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INNERWHEEL KORTRIJK GULDEN SPOREN  

Verslag vergadering  

Datum : Donderdag 9 maart 2016  

Locatie : Hostellerie Het Klokhof 

Thema: 2 nieuwe kandidaat-leden 

 

 

Beste Innerwheel Vriendinnen, 

 

Dit maal mogen we twee nieuwe gezichten begroeten : Katrien Decoene en Ann 

Nachtegaele. Deze twee “nieuwe” kandidaat-leden moesten hun vuurdoop doorstaan en 

deden dit met glans.  Onze Voorzitter verwelkomt hen hartelijk en wenst hen een mooie 

start toe van een bloeiende en groeiende “Innerwheel-carrière”. 

 

Bovendien mochten we een “verloren” dochter opnieuw verwelkomen : Micheline heeft de 

weg naar Innerwheel helemaal teruggevonden en is klaar voor een “brand new start” na 

haar “sabbat-jaar”.  Zelfs zonder applausmeter is te merken dat de populariteit van dit 

verdienstelijk lid torenhoog is. En ja, misschien doet het wel deugd alles eens van op enige 

afstand te bekijken om dan des te overtuigender de weg terug in te slaan.     

 

Opnieuw zorgde  onze Protocolchef voor de ondertussen legendarische zoektocht naar onze 

“zitplaats” en onze tafelgenoten.  De menukaart werd plechtig voorgelezen: “Gevogelte 

gestoofd in witloof”, gevolgd door “nagerecht (Baileys)” en “koffie & versnaperingen”. En 

hoe kan het anders, ondergetekende had plots en onverwacht bijzonder veel honger. 

 

Onze Voorzitter blikte terug op een erg geslaagde Zonedag en iedereen knikte instemmend 

met de besluitvorming dat de Zonedag een groot succes was.  Niet enkel waren de 

weergoden ons bijzonder gunstig gezind, ook het onthaal in het Parkhotel, de leuke 

sneukelroute en de door onze Voorzitter “ontdekte” magische goochelaar brachten ertoe bij 

dat deze dag een onvergetelijke indruk heeft nagelaten bij onze Innerwheel-vriendinnen.  Als 

succesvolle Young- Generation-club staan we helemaal op de kaart, dank zij de inspanningen 

van onze onvermoeibare voorzitter en haar commissieleden !  Hartelijk dank ! 

Onze Voorzitter kondigde bovendien aan dat de ganse fotoreportage  te bewonderen zal zijn 

op onze website.  Dus allen daarheen! 

 

Daarna overliep onze Voorzitter haar steeds uitstekend voorbereide en rijkelijk gevulde 

agenda : 
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En ja, het viel te verwachten : opnieuw passeerde het historische weekend van “Rallye 

Charlemagne Ghent” de revue. 

Het programma ziet er hemels uit met als hoogtepunt een galadiner in de Vlaamse Opera. 

Ondanks het feit dat het prijskaartje echter ook de glans van gans het gebeuren 

weerspiegelt, mogen we ons niet laten ontmoedigen : we krijgen immers hulp van 

hogerhand aangeboden : een korting voor de “entrance fee” (lees: administratiekosten): 30 

€ ipv 50 €. 

 

Toch willen we nog een beetje meer, want het negotiëren zit in onze genen en we zijn nu 

éénmaal een Young-Generation-Club:  Micheline, “terug van weggeweest”, zal in het oor van 

haar allerliefste mama fluisteren en aandringen opdat misschien nog wat kan worden 

afgeknibbeld van de prijs. Het voorstel luidt als volgt : de entrance fee zou misschien kunnen 

“kwijtgescholden” worden voor de vrijwilligers die helpen tijdens het weekend (en voor alle 

duidelijkheid : de lijst van vrijwilligers is afgesloten.  Dus liefhebbers kunnen zich niet meer 

aanmelden).  Wordt ongetwijfeld van hogerhand vervolgd en nauwgezet opgevolgd… 

 

Inschrijven kan tot 30.04 via de volgende link :  

http://www.innerwheel.be/nl/rally-charlemagne-ghent”.  

 

De voorzitter moedigt ons aan dan ook nadrukkelijk aan om met een delegatie aldaar 

vertegenwoordigd te zijn. Een citytrip naar Ghent met een Galadiner in de Vlaamse Opera  : 

het ziet er veelbelovend uit.  Er zijn wel minder uitdagende dagen in het leven te 

bedenken….  

 

Daarna gingen we over naar het “nationaal” gebeuren : 

 

Op 16 april 2016 vindt de Vriendschapsdag, georganiseerd door IW Mechelen, plaats.  Ik kan 

jullie geruststellen : er zijn dit maal geen administratiekosten te vereffenen.  

Er worden 4 stadswandelingen georganiseerd met onder meer een bezoek aan de 

vermaarde Sint-Rombautstoren (voor natuurliefhebbers : er huizen opnieuw slechtvalken in 

deze toren) en dito-kathedraal.  Nu de roemloze aftocht van “Operatie Kelk “ wordt ingeluid, 

kunnen we weer met opgeheven hoofd verwijzen naar “de zetel van de metropoliet van de 

Belgische Kerkprovincie” (zo heet dat …). 

 

Daarna volgt het “district” gebeuren:  

 

En jawel, niet dat wie hieraan ooit hebben durven twijfelen, onze Gouverneur en Vice-

Gouverneur “kennen hun wereld” : we mochten een hartelijke dankbetuiging ontvangen 

voor ons warm onthaal tijdens de vorige Algemene Vergadering. 

 

http://www.innerwheel.be/nl/rally-charlemagne-ghent
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Onze Voorzitter kondigde welgemeend en overtuigend aan dat wij op alle functies “ja” 

hebben gestemd. Hoe kan het ook anders in  aanwezigheid van de Vice-Gouverneur… 

 

Activiteiten, georganiseerd door onze “interclubs” 

 

Op 23.03: georganiseerd door Ieper:  “The hundred-foot journey” (een romantische 

komedie).  Er waren vooraf reeds 3 leden ingeschreven en de promotiecampagne werkt die 

avond : twee nieuwe inschrijvingen (Dunja en Sofie DC) werden genoteerd. 

Op 21.05: georganiseerd door IW Tour’Naïade : Zumba Party. Dit lijkt een ideaal gebeuren 

om wat overtollige wintervacht te verliezen. 

 

En “last but not least” : onze eigen Club: 

 

Sociaal :  

Uiterst gedreven en enthousiast stellen 6 van onze leden “hun” uitverkoren sociaal project 

voor.  En deze voorstelling had niets gemeen met een “Donald-Trump-optreden”. Het ging er 

bij ons naar goede gewoonte uiterst beschaafd en ordentelijk aan toe.  Geen lijfwachten en 

ook geen schermutselingen en  enkel weloverwogen en bovendien erg overtuigende 

presentaties van dames die het hart op de juiste plaats hebben. Donald moest eens 

langskomen (de kans is echter niet bijzonder groot dat hij langskomt nu hij Brussel een 

“hellegat” pleegt te noemen…). 

 

De inhoud van de projecten zullen nog per mail aan de leden worden meegedeeld, zodat 

ondergetekende zich beperkt tot een erg summiere voorstelling. 

 

1/ TEJO : voorgesteld door Siska met een filmpje uit “Terzake”: 

 

In wezen gaat het om jongeren die psychologische hulp nodig hebben onder meer omdat zij 

vaak onder “hoogspanning” moeten leven (zonder stereotiep te willen overkomen : moeder 

drinkt en vader slaat (en drinkt misschien tegelijk ook). 

Het project is vijf jaar geleden tot stand gekomen met als doel het hoofd te bieden aan de 

lange wachtlijsten.  Alles wordt georganiseerd door vrijwilligers die hulpverlening aanbieden 

aan jongeren met nood aan een therapeutische behandeling, die de samenleving hen op dat 

ogenblik niet kunnen aanbieden.  Het is een soort van “eerstelijns-therapeutische-

laagdrempelige en anonieme hulpverlening”. Dit alles wordt bovendien gesteund door de 

vermaarde professor-psychiater Peter Adriaenssens. 

 

2/ Zieke van DUCHENNE : voorgesteld door Isabelle Thoonen met een filmpje van een 

getroffen jongetje Louis : 
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Een ontroerend uit het leven gegrepen verhaal van Louis, die door deze vreselijke ziekte 

getroffen werd.   Het is een erfelijke aandoening (veroorzaakt door een “fout” in de X-

chromosomen) die hoofdzakelijk  bij jongens voorkomt.   

Het filmpje liet ons de levensloop zien van Louis : aanvankelijk een ogenschijnlijk dood 

normaal en dynamisch kind, die na verloop van  tijd nagenoeg niets meer kan, doordat zijn 

spieren langzaam maar zeker verzwakken.  Op 20-jarige leeftijd wordt vanuit stilzit-modus 

rechtkomen een huzarenstuk. Langer wachten zonder geneesmiddelen dreigt Louis fataal te 

worden vermits het hart ook een spier is die steeds zwakker wordt. 

Er zijn financiële middelen tekort om de ontwikkeling van geneesmiddelen die hieraan 

kunnen verhelpen te ondersteunen. Er is bitter weinig ondersteuning van overheidswege. 

Isabelle onderlijnt dat de ondersteuning rechtstreeks in handen komt van het overkoepelend 

orgaan. 

 

3/ SAMENSPEL : voorgesteld door Laurence : 

 

Dit is een organisatie die beschut wonen en werken aanbiedt aan personen die ontspoord 

zijn. Zo werd er vb een bakkerij ingericht  waar bestellingen kunnen worden geplaatst, 

kunnen dagschotels aan kostprijs worden besteld.  Dit alles wordt niet gecommercialiseerd 

vermits deze verzwakte personen de druk niet aankunnen. 

Tijdens het weekend kunnen ze terecht in een cafetaria waar ze sociaal opgevolgd worden. 

Op die manier wordt een zingeving gegeven aan deze jongeren en kunnen ze de draad weer 

opnemen.   

 

4/ LOVIE : voorgesteld door Elisa en Rachelle 

 

Hier worden mensen met een zware handicap opgevangen.  Ook Davy die door ons werd 

gesteund via de financiering van een “tablet” verblijft er.   Het betreft personen die meestal 

nergens anders terecht kunnen. 

Twee woningen, die dan toch beveiligd en veilig zijn in crisissituaties worden gebouwd voor 

elk 10 personen.  De kostprijs van een woning bedraagt 3.000.000 €.  De Lovie financiert zelf 

500.000 € dank zij private organisaties. 

 

5/ VENTIEL (met een ventiel kan je lucht in de banden blazen en stoom afblazen waar 

nodig)  : voorgesteld door Micheline 

 

Deze organisatie bekommert zich om het lot van mensen die lijden aan  jonge dementie.  De 

man van Goedroen Callewaert werd hierdoor getroffen op jonge leeftijd. Uiteindelijk zag 

Goedroen voor het eerst terug wat licht in de ogen van haar man toen hij met een budy de 

Mont Ventoux opfietste. 
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De ondersteuning zal gebruikt worden om activiteiten voor deze jong dementerenden te 

organiseren, wat de partner toelaat  om ook eens iets anders te doen.   Wie de film “Still 

Alice” gezien heeft, heeft een duidelijk beeld van deze ziekte. 

 

6/ KINDERLAND-INTERNAAT : voorgesteld door Sofie Eggermont 

 

Het internaat biedt de mogelijkheid aan 75 kinderen om een tweede thuishaven  te vinden.  

Sofie wordt zelf dagelijks geconfronteerd met 55 van die kinderen. Dit zijn 

schipperskinderen, kinderen van foorkramers, kinderen die thuis geen enkele structuur 

hebben of die geplaatst zijn door de jeugdrechter.  

Recentelijk was onze minister van onderwijs nog op bezoek en mocht zij de getuigenis 

aanhoren van twee kinderen (1e en 3e middelbaar) die daar al 10 jaar verblijven.  Uit deze 

getuigenis kwam duidelijk naar voor hoe dankbaar deze kinderen zijn voor de kansen die hun 

worden geboden.  Deze kinderen zijn vaak  gelukkiger op internaat dan thuis en als ze vrijdag 

naar hun ouders moeten terugkeren, is dit vaak tegen hun zin.  Voor hen is het een kans om 

uit de vicieuze cirkel, waarin hun ouders vertoeven, te geraken.  

 De prijs van het internaat wordt erg laag gehouden om deze kinderen ook toegang te 

verlenen tot het internaat.  Indien hen die kans niet zou worden geboden, zouden ze wellicht 

ook nooit erin slagen hun studies verder te zetten. 

De studiezaal in het internaat is dringend aan renovatie toe.  Het budget zou dan ook 

worden aangewend om de studiezaal wat te vernieuwen en aan te passen aan de 

hedendaagse noden door onder meer de aankoop van modulaire banken edm. 

TOT SLOT : 

 

Ledennieuws: 

Opnieuw is er vernieuwing in aantocht : op de volgende vergadering verwachten we weerom 

een nieuw kandidaat-lid, Bénédicte Devos. 

  

Belangrijke data 

14.04: Verkiezing omtrent nieuw sociaal project 

16.04: Vriendschapsdag IW Mechelen 

29.04: Bedrijfsbezoek Triporteur (ID Fresh)  te Wervik 

08.05: Wings for life 

19.05: Open vergadering Professor De Maerteleire over “fabels en feiten voeding” 

21.05: Zumba Party IW Tour’Naïade 

09.06: Creatieve afsluiting van een erg mooi jaar door onze creatieve Voorzitter 

16.06: Districtsvergadering en bestuurswissel D62 

24.06: Bestuurswissel IWKGS 
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Verjaardagen: 

1./ Mochten deze maand kaarsjes uitblazen : 

Op 1.03 Veronique en op 20.03 Sofie Eggermont 

2./Vertrekt naar Milaan om haar verjaardag te vieren: 

Isabelle Thoonen 

 

Hartelijk proficiat!  

 

De spreuk/levenswijsheid van de maand 

Voor deze maand :  
 “Compassie en liefde zijn niet slechts luxe. Ze zijn essentieel voor de voortdurende 
overleving van onze soort.”  Deze wijsheid werd afgesnoept van Dalai Lama 

 

Jullie Penhouder 

 

 

 


