en is er hulp bij het schrijven van de speeches. 
Ans Westerhof heeft een prachtig verslag 
gemaakt van haar dagen als Kaaskoningin en 
deelt met ons haar herinneringen. Wij zijn trots 
op Gerda en Ans. Hun jonge kracht en stralende 
glimlach getuigen van een prachtige rol. In ons 
midden is ook Hil Hortensius; zij vervulde vele 
jaren een belangrijke rol in de Kaas-/Jaarmarkt-
commissie. Zij vertelt dat ze de koningin en 
hofdames onder haar hoede had, de kleding 
mee uitzocht, hen bekend maakte met hun taak 
en tevens hun steun en toeverlaat was tijdens 
de feestelijke dagen. In ons midden hebben we 
dus drie prachtige, sterke vrouwen, inmiddels 
89, 78 en 91 jaar oud. In het Kaasmuseum te 
Bodegraven pronken nu de foto’s van alle Kaas-
koninginnen. We keken met Gerda, Ans en Hil 
terug op een traditie van 70 jaar en de rol van 
de Kaaskoningin daarbij. We stonden ook stil bij 
koningin Elizabeth II die 8 september overleed 
en 70 jaar haar rol als Koningin vervulde. Een 
prachtig voorbeeld van de vrouw in haar kracht. 
Kracht van vrouwen, vrouwenpracht! Laten we 
naar elkaar blijven omkijken en stimuleren en 
onze kracht koesteren.

Anna Simon, lid van IW Nijmegen, is in Mweso/
Goma (Congo) werkzaam als arts bij Artsen 
zonder Grenzen.
Voor het schooltje ter plekke heeft onze club 
Franstalige boeken verzameld en verzonden 
om de bibliotheek aan te vullen.
Op facebook plaatste zij een bedankje aan de 
vele donoren en sponsoren met een foto van 
blije gezichten en de ruim gevulde boeken-
kast. Succes Anna met je prachtige werk en je 
enthousiaste lezers.

Anna vertelt:
IW Nijmegen heeft recent een geslaagde inza-
melactie gehouden voor Franstalige boeken 

voor een school in Goma, de hoofdstad van 
de provincie Noord-Kivu in het oosten van de 
Democratische Republiek Congo. Het gaat 
om een school met zo’n 400 leerlingen, zowel 
lagere school als middelbare school, in een 
arme wijk van de miljoenenstad. De school 
is opgericht door een oud-verpleegkundige 
Feruzi. De leerlingen betalen een klein bedrag 
per maand, om de leerkrachten van te kunnen 
betalen. Maar als families echt niet in staat 
zijn om dit te betalen, laat Feruzi de kinderen 
vaak toch toe. De klaslokalen hebben houten 
banken en een schoolbord, maar er zijn geen 
boeken, laat staan computers. In hun schrift 
schrijven de kinderen een tekst over van het 
bord, en zo krijgen ze een leerboek. En voor 
de computerles tekent de leraar een compu-
terscherm en toetsenbord op het schoolbord, 
om ze te leren hoe dat eruit ziet. 
In 2019 was ik in Goma met MSF, en heb ik 
gewerkt met Feruzi. Nu ik sinds juni 2021 weer 
aan het werk ben met MSF in Oost-Congo, 
breng ik af en toe een bezoekje aan de school. 
Zo had ik eens 4 Franstalige kinderboeken 
meegenomen. Dit werd enorm enthousiast 
ontvangen. Bij een ronde langs de klassen 
werd verkondigd dat de school hierdoor nu 
een bibliotheek had, waar iedereen een boek 
uit zou kunnen lenen. Ik voelde me daarbij 
beschaamd voor het kleine aantal. Dus de 
volgende dag bij een stel boekverkopers langs 
de kant van de weg in Goma nog een stapeltje 

tweedehands kinderboeken gekocht. Ik zou 
een paar maanden later op vakantie gaan 
naar Nederland, en ik nam me voor om daar 
op zoek te gaan naar meer boeken. Toen ik dit 
deelde met familie, vrienden en de vriendin-
nen van IW Nijmegen, kwamen er veel enthou-
siaste reacties. Mede met behulp van een klein 
oproepje in de krant hebben we uiteindelijk 
meer dan 120 boeken verzameld! En daar-
naast een geldbedrag voor de school, om te 
gebruiken voor het bouwen van een kast voor 
de nieuwe bibliotheek, en renovatie van een 
aantal lokalen. En om het meenemen van een 
extra zware koffer vol boeken te bekostigen.
Wat werd de boekenschat enthousiast ont-
vangen. De school die voorheen géén boeken 
had, heeft nu een kast vol, waar de kinderen 
uit kunnen lezen. Het is de enige school in de 
nabije omgeving die een bibliotheek heeft, en 
daarmee is het gelijk een boost om nieuwe 
kinderen aan te trekken. Feruzi, de eigenaar 
van de school, heeft nog veel andere plannen. 
Als hij een extra stukje grond naast de school 
kan kopen, wil hij onder andere ook een kleu-
terklas beginnen. En een leslokaal inrichten 
met naaimachines, zodat vrouwen uit de wijk 
naailes kunnen krijgen. Zo kunnen ze dan niet 
alleen voor hun familie kleren naaien, maar 
zelfs een centje bij verdienen voor hun gezin. 
Wil je meer weten of wil je een bijdrage doen? 
Neem dan contact op met IW Nijmegen. 

Wij, dames van IW Delft, hebben tijdens onze 
club bijeenkomst op donderdagavond 13 
oktober jl. bezoek gehad van Jacobiene van 
der Hoeven. Zij is celebrant (professioneel 
begeleider bij transitiemomenten, opgeleid aan 
de Universiteit van Humanistiek) en heeft ons 
op beeldende wijze uitgelegd wat het belang 
van rituelen is en hoe een (nieuw) ritueel wordt 
vormgegeven.  
Volgens de Vlaamse filosoof Herman De Dijn is 
een ritueel ‘een gepaste manier om om te gaan 
met een belangrijk betekenisvol gebeuren.’ 

Wanneer we kijken naar het thema van deze 
Kroniek; Vrouwenkracht, Kracht van Vrouwen of 
Vrouw(en)Kracht is dit onlosmakelijk verbon-
den met het belang van rituelen. Kijk maar naar 
de transitie van meisje naar vrouw. In sommige 
traditionele culturen wordt deze verande-
ring gevierd met diverse ceremonies en feest 
waarbij de hele (vrouwelijke) gemeenschap een 
belangrijke rol speelt. Een jonge vrouw draagt 

de kracht van het voortbestaan in zich. In Ne-
derland echter, wordt meer belang gehecht aan 
het moment dat een vrouw een kind krijgt. De 
overgang van vrouw naar moeder is er een waar 
zeer veel moed, kracht en balans voor nodig is. 
Niet voor niets wordt wel door mannen gezegd: 
‘de vrouw waarmee ik trouwde is een andere 
dan de moeder van onze kinderen’. 
In de hele periode van de zwangerschap, 
bevalling, kraamtijd en verlofperiode komen 
allerlei rituelen om de hoek kijken. Neem 
bijvoorbeeld een redelijk nieuw ritueel; die van 
de babyshower. Een dag waarop de aanstaande 
moeder in het zonnetje wordt gezet en veelal 
praktische cadeautjes ontvangt voor de baby. 
Maar ook middels het delen van de naam van 
de pasgeboren baby door het sturen van een 
geboortekaartje, het eten van beschuit met 
(roze of blauwe) muisjes en het organiseren van 
een kraamfeest of babyborrel wordt stilgestaan 
bij een betekenisvolle situatie. Voorts dient de 
vrouw zich na twaalf weken verlof zich sterk 

te houden wanneer zij haar baby achterlaat 
bij de kinderopvang of oppas om weer te gaan 
werken. Wellicht is het een idee om voor deze 
transitie van kraamvrouw tot werkende moeder 
- ook een ritueel te ontwikkelen? Net als de 
opkomende ceremonie voor vrouwen (en hun 
partners) die helaas niet het geluk hebben een 
kindje te mogen verwelkomen. 

Kracht van vrouwen zit niet alleen in het vrouw-
zijn zelf, maar eveneens in de professionele rol 
die vrouwen bekleden binnen de maatschap-
pij. Zoals het volgen van (hoger) onderwijs, 
het behalen van een diploma of bul en het 
arbeidzame leven dat daarop volgt. Rituelen 
zijn wederom aanwezig bij het aanvaarden 
van een andere functie, het wisselen van baan 
of het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd (zie het kader voor een afscheidsritueel 
gedurende de Corona crisis). 

  DOOR ROSALIE BARNHOORN, IW DELFT

Vrouw(en)Kracht    

  DOOR ELCA DEUTMAN EN ANNA SIMON, IW NIJMEGEN

  

Boeken voor een school in  
Goma in Oost-Congo

  DOOR MARGIEN WESSELS BOER, IW MEPPEL

Powervrouwen
Het is januari 2022, het jaar van de tijger 
neemt zijn aanvang. De lockdown is voorbij 
en wij, Carina Troost en Margien Wessels Boer, 
hebben nagedacht wat wel en niet belangrijk 
is. Iets nieuws, een kleine betrokken vriendin-
nenclub, maar wel Inner Wheel, we gaan het 
doen! We inventariseren, benaderen dames, 
en vanuit ons enthousiasme willen velen 
meedoen. Al in februari hebben we voldoende 
dames om een 1e informatieve avond te orga-
niseren. De groep is net als wij enthousiast en 
breidt zich uit.
We vertellen ons levensverhaal, geheimhou-
ding binnen de groep is vanzelfsprekend.
In april besluiten we er voor te gaan en prik-
ken we een datum voor de charterdag. We 
benaderen Lynn den Daas voor het aanvragen 
in Engeland en Annette Roosendaal voor 
ondersteuning voor allerlei zaken. Onze 
dames ontwikkelen zich net als wij tot echte 

powervrouwen, een leuk, gezellig, enthou-
siast stel bij elkaar. We hebben naast onze 
maandelijkse meetings ook gezellige uitjes, 
daardoor leren we elkaar steeds beter kennen. 
We vieren dat onze statuten zijn getekend.
Dan gaan we samen op weg naar een echte 
IW Meppel. Leuke activiteiten voor een klein 
prijsje worden bedacht. En dan is het eindelijk 
29 oktober, onze charter dag, wat een be-
langstellenden, wat een feest. De zaal bij villa 
Kalkovens zit afgeladen vol. Wat genieten wij 
van deze dag, van alle aanwezigen, van ons 
officiële programma, de flashmob, IW lied met 
Luuks, verloting, veiling, Ken en Carina die 
heel goed op elkaar inspelen. Het is helemaal 
onze dag, zoals wij zijn. Zo zullen we IW Mep-
pel voortzetten, met elkaar, voor elkaar en 
voor anderen, in vriendschap en verbonden-
heid.
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IW Vlaardingen overhandigt Signalenkaart Huiselijk geweld en kindermishande-
ling aan professionals werkzaam in de gemeente Vlaardingen e.o.
Wat een prachtig initiatief van IW Vlaardin-
gen. Met deze signalenkaart ondersteunen ze 
professionals om zo vroeg mogelijk huiselijk 
geweld en kindermishandeling te signaleren. 
Het begon met het nieuws dat IW Nederland 
zich ging bezighouden met Orange the World 
(OTW), de wereldwijde campagne van de 
Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen. 
In de hele wereld wordt de OTW-campagne 
gecoördineerd door UN Women. 

UN Women Nederland heeft ieder jaar een 
thema.In 2022 is het thema Preventie. 
Het Signalenkaart project van Club Vlaardingen 
en Stichting Elckerlyc passen daar perfect in. 

Toenmalig voorzitter van club Vlaardingen, 
Myra Houdijk, nam na het nieuws dat IW 
Nederland zich met Orange the World ging be-
zighouden, meteen contact op met Stichting 
Elckerlyc. Een organisatie die ze nog kende 
uit eerdere projecten. Elckerlyc houdt zich 
in Vlaardingen en omgeving bezig met o.a. 
opvang en begeleiding van slachtoffers van 
huiselijk geweld. De stichting heeft als doel om 
de periode van ondersteuning aan slachtoffers 
zo kort mogelijk te laten zijn, maar wel zo lang 
als nodig. Het wil haar cliënten begeleiden 
naar een zelfstandig en zelfredzaam bestaan. 
“Volwassen personen in Nederland dragen zelf 
de verantwoording voor de invulling van het 
eigen leven, voor de kinderen zorgen die aan 
hen zijn toevertrouwd en actief participeren in 
de samenleving” aldus Elckerlyc.

“Wat kan IW doen?”, vroeg Myra aan de direc-
teur van de stichting. Na enig overleg kwamen 
ze tot het plan dat IW Vlaardingen de signalen-
kaarten zou sponsoren die overhandigd zou-
den worden tijdens een netwerkbijeenkomst. 
De netwerkbijeenkomst zou zijn voor alle 
zorgverleners, onderwijsorganisaties, politie, 
beleidsambtenaren en nog vele anderen; dus 
eigenlijk alle partijen die te maken hebben 
met hulpverlening na geweld achter de deur in 
Vlaardingen en omgeving.
De signalenkaart is meer dan een kaartje met 
10 of 11 regels. Het is een prachtig naslagwerk 
met selectie op leeftijd (dus al van 0 tot 2 jaar 
en dan stapsgewijs omhoog) en aangeeft 
waar professionals op kunnen letten bij zowel 
slachtoffers als plegers. Een droevige lijst, 
maar helaas nodig. 

Er staat ook een overzicht van cijfers in de 
kaart, ook weer een droevige opsomming.
Ruim 40 procent van de Nederlanders wordt 
in zijn of haar leven slachtoffer van ernstig 
huiselijk geweld. Dat is echt een verschrikkelijk 
getal en er moet aan gewerkt worden om dit 
cijfer naar beneden te krijgen maar de huidige 
inflatie. Covid en lange wachtlijsten in de hulp-
verlening zijn helaas juist triggers gebleken die 
het geweld alleen maar vergroten. 

Ik werd door Myra en de huidige voorzit-
ter Irma Verboon, uitgenodigd om bij deze 
bijzondere netwerkbijeenkomst aanwezig te 
zijn. Tijdens deze bijeenkomst zou Irma het 
eerste exemplaar van de signalenkaart gaan 
overhandigen aan de wethouder die sociale 
zaken in haar portefeuille heeft. 

“Het was een bijeenkomst die ik nooit zal 
vergeten.”
Tijdens de presentatie op de Inspiratiedag 
over OTW en de Commissie voor Vrouwen van 
IW Nederland, heb ik gesproken over bewust-
wording. Een belangrijke stap op weg naar een 
hopelijk veilige omgeving voor vrouwen en 
kinderen. 

Met mijn idee van preventie (i.v.m. de signalen-
kaart en eigen ideeën daarover) in mijn hoofd, 
stapte ik de zaal binnen. Ik was onder de 
indruk van de kennis die daar rondliep, man-
nen en vrouwen die dagelijks professioneel te 

maken hebben met huiselijk geweld. 
Mijn idee van preventie bleek deze middag 
veel te beperkt. Ik denk bij preventie aan het 
helpen van vrouwen en kinderen, door voor-
lichting, hulpverlening, veiligheid te bieden 
etc.
Nog niet eerder was het idee in mijn veilige 
bubbel opgekomen eens te denken aan de 
plegers. Wie zijn dat, wat is het verhaal, wat 
gebeurt daarmee en kan het een volgende 
keer voorkomen worden? 
Daar ging deze middag over, indrukwekkend 
met een 3-tal ex-plegers en een professor doc-
tor uit Tilburg die onderzoek gedaan had. 

Bewustwording, preventie…… een totaal 
andere invalshoek dan ik verwachtte, maar 
alweer ongelofelijk leerzaam. 
Opvallend vond ik de betrokkenheid van alle 
hulpverleners; er zat niemand die niet onder 
de indruk was. 
Irma hield een korte toespraak over IW; 
wat we willen en wat onze rol in deze is en 
overhandigde de eerste signalenkaart aan de 
wethouder. 
Alle zorgverleners kregen er 1 of, op hun ver-
zoek, voor collega’s meerdere mee. 
Een ongelofelijk mooi en zinvol project van IW 
Vlaardingen. 
Hiermee maken we een verschil op een zeer 
relevant en actueel onderwerp.  
 
Dank aan deze club.

  DOOR LEDEN VAN IW VLAARDINGEN

 Signalenkaart Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling   

Tijdens het IW clubjaar 2021-2022 had ik de 
eer District president van D60 te mogen zijn. 
Tot deze taak behoort o.a. het bezoeken van 
IW Clubs in dit district. Binnen het D60 district 
worden deze bezoeken verdeeld over de 
inkomende - , de zittende - en de uitgaande 
president.
Het bezoeken van de diverse IW clubs is altijd 
leuk. Zo veel als clubs overeenkomen, zoveel is 
er ook anders. Sommige clubs zijn groot, denk 
aan IW Walcheren met 57 leden en daarmee de 
grootste club van Nederland of denk aan mijn 
eigen club, Goes-De Bevelanden, met 23 leden.
Grote clubs hebben vaak naast het bestuur, 
verschillende commissies of wheelen, die 
verantwoordelijk zijn voor het organiseren van 
fundraisen, nieuwe leden aantrekken, boeken-
club, golfclub, filmclub of wandelclub, etc.
Bij sommige clubs ligt de gemiddelde leeftijd 
hoog en bij anderen zie je een verjonging 
plaatsvinden.
Bij de ene club ontmoet men elkaar altijd ‘s 
avonds op een vast adres met eten, bij een 
andere club ontmoet men elkaar overdag met 
een lunch op een vast adres en weer ande-
ren zijn een huiskamerclub en ontmoet men 
elkaar op roulerende basis bij een lid thuis.

Een aantal clubs organiseren ‘intercity’ bij-
eenkomsten, waarbij verschillende IW Clubs 
samen een avond of dag organiseren om de 
banden tussen clubs te versterken en inspiratie 
op te doen. Zo was mijn bezoek aan IW Venlo 
en IW Roermond tijdens zo’n ‘intercity ’avond, 
waarbij IW Venlo deze keer als gastvrouw 
fungeerde. Het was leuk om te zien hoe 2 clubs 
die relatief dicht bij elkaar zitten, op deze wijze 
contact hebben en ideeën uitwisselen, maar 
ook activiteiten samen ontwikkelen.
De grootste gemene deler is toch wel ‘vriend-
schap’ en hoe je vanuit die vriendschap goed 
kunt doen. Dit wordt veelal gedaan door geld 

in te zamelen via een fundraising actie, die 
georganiseerd wordt voor een bepaald charita-
tief doel. Of door handen uit de mouwen te 
steken en op die manier een charitatief doel 
bij te staan.

Hoe kan het ook anders?
Nu mocht ik vorig clubjaar als District 
president ook IW Paramaribo bezoeken. Een 
levendige club die handen uit de mouwen en 
fundraisen combineren. De inkomende club 
President organiseert fundraising evenemen-
ten met behulp van de leden.
Het geld dat binnenkomt als gevolg hier-
van, is het geld dat deze inkomende club 
President het jaar daarop als zittende club 
President tot haar beschikking heeft om te 
besteden aan de charitatieve doelen waar-
voor gekozen is door de leden.
Dit is een heel andere aanpak dan die ik in 
Nederland tot nu toe ben tegengekomen.
IW Paramaribo krijgt elk jaar veel aanvragen 
voor financiële ondersteuning binnen. Daar 
moet een keuze uitgemaakt worden. Met die 
keuze gaan ze dan aan de gang. 
IW Paramaribo ondersteunt zo’n 7 instanties 
zoals kinder- en bejaardentehuizen/scholen 

door elke maand een pakket in de vorm van 
ontbijtproducten,  voedingsmiddelen of 
schoonmaakmiddelen ter waarde van € 100 
per tehuis/school. We hebben het dus over   
€ 700,- per maand aan voeding of andere 
noodzakelijke producten.  Deze producten 
wordt door de leden zelf ingekocht en ge-
bracht naar de tehuizen/scholen. Duidelijk een 
combinatie van fundraisen en handen uit de 
mouwen in één!
Verder is er in het centrum van Paramaribo 
een speeltuin die  IW Paramaribo ter ere van 
haar 50 jarig jubileum heeft opgeknapt  en 
beschikbaar heeft gesteld aan alle kinderen 
in Paramaribo. IW Paramaribo verzorgt ook 
het onderhoud van deze speeltuin. Gezien het 
klimaat, vraagt dit om een jaarlijkse schilder-
beurt!
Mocht je ooit in Suriname zijn maak dan 
contact met IW Paramaribo, je zult zeer gastvrij 
onthaald worden door deze enthousiaste club.

Ik denk dan ook met veel plezier aan dit 
bezoek terug, net als aan al mijn clubbezoeken 
tot nu toe en verheug me op de komende club-
bezoeken in het District D60. Met elkaar, voor 
elkaar en voor anderen!

  DOOR MARY-JEAN DUDOK-DE WIT, PAST DISTRICTSPRESIDENT D60

Hoe kan het ook anders?  
CLUBBEZOEKEN IN HET DISTRICT D60 CLUBJAAR 2021 - 2022
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Ans den Teuling spreekt bij koffie en vlaai 
met Kitty van Dreumel, in april geïnstal-
leerd als lid van IW Roermond.

Ans vraagt: Had je voorheen al kennis gemaakt 
met Inner Wheel?
Kitty antwoordt: Ik had er eigenlijk nog nooit 
van gehoord totdat ik van een enthousiast 
IW-lid wat informatie kreeg en toen was 
mijn interesse gewekt. Dit gebeurde bij een 
Rotary-activiteit. Ik vind het wel goed dat nu 
óók leden buiten Rotary om benaderd mogen 
worden.

Ans: Wat sprak je dan vooral aan in dat eerste 
gesprek over IW?
Kitty: De positiviteit en het enthousiasme. 
Voor mij brengt dat dan nieuwe, sociale con-
tacten met mensen met een sociaal bewogen 
hart die een gemeenschappelijk doel stellen. 
Tussendoor komt Kitty’s partner even kennis-
maken en hij maakt een mooie foto.

Ans: Wat vond je van de eerste bijeenkomst 
waar je bij was?: Dat was een warm welkom, 
met veel bekende en onbekende gezichten. 
Sommigen al heel lang niet meer gezien. 

Mooie ontmoetingen. Een buddy stond mij al 
op te wachten en heeft me met raad en daad 
bijgestaan: een positieve ervaring. Er heerste 
een open sfeer en dit voelde als een warm bad. 
Na twee keer voelde mij al helemaal “thuis”. 
Een speciale aantrekkingskracht heeft voor mij 
de Hands on-commissie.

Ans: ben je al benaderd voor een activiteit?
Kitty: ja, ze hebben me gevraagd voor de 
kerstcommissie en daar heb ik ja op gezegd. Ik 
ben benieuwd naar de vervolgstappen.
Ik ben enthousiast over de lezingen waar ik tot 
nu toe ben bij geweest. Ik ben altijd benieuwd 
naar mensen die mij nieuwe gedachten be-
zorgen. De gemengde leeftijd van de club vind 
ik een pluspunt, daardoor heb je soms ook 
bijzondere ontmoetingen die je in je dagelijkse 
leven niet zo vaak hebt.
Dit is ook een open en ontspannen gesprek 
geweest, Ans!
Ans beaamt dat en neemt hartelijk afscheid.

  DOOR JOLANDA VOLLEBERGH, IW ROERMOND

Inner Wheel Roermond: 
interview met een nieuw lid   

Dit jaar was 
Zwolle gast-
vrouw.
Zo’n 75 gasten 
verzamelden 
zich op woens-
dagmiddag 26 
oktober in De 
Groote Buiten-
sociëteit.
Onder het genot 

van een kopje koffie met zelfgebakken koek, 
kregen zij een warm welkom van onze presi-
dent, Roëlle Perquin. Zij zei verheugd te zijn 
om elkaar eindelijk, na zo’n lange tijd weer te 
kunnen zien. Dat gevoel van verbinding, vriend-
schap en verstevigen van de banden werd ook 
door de voorzitters van de andere de andere 

deelnemende steden onderstreept.
Aansluitend hield Bep van Ballegooie van 
Kunstburo Arte Mista een inspirerende voor-
dracht over sterke vrouwen met als titel “Kunst 
en Overleven”. 
Bep van Ballegooie van kunstbureau Arte Mista  
creëerde een bijzonder moment met:
Een verhaal over sterke vrouwen met als titel 
“Kunst en Overleven”
Over de kracht, durf en doorzettingsvermo-
gen van een prachtige bijbelse heldin Judith 
en over de vrouw die haar in de 17e eeuw op 
bijzondere wijze schilderde.
Artemisia Gentileschi was een kunstenares in 
Italië. Zij volgde haar hart en passie in een tijd 
dat dit voor vrouwen ongewoon was. Ondanks 
vele struikelblokken en tegenwerkingen om 
haar te talent te kunnen ontwikkelen bouwde 
zij een eigen werkplaats en uitgebreide klan-
tenkring op. Hierdoor was zij in staat om als 
eerste vrouw toe te treden tot de Accademia 
del Disegno in Florence. Graag schilderde zij 
sterke vrouwen uit de geschiedenis: heldinnen, 
leiders, vrouwen die het heft in eigen handen 

nemen, waaronder Judith: Het oudtestamenti-
sche verhaal waarin Judith eigenhandig en met 
veel moed haar volk bevrijdt van de langdurige 
onderdrukking van de Assyriërs, door hun gene-
raal Holofernes te onthoofden.
Artemisia Gentileschi werd zoals zoveel kun-
stenaressen in een hoekje van de geschiedenis 
weggedrukt maar door dit verhaal van Bep van 
Ballegooie werd ze voor ons weer tot leven 
gewekt. 
Informatie: Bep van Ballegooie Kunstbureau 
Arte Mista, www.artemista.nl,  06 146 226 98 

Verder was in het kader van het nationaal 
project “Hart voor Vrouwen” een verkooptafel 
ingericht en vond een verloting plaats.
De middag werd afgesloten met een gezellig 
samenzijn met een hapje en een drankje. 
Wij kijken terug op een genoeglijke en geslaagde 
middag, waar de Intercity Meeting opnieuw een 
middel bleek om onze IW ervaringen met elkaar 
te delen. Het was goed elkaar weer te zien en de 
vriendschapsband weer aan te kunnen halen.

  DOOR CLAARTJE VAN ENSCHOT, IW ZWOLLE 

INTERCITY MEETING ZWOLLE 
met Bep van Ballegooie
Tot twee keer toe gooide corona roet in het eten, 
maar eindelijk kon dit najaar de Intercity Mee-
ting van de IW clubs Dronten, Harderwijk, Kam-
pen en Zwolle  op 26 oktober 2022 plaatsvinden 
en konden de leden elkaar weer ontmoeten.

Op de IW bijeenkomst van onze club op 13 sep-
tember 2022 hadden we een bijzondere lezing.
Wij hadden het uitzonderlijke genoegen als 
spreker te mogen ontvangen Jan Jaap van 
Weering, wijd en zijd bekend van de trainin-
gen en lezingen die hij geeft op het gebied 
van etiquette en omgangsvormen. Hij doet 
dat bijvoorbeeld voor de IVA Business School, 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de 
Nederlandse Defensie Academie. Hij is tevens 
verbonden aan de Speakers Academy en doet 
op verzoek lezingen voor groepen zoals de onze. 

Een aantal heilige huisjes kwam langs, waarbij 
de innerlijke beschaving en de al dan niet ge-
paste kleding van de gemiddelde Nederlander 
het meermalen moest ontgelden. 
Dat we ten onrechte colbert, pantalon, strop-
das of toilet zeggen in plaats van jas, broek, das 

en wc is nog het minst ernstige. We zijn kortaf, 
we hebben geen tijd voor elkaar, tonen weinig 
empathie voor elkaar en plaatsen eigen belan-
gen vaak voor die van anderen (voordringen 
bijvoorbeeld). Ons taalgebruik is afgegleden 
naar ongepast anglicismen, bijvoorbeeld het 
roepen van “geen probleem” van het Engelse 
“no problem”, het ingeburgerde je- en jijen 
door instanties die geen idee hebben tegen wie 
ze het hebben. 
De maatschappelijke veranderingen zijn daar 
ten dele debet aan. Met de smartphone spreekt 
de jeugd in afkortingen, iedereen prefereert 
casual boven knellende dassen, boorden, te 
nauwe schoenen en te hoge hakken. Stands-
verschillen zijn daardoor minder zichtbaar, iets 
wat je ook als een voordeel kunt zien. 
Corona heeft ook het begroeten veranderd. 
Moeten we zoenen, huggen, een boks gege-

ven, een voetboks, zwaaien vanaf afstand? Dat 
maakt iedere begroeting onzeker. Wil je niet 
gezoend worden, dan is de truc om een hand 
te geven en jouw hand in de richting van het 
hart van de ander te duwen, dan is er geen 
toenadering meer mogelijk.
Eten is ook veranderd. Bij officiële diners zijn 
de tafelmanieren nog volgens de etiquette van 
Amy Roscam-Abbing, maar elders is ook dat 
veel meer informeel geworden. Spreker meet 
de eetgewoontes af aan de hamburgerproef. 
Hoe men een hamburger eet is kennelijk indi-
catief voor het hedendaags eetgedrag. 
De handkus kwam ook ter sprake. Die mag 
alleen binnenshuis en uit den boze zijn 
handkussen op de hand van de Koningin, een 
ongetrouwde dame en een zwangere vrouw. 
Van een handkus is overigens nauwelijks 
sprake, want je kust bij het vasthouden van de 
hand van de dame je eigen duim!
Hoe je een moslima begroet is ook een maat-
schappelijke verandering. Een gesluierde groet 
je met de hand op het hart, een jongere, niet 
traditioneel geklede, met een hand, waarbij je 
niet in haar ogen mag kijken.
Zo kwamen er allerlei weetjes langs: niet 
dame zeggen, maar mevrouw, handschoen 
uit na de soep, hoogte van hakken en deniers 
van kousen, bij een diner lang haar bij elkaar 
gebonden. En nog veel meer, heel interessant, 
maar helaas wellicht te hoog gegrepen voor de 
huidige generaties. 
De kern van zijn verhaal is eigenlijk: toon te 
allen tijde innerlijke beschaving en wees lief 
voor elkaar.
Het staat allemaal in zijn boek, dat na de cau-
serie gretig werd afgenomen. 

  DOOR JANE KOOPSTRA, IW VOORSCHOTEN-LEIDSCHENDAM

 Hoe heurt het eigenlijk!   

Wat een enthousiasme voor het gekozen 
Nationaal Service Project van IW Nederland 
“Hart voor Vrouwen”! Er zijn door het hele 
land al zoveel leuke activiteiten georganiseerd 
voor het NSP en op de agenda komen er nog 
steeds bij. Het vergt veel tijd, organisatietalent 
en creativiteit om een activiteit te organiseren 
en te doen slagen. Tot nu toe is dat zeer 
goed gelukt bij vele clubs, want regelmatig 
worden er bedragen overgemaakt op de NSP 
bankrekening. 

Ook krijgen wij zo af en toe donaties. Donaties 
van leden die b.v. een verjaardagscadeau in de 
vorm van geld overboeken naar HvV. De namen 
van de donateurs zijn bij ons niet altijd bekend, 
maar bij deze dank daarvoor.

Op de geldmeter kunnen we zien dat hij nu 
op de € 130.000 staat. Hoe geweldig is dat! 

“Hart voor Vrouwen” is natuurlijk heel blij met 
dit tot nu toe geweldige resultaat. Het project 
waar Angela Maas heel enthousiast over is, 
met Maarten Beekman, arts-onderzoeker 
gaat dan ook nu van start. Maarten Beekman 
maakt deel uit van de Floor van Leeuwen 
groep aan het Nederlands Kanker Instituut 
Antoni van Leeuwenhoek. Hij onderzoekt 
of er op de scans die gemaakt worden voor 
het bevolkingsonderzoek naar borstkanker 
al indicaties te zien zijn, die met hartfalen 
te maken hebben. Hartfalen bij vrouwen 
zou dan eerder ontdekt kunnen worden. Wij 
vinden dit zo belangrijk dat wij het onderzoek, 
gedaan door de stichting “Hart voor Vrouwen”, 
steunen. De Hartentrein gaat gewoon verder en 
wij hopen van harte dat jullie weer instappen 
en met evenveel enthousiasme het laatste stuk 
meerijden. Wij horen graag van jullie!   
Hartelijk dank namens de NSC

  DOOR CARLA HOLTKAMP, COMMISSIE HART VOOR VROUWEN 

De Hartentrein raast nog steeds 
door heel IW Nederland!  

Samen een warm      voor vrouwenSamen een warm      voor vrouwen

INNER WHEEL
NEDERLAND

IN
NER

W
HEEL

Nationaal Serviceproject 

2021 - 2023

Donatiemeter
€ 10.000,-

€ 50.000,-

€ 75.000,-

€ 100.000,-

Hart voor Vrouwen
Onderzoeksfonds Radboudumc

€ 150.000,-

€ 200.000,-

€ 250.000,-
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HOOFDGERECHT 20 MIN VOORBEREIDING + 20 MIN OVENTIJD

ZALM IN BLADERDEEG
Heerlijk zalm in een krokant jasje van 
bladerdeeg uit de oven met een vulling van 
pesto. In 20 minuten voorbereid.  
Lekker met een salade erbij.

BEREIDING:

• Verwarm de oven voor op 200 graden
• Meng de roomkaas met de pesto
•  Snijd het vel bladerdeeg in 2 stukken (of plak 

  4  plakjes aan elkaar als een vierkant en doe 
   dit 2x)
• Leg het deeg op een bakplaat met bakpapier
•  Verdeel een beetje paneermeel in het 

midden aan 1 zijde van het bladerdeeg.  
Leg hier de zalm op.

•  Besmeer met een laag romige pesto. Klap de 
andere helft van het bladerdeeg eroverheen 
en druk de zijkanten goed dicht met een 
vork.

•  Maak met een scherp mes inkepingen aan de 
bovenzijde.

•  Klop het ei los en besmeer de bovenzijde van 
het bladerdeeg hiermee.

•  Zet de zalm in bladerdeeg voor ongeveer 20 
minuten in de oven tot hij goudbruin is.

INGREDIËNTEN:
 Voor 2 personen
• 2 zalmfilets á 150 gram
• 1 rol vers bladerdeeg (of 8 plakjes)
• 1 eetlepel pesto
• 1 eetlepel roomkaas
• 2 eetlepels paneermeel
• 1 ei

ONTSPANNING VOOR DE FEESTDAGEN  Ontspanning voor de feestdagen……………….. 

 WOORDZOEKER - VROUWENKRACHT - 18x18 
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 C E I T A P I C N A M E K M L N B D 

ADVIES COLLEGA EDUCATIE 

EMANCIPATIE FAMILIE GEZELLIG 

GEZONDHEID LIEFDE MOEDERSCHAP 

NETWERK NIEUWSCHIERIG ORANGETHEWORLD 

PLEZIER RELATIES SAAMHORIGHEID 

VRIENDEN VROUWENKRACHT VROUWENRAAD 
 

 

Voor wie er nog niet bekend mee is; Sportclub 
Only Friends, is dé plek voor kinderen, jong 
volwassenen en volwassenen met eenbeperking 
om te sporten en zich veilig thuis te voelen.

Ook bij de vrouwen van IW Purmerend bleef 
deze prachtige club niet onopgemerkt en het 
initiatief om dit te steunen was al snel een feit. 
Ondanks dat de corona periode het lastiger 
maakte, heeft IW het afgelopen jaar toch het 
mooie bedrag van € 1.250,= bij elkaar gespaard.
Op de zonnige woensdagmiddag 31 augustus jl. 
was een groot deel van de IW club op het terrein 
van het Friendship Sport Centre te vinden om de 
cheque te overhandigen. 
Op dit sportcomplex in Amsterdam Noord is 
iedereen met een beperking meer dan van harte 
welkom. De sporters komen overal vandaan, 
ook uit onze stad/dorp en streek. 
De kinderen leven naar iedere training toe, 
hebben de tijd van hun leven en sporten 
in hun eigen vertrouwde omgeving met 
gelijkgestemden.

Wat het nog mooier maakt, is dat naast het 
sporten, wat van groot belang voor hun 

gezondheid is, het sociale onderlinge contact 
en de waardering voor wie ze zijn minstens zo 
belangrijk is.
Het motto van Only Friends is niet voor niets ‘Je 
bent zo goed als je bent’.
Woensdagmiddag werden de IW leden 
ontvangen door oprichter Dennis Gebbink, die 
de middag aftrapte met zijn indrukwekkende 
levensverhaal over zijn droom Only Friends, en 
hoe hij dit gerealiseerd heeft;

Toen oud voetballer Dennis ruim 20 jaar geleden 
merkte dat zijn licht gehandicapte zoontje 
Myron steeds moeilijker mee kon komen 
met de ‘gewone’ sportende kinderen nam hij 
het initiatief zelf een team te beginnen voor 
kinderen met een handicap. Na een oproep in 
de Amsterdamse pers startte hij op 9 februari 
2000 met een groepje van 8 spelertjes. En in het 
kort samengevat is dit team van 8 jongetjes, na 
jaren van voor- en tegenspoed, uitgegroeid tot 
een sportclub met 30 verschillende sporten, 
meer dan 800 leden, dat voor zeker 95% draait 
op vrijwilligers.
Na het prachtige verhaal van Dennis volgde een 
rondleiding over het sportcomplex door Johan 

van Streun, die de dagelijkse leiding heeft en 
(zoals hij zelf zegt) de linker èn rechter hand is 
van Dennis.
Een rondleiding van de sportzaal tot de gym, 
de kickbox-ruimte tot het zwembad en van de 
atletiekbaan tot het indrukwekkende memorial 
monument voor de sterren die Only Friends 
helaas ontvallen zijn.
Ter afsluiting werd de cheque overhandigd 
aan Myron Gebbink en zijn teams op het 
voetbalveld.

Dat mannetje dat destijds acht jaar was, is 
inmiddels volwassen en treedt in de voetsporen 
van zijn vader door nu zelf training te geven aan 
de sporters met een beperking. De cirkel is zo 
weer rond.
Iedereen die in aanraking komt met dit 
prachtige levenswerk wordt geraakt, zo ook 
Inner Wheel Purmerend. Het was voor de 
vrouwen van Inner Wheel Purmerend dan ook 
een voorrecht een klein steentje te hebben 
mogen bijdragen, en een ervaring rijker te zijn 
geworden na kennismaking  met Only Friends 
op deze geweldige middag.

  DOOR LEDEN VAN IW PURMEREND

Sportclub Only Friends ontvangt 
geldcheque van IW Purmerend

En ook nog een recept om te gaan 
genieten met de feestdagen 
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Sudoku 
Win nog een prijsje, 

Stuur je oplossing van de WOORDZOEKER en/of de 
sudoku voor 1 februari 2023 op naar :
hoofdredacteurkroniek@gmail.com 

Zet in de mail je naam van je club en je adres.
Je krijgt bericht als je de winnaar bent geworden en 
het prijsje wordt thuis gestuurd.

Kracht komt niet voort uit fysiek vermogen, 
maar uit onverzettelijkheid.
Blijf sterk, geloof in jezelf. Geef nooit op.
Als er iets is, dat bergen kan verzetten,  
dan is het vertrouwen in je eigen kracht.
Mijn kracht is niet, dat ik nooit val,  
maar dat ik áltijd weer opsta!
Bij de kracht om te beginnen,  
hoort ook de kracht om verder te gaan.
Je hoeft er niet sterk uit te zien,  
 om kracht te tonen.
 

Uitspraken van:

Hillary Clinton
Neem kritiek serieus, maar niet persoonlijk. 
Als er waarheid in kritiek zit, probeer er dan 
van te leren. Zo niet, laat het dan direct van je 
afglijden.
 
Margaret Thatcher
Als je wilt dat er iets wordt gezegd, vraag het 
dan aan een man. Als je wilt dat er iets wordt 
gedaan, vraag het dan aan een vrouw
 

Audrey Hepburn
Als je alle regels volgt, mis je alle lol
 
Koningin Máxima
Emancipatie is: zelf aan het stuur zitten van je 
leven.
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Elkaar helpen …..  daar mag aandacht voor zijn! 
Naast de informatie van de Johanna Hamburger Stichting in de jaarlijkse Augustusbrief willen 
we via de Kroniek en de Nieuwsbrief van het landelijk bestuur de leden van Inner Wheel 
Nederland op het bestaan van de stichting wijzen. De Johanna Hamburger Stichting is er 
voor leden die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen.  
Door de economische impact van de oorlog in Oekraïne hebben we allemaal te maken met 
stijgende kosten van het dagelijkse leven, hetgeen de druppel kan zijn die de emmer doet 
overlopen. 
In onze clubs hebben we  aandacht voor elkaar en helpen we elkaar waar nodig. Maar dat is 
soms niet genoeg en dan kan de Johanna Hamburger Stichting mogelijk hulp bieden. 
De meeste clubs hebben hiervoor een contactpersoon en zij kunnen helpen bij een verzoek 
voor financiële hulp. Is die drempel te hoog, dan kan een Inner Wheel-lid ook zelf contact 
opnemen met onderstaande leden van het bestuur van de Johanna Hamburger Stichting: 
Janinka de Beer (voorzitter) via mail: jtmdebeer@gmail.com of telefonisch: 06-14536959 of 
Klara Eling (lid, oud-voorzitter) via mail: k.eling@hetnet.nl of telefonisch: 0320 -230361 
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Wat voor club willen wij zijn? 

Naast de informatie van de Johanna Ham-
burger Stichting in de jaarlijkse Augustusbrief 
willen we via de Kroniek en de Nieuwsbrief van 
het landelijk bestuur de leden van Inner Wheel 
Nederland op het bestaan van de stichting 
wijzen. De Johanna Hamburger Stichting is 
er voor leden die om welke reden dan ook in 
financiële problemen zijn gekomen. 
Door de economische impact van de oorlog 

in Oekraïne hebben we allemaal te maken 
met stijgende kosten van het dagelijkse leven, 
hetgeen de druppel kan zijn die de emmer 
doet overlopen.
In onze clubs hebben we  aandacht voor el-
kaar en helpen we elkaar waar nodig. Maar dat 
is soms niet genoeg en dan kan de Johanna 
Hamburger Stichting mogelijk hulp bieden.
De meeste clubs hebben hiervoor een contact-

persoon en zij kunnen helpen bij een verzoek 
voor financiële hulp. Is die drempel te hoog, 
dan kan een Inner Wheel-lid ook zelf contact 
opnemen met onderstaande leden van het 
bestuur van de Johanna Hamburger Stichting:
Janinka de Beer (voorzitter) via mail: jtmde-
beer@gmail.com of telefonisch: 06-14536959 
of Klara Eling (lid, oud-voorzitter) via mail: 
k.eling@hetnet.nl of telefonisch: 0320 -230361

Elkaar helpen …..  
daar mag aandacht voor zijn!

Lieve Inner Wheel vriendinnen en vrienden,

Mede dankzij jullie aanwezigheid kijkt IW Meppel terug op onze fantastische  

Charterdag van 29 oktober jl.
Wat zijn we verwend met lieve speeches, reacties, kaarten, bloemen, presentjes,  

attenties, apps en mails.

Dank voor alles.
Van verschillende clubs ontvingen we een geldbijdrage, waarvoor heel hartelijk dank.  

Van het DB en LB zelfs een aanzienlijk bedrag voor de start van onze nieuwe club.

Door onze veiling en verloting konden we het prachtige bedrag van €850,00 overmaken 

aan Hart voor Vrouwen. 
Heel, heel hartelijk dank voor alles, speciaal natuurlijk jullie en onze vriendschap.

Wij verheugen ons op samenwerking met andere clubs en wensen jullie hierbij alvast 

een hele fijne, liefdevolle decembermaand toe met alle goeds voor 2023 in gezondheid, 

verbondenheid, respect, vriendschap en vrede.

Lieve groet van ons allen,

Annemarie, Astrid, Carina, Christa, Dea, Hannie, Henny, Herriet, Hetty,  

Janine, Jannet, Laura, Margien, Ria, Wilma

Inner Wheel Meppel

Beste leden van alle IW Clubs in Nederland,

Na de zomerperiode kwamen wij als IW Lelystad weer voor het eerst bij elkaar begin september. 
Van te voren hadden we, ter voorbereiding, de agenda toegestuurd aan de clubleden met veel 
agendapunten. O.a. ook dat het thema “Less is more” de aandacht zou krijgen. Het betrof hier 
een voorstel tot een bestuurlijke vereenvoudiging.
Een groot deel van alle toegezonden informatie betrof informatie over goede doelen en acties 
als: NSP project “Hart voor Vrouwen “, “Dress Red Day”, Commissie voor vrouwen en “Orange 
the world”. Strong women, strong world.
Wow! Stuk voor stuk heel goede en nuttige doelen en acties, laat daar geen misverstand 
over bestaan. Maar ons bekroop wel het gevoel: “wat veel en wat gaat het veel over alleen maar 
vrouwen”. De “less is more” gedachte stond wel erg haaks op alle aangedragen agendapunten.

Tijd voor nuance.
IW Lelystad is een gemengde club. Wij hebben, toen Rotary een gemengde club werd, ervoor 
gekozen open te staan voor alle partners van Rotarians, mannelijke en vrouwelijke. Later zijn 
we nog een stapje verder gegaan door ook open te staan voor kandidaten die geen binding met 
Rotary hebben. Wij hebben nu 3 mannelijke leden en we hopen een vierde spoedig te mogen 
verwelkomen. 
De doelstellingen of kernwaarden zoals ze nu geformuleerd worden, zijn : Persoonlijke 
betrokkenheid, Sociale betrokkenheid en Internationale verbondenheid. Waarden die 
universeel zijn, niet gender gebonden en aantrekkelijk voor iedereen die deze waarden wil 
uitdragen. De mannen in onze club voelen zich tot deze waarden aangetrokken en zijn mede 
daarom lid van onze club geworden. Wij zijn bang dat met alle “vrouwelijke” onderwerpen 
we de mannen in onze club van ons vervreemden en dat het ook voor toekomstige mannelijke 
leden dan minder aantrekkelijk wordt om lid te worden. De keus voor wat meer algemene goede 
doelen en acties kan dit tij keren.
De maatschappij verandert. We gaan, in ieder geval in onze westerse samenleving, meer toe 
naar een inclusieve samenleving waarbij het meer draait om menskracht dan om onderscheid 
te maken tussen mannen en vrouwen. Moet IW daarin niet mee en een modernere visie op 
maatschappij- en mensbeeld gaan uitdragen?
Onze club heeft besloten om geen afgevaardigde te benoemen voor de Commissie voor Vrouwen, 
niet omdat het geen goed doel is om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen maar 
omdat het zich weer richt op alleen vrouwen.

Tot slot, ook in de Kroniek worden de leden nog vaak aangesproken als vriendinnen. Maak 
daar nou eens vrienden en vriendinnen van en pas dit principe ook consequent toe. Daarom 
willen wij, als IW Lelystad, vragen om eens stil te staan bij wat voor club IW wil zijn. Een 
belangengroepering voor vrouwen alleen of een serviceclub die haar waarden hoog in het 
vaandel heeft staan en wil gaan voor goede doelen en acties die zowel mannen als vrouwen, 
mensen dus, aangaan. Persoonlijk betrokken, sociaal betrokken en internationaal verbonden.

ingezonden brieveningezonden brieven
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Door leden en bestuur van 
IW Arnhem Rijn-IJssel
“Als je van natuur houdt, vind je schoonheid 
overal”

Mimi Huibers – van Neck is op 23 juni op 
86-jarige leeftijd overleden. Mimi was sinds 
1996 lid van IW Arnhem Rijn-IJssel. Ze heeft 
tot het einde toe meegedaan aan de clubac-
tiviteiten en genoot daar erg van. We hebben 
Mimi leren kennen als iemand die veel van de 
natuur hield, er veel over wist en over vertelde. 
We zullen haar verhalen over bloemen, vlin-
ders en wolken missen.

Door leden en bestuur van 
IW Hoogezand-Sappemeer
In juni, net voor haar 90ste verjaardag, 
overleed Giny Boersma-Bijlsma. Ondanks 
haar zwakke gezondheid was ze één van de 
trouwste leden en leefden we allemaal met 
haar mee. Ze was trouw en had voor iedereen 
belangstelling en een vriendelijk woord. Het 
was Giny die het voor elkaar kreeg dat jaren 
geleden onze club aan het bridgen sloeg. 
Ten behoeve van de onderlinge contacten 
ontstonden diverse bridge-praatgroepjes met 
enkele keren per jaar een heuse onderlinge 
bridgedrive, waar we met pretoogjes aan terug 
kunnen denken. Giny was op deze avonden 
het middelpunt en rekende de uitslag uit, iets 
waar we allemaal veel ontzag voor hadden. We 
zullen haar missen!

Door leden en bestuur van  
IW Vriezenveen
Op 26 juli 2022 is Toos Fruijtier-Rietvelt over-
leden op de leeftijd van 99 jaar en 2 maanden.  
Ze hoopte 100 te worden. Zij was charter lid 
van IW Vriezenveen, dat dit clubjaar haar 
50-jarig jubileum viert. Zij was in het clubjaar 
1975-1976 onze Presidente en heeft de club als 
Vaste Afgevaardigde vertegenwoordigd. Toos 
was een positief ingesteld persoon. De laatste 
jaren woonde ze op Residentie de AA in Wier-
den en kon ze de clubbijeenkomsten niet meer 
bijwonen. Maar ook in die tijd was zij zeer geïn-
teresseerd in de wetenswaardigheden van de 
club en verheugde ze zich op de notulen van 
onze clubbijeenkomsten. Regelmatig kreeg ze 
nog bezoek van clubleden.
Wat vonden wij het fijn dat onze commissie 
‘Lief en Leed’ haar vlak voor haar overlijden 
nog kon verblijden met een bos witte rozen.

Door leden en bestuur van IW Kinderdijk
Op 30 juli 2022 overleed Anna Catharina Ma-
ria Beels-Crena de Iongh, een trouw lid van 
twee IW clubs, op 95-jarige leeftijd. Anca was 
jarenlang lid van IW Dordrecht. Toen deze club 
in 2002 45 jaar bestond, schreef zij de volgende 
woorden: ‘Weinig woorden… in stilte… daad-
kracht.’ Dat was typisch Anca: weinig woorden 
en daadkracht in stilte.

Toen club Dordrecht niet lang daarna werd op-
geheven en Anca overstapte naar club Kinder-
dijk, werd zij, met haar nuchtere kijk op zaken 
en haar relativerende opmerkingen, ook daar 
een zeer gewaardeerd lid. Altijd geïnteresseerd 
in alles, bleef zij lid tot het einde. Helaas heb-
ben wij in de coronatijd maar weinig club-
bijeenkomsten gehad, maar we zijn blij dat zij 
de bestuurswissel in juni van dit jaar nog heeft 
kunnen meemaken. We zullen haar missen.

Door leden en bestuur van IW Barneveld
Op 8 september is overleden An Oudemans-
Homburg.
Zij was charterlid van IW Barneveld, tot op 
hoge leeftijd actief en zelfs toen ze niet meer 
in staat was onze bijeenkomsten bij te wonen 
bleef ze geïnteresseerd in het wel en wee van 
de club en haar clubgenoten.
In de rouwkaart stond een door haarzelf 
geschreven gedicht:
Zo stond An in het leven, haar rijke leven,  
ze mocht 91 jaar worden.

\

Door leden en bestuur van 
IW Goes-Reimerswaal
Verdrietig hebben we afscheid moeten nemen 
van ons lid Diny Vleer, zij overleed op 24 
oktober 2022 en werd 78 jaar. In de lange tijd 
dat ze lid was van onze IW club heeft ze in veel 
functies haar steentje bijgedragen: ze was 
president, secretaris, penningmeester en lid 
van programma- en lustrumcommissies. Na 
een lange tijd van gezondheidsproblemen 
knapte ze na een operatie zienderogen op en 
voelde zij zich steeds beter. Helaas heeft deze 
verbetering, ondanks een intensieve behande-
ling, niet doorgezet en is zij toch nog plotseling 
overleden.
voor Diny

Door leden en bestuur van 
IW Zuid Oost Drenthe
Op 10 november overleed Jellie Neutel- de 
Boer. Zij was lid vanaf 2006. Een trouw lid, 
nooit op de voorgrond tredend, maar ze wist 
op het juiste moment de juiste snaar te raken.
Ondanks haar jarenlange broze gezond-
heid was ze altijd positief en ze genoot van 
de mooie dingen van het leven. Ze maakte 
regelmatig camperreizen samen met haar man 
Roelof. Haar motto “vier het leven” stond op 
haar rouwkaart. Helaas liet haar gezondheid 
haar op 10 november definitief in de steek.
Velen waren bij haar afscheidsbijeenkomst, 
warm en vol liefde. Precies zoals Jellie was. 
Wat gaan we haar missen!

In memoriam

Het geheim van het Old Boys Network 

geschreven door 
Carmen Breeveld.

Universiteiten en 
hogescholen heb-
ben meer vrouwen 
dan mannen in de 
collegebanken, 
vrouwen studeren 
sneller af dan 
mannen en halen 

ook nog eens hogere cijfers. En toch stromen 
vrouwen nog altijd maar moeizaam door naar 
topposities in het bedrijfsleven en bij de over-
heid. Pikant detail:meer dan de helft van de 
topvrouwen in Nederland is afkomstig uit het 
buitenland.

Carmen Breeveld was een van de sprekers 
tijdens de IW Nederland Inspiratiedag op 14 mei 
2022.
Zij sprak daar over hoe je contacten kunt leggen 
en zo je netwerk kan vergroten. 
Carmen werd in 2003 verkozen tot Internatio-
nale Zwarte Zakenvrouw van Nederland. Zij liet 
haar eigen bedrijf uitgroeien tot een miljoenen 
onderneming. Ze vervult een groot aantal 
bestuursfuncties en heeft een voortrekkersrol in 
vrouwelijk ondernemerschap. In dit boek deelt 
zij openhartig haar ervaringen, geeft ze prakti-
sche tips en volop inspiratie. Een ‘must-read’ 
voor iedere (gekleurde) vrouw met ambitie.

Spijt van het moederschap

geschreven door Orna 
Donath.

Kun je er spijt van heb-
ben dat je moeder bent 
geworden? 
Vrouwen die ervoor 
kiezen niet moeder te 
worden krijgen vaak 
de waarschuwing dat 
ze daar later spijt van 

zullen krijgen. Zelden wordt gesproken over 
het tegenovergestelde: dat er vrouwen zijn die 
spijt hebben van het moederschap. Op basis 
van jarenlang onderzoek beschouwt socioloog 
Orna Donath spijt als feministische kwestie. 
Ze spreekt met vrouwen over (on)vrijheden, 
schuldgevoelens, de liefde voor hun kinderen 
en wensen die niet in vervulling zijn gegaan. In 
Spijt van het moederschap bevraagd Donath 
de veronderstelling dat elke vrouw bestemd is 
voor het moederschap. Dit provocerende boek 
veroorzaakte internationaal talloze debatten 
en verschijnt in een tijd waarin de positie van 
vrouwen nog altijd bevochten moet worden.

Orna Donath is een Israëlische socioloog, 
docent, schrijver en feministisch activist. Ze 
doceert aan de Universiteit van Tel Aviv, de Ben 
Gurion Universiteit en het Academisch College 
van Tel Aviv-Jaffo. Dit boek werd in 13 landen 
gepubliceerd.

LEES
KIJK
LUISTER

In deze rubriek vind je Vrouwenkracht 
in boeken, tentoonstelling en films 

Regisseur  
Mimi Leder

Schrijver Daniel  
Stiepleman
o.a. te zien via Netflix

In deze film vertolkt Felicity Jones de rol van 
Ruth Bader Ginsburg (RBG); een Amerikaanse 
juriste die in haar strijd voor gelijke rechten 
tussen mannen en vrouwen  een hoop obstakels 
moet overkomen en vooroordelen moet zien te 
bestrijden.

Regisseur  
Theodore Melfi

Screenplay geschreven 
door Allison Schroeder, 
Theodore Melfi en Mar-
got      Lee Shetterly
o.a. te zien via Disney+

Drie briljante vrouwen worden gediscrimineerd 
omdat ze Afro-Amerikaans zijn. Ondanks alles 
worden ze toch het brein achter een van de 
grootste operaties in de geschiedenis: de lance-
ring van astronaut John Glenn in de ruimte.

Regisseur  
Wash Westmoreland

Screenplay geschreven 
door Richard Glatzer, 
Wash Westmoreland 
en Rebecca Lenkiewicz 
o.a. te zien via AppleTV

Colette, gespeeld door Keira Knightley, wordt 
door haar man gedwongen om onder zijn naam 
romans te schrijven. Na hun succes vecht ze om 
haar talenten bekend te maken en gendernor-
men tegen te gaan.

TENTOONSTELLING
De Nieuwe Vrouw in Singer Laren 
van 13 september 2022 t/m 8 januari 2023

Veranderende posities van vrouwen in 
spraakmakende kunst. De Nieuwe vrouw  
vertelt het verhaal van de veranderende 
maatschappelijke posities van vrouwen, 
gereflecteerd in de Nederlandse kunst vanaf 
eind 19e eeuw. In de schijnwerpers staan 
vrouwen die de barricade op gaan, nieuwe 
werkvelden betreden, meesterwerken schep-
pen, collecties aanleggen, een sigaret opste-
ken met hun korte (of lange) coupe flaneren 
of op de fiets springen. Vrouwen die – keer op 
keer – tornen aan de ideeën van wat typische 
‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ is, die met conven-
ties breken en grenzen verleggen.
De tentoonstelling stelt vragen over de 
macht om te kijken en bekeken te worden, in 
een tijd waarin vrouwen verandering opeisen 
van wetgeving en moraal. Centraal staat 
de beeldvorming van de vrouw , tegen de 
achtergrond van de voortschrijdende eman-
cipatie. Met maar liefst 70 spraakmakende 
schilderijen, tekeningen en beelden van 
zowel vrouwelijke als mannelijke makers, 
die getuigen van vrouwelijke kracht, talent, 
doorzettingsvermogen en schoonheid. Het 
zwaartepunt ligt op de periode 1880-1950, 
aangevuld met hedendaagse kunst die uitno-
digt tot reflectie op het heden.

Met werken van onder anderen Charley Toor-
op, Marlene Dumas, Else Berg, Jan Sluijters, 
Iris Kensmil, Lou Loeber, Eva Besnyö, Isaac 
Israels, Helen Verhoeven, Thérése Schwartze, 
Rineke Dijkstra en Leo Gestel.

BOEKEN

FILMS
On the Basis of Sex Hidden Figures Colette 

Doorgronden

Wat kun je echt

wat wil je wezenlijk

 is het terecht om

wat geweest is te vergeten

Van wat geweest is wordt je mens

op grond van je bestaan is dat

je samen met een medemens

er steeds mee door kunt gaan

om door te dringen tot de bron

dat liefde, warmte geeft als zon

en zonder dat bestaan wij niet

het geeft dat je de ander ziet

o weinig tijd nog maar

heeft zij het zelf geweten

hoe kort de haar bemeten

tijd nog was

we wilden 

dat je nog kon genieten

van de wilde herfstwind

de warme oktoberzon 

het kleuren van de bladeren

we wilden 

dat je je kleinkinderen

kon zien opgroeien

ze ouder zien worden

samen met Auke-Jan

ook ouder worden

we wilden

dat je zonder zorgen

nog kon denken aan morgen

aan de dagen voorbij

en die nog komen

we wilden zo graag

Mady Lengkeek
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NATUURKUNDE
Madame Curie
Maria Salomea 
(Marie) Skłodowska-
Curie (Warschau, 
7 november 1867 
– Passy, 4 juli 1934) 
was een Pools-
Frans schei- en 
natuurkundige. Zij 
was een pionier 

op het gebied van de radioactiviteit, ontving 
twee Nobelprijzen en ontdekte de elementen 
polonium en radium.
 Op 25 juni 1903 verdedigde ze aan de 
Sorbonne haar proefschrift Recherches 
sur les Substances Radioactives, het eerste 
proefschrift in de natuurkunde geschreven 
door een vrouw. Ze verkreeg haar doctorsgraad 
met de kwalificatie très honorable. In datzelfde 
jaar ontvingen Marie en Pierre Curie een deel 
van de Nobelprijs voor Natuurkunde “voor 
hun onderzoek naar de stralingsfenomenen 
ontdekt door Henri Becquerel”. Becquerel 
kreeg het andere deel van die prijs. Na het 
toekennen van de Nobelprijs werd Pierre Curie 
benoemd tot hoofd van het natuurkundig 
laboratorium van de Sorbonne. 

SCHEIKUNDE
Irène Joliot-Curie
De in Parijs geboren 
Irène Joliot-Curie 
raakte geïnspireerd 
door het onderzoek 
naar radioactiviteit 
van haar moeder 
die daarvoor de 
Nobelprijs voor 
de Natuurkunde 

en de Nobelprijs voor de Scheikunde kreeg. 
Zijzelf ontving in 1935 de Nobelprijs voor 
de Scheikunde voor haar ontdekking van 
kunstmatige radioactiviteit. Marie en Irène 
Curie zijn tot nu toe de enigen die als moeder 
en dochter beiden (maar apart van elkaar) de 
Nobelprijs kregen.

VREDE 
Nadia Murad Basee
Nadia Murad Basee 
(Kocho, 10 maart 
1993) is een jezidisch 
mensenrechten-
activiste. 
Sinds 16 september 
2016 is zij de 
eerste goodwill-
ambassadeur van de 

Verenigde Naties voor de Waardigheid van de 
Slachtoffers van Mensenhandel. n 2018 kreeg 
zij de Nobelprijs voor de Vrede, samen met 
de Congolese arts Denis Mukwege. Zij werden 
erkend voor hun inspanningen om een eind te 
maken aan het gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen.

ECONOMIE
Esther Caroline 
Duflo
Esther Caroline 
Duflo (Parijs, 25 
oktober 1972) is een 
Frans-Amerikaans 
econoom. Ze is 
als hoogleraar 
verbonden aan 
het Massachusetts 

Institute of Technology. In 2019 werd aan 
haar de Prijs van de Zweedse Rijksbank 
voor economie toegekend, samen met haar 
beide co-onderzoekers Abhijit Banerjee en 
Michael Kremer, “voor hun experimentele 
benadering van de doelstelling om de 
armoede in de wereld te verlichten”. Haar 
onderzoek richt zich op micro-economische 
kwesties in ontwikkelingslanden, waaronder 
huishoudgedrag, onderwijs, toegang tot 
financiering, gezondheid en beleidsevaluatie. 
Zij is de tweede vrouw in de geschiedenis die 
deze prijs heeft ontvangen en met haar 47 
jaar ook de jongste winnaar ooit. 

GENEESKUNDE
YouYou Tu
Youyou Tu; Ningbo, 
30 december 1930) 
is een Chinees 
farmacologe. Zij 
kreeg in 2015 de 
Nobelprijs voor 
Fysiologie of 
Geneeskunde voor 
haar ontdekking van 

artemisinine en dihydroartemisinine die als 
middel tegen malaria miljoenen levens gered 
hebben. Tu is de eerste Chinese vrouw die een 
Nobelprijs gewonnen heeft.

LITERATUUR
Annie Ernaux
 Annie Ernaux, 
geboren als 
Annie Thérèse 
Blanche Duchesne 
(Lillebonne, 1 
september 1940), is 
een Franse schrijfster 
en winnares van 
de Nobelprijs 

voor Literatuur in 2022. Op 6 oktober 2022 
maakte de Zweedse Academie bekend dat de 
Nobelprijs voor Literatuur was toegekend aan 
Annie Ernaux, “voor de moed en de klinische 
scherpte waarmee ze de wortels en de 
collectieve beperkingen van het persoonlijke 
geheugen blootlegt”.Ernaux is de zeventiende 
vrouw aan wie deze Nobelprijs ten deel valt. 

Vrouwen met kracht van toen naar nu!
Deze vrouwen wonnen een Nobelprijs


