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Reach Out

make the most of now!

VOORWOORD

CIRCULAIRE

VOORWOORD
YES!!!!
Wij als Circulaire commissie zijn blij! De reden hiervoor is dat
we een aantal belangrijke veranderingen hebben kunnen
doorvoeren die al een tijdje op ons verlanglijstje
stonden.

Zo worden wij sinds deze Circulaire ondersteund
door twee ‘free-lance’-tekstschrijfsters. Geraldine
Wijffels van LC51 Zeeuws-Vlaanderen en Esther
Horsten van LC13 Land van Cuijk zitten niet officieel
in de Circulaire-commissie, maar zij leveren ons
artikelen aan die niet gaan over een goed doel of
over wat voor leuke dingen we allemaal met onze
Circles doen, maar over heel andere zaken die ons
vrouwen ook bezighouden. Wij zijn heel blij met hun
input en zien nu al uit naar alle mooie artikelen die
we nog van hen mogen ontvangen.

Een andere, voor ons heel belangrijke, verandering
is dat alle artikelen vanaf nu via de website
aangeleverd kunnen worden. Veel van jullie hebben
al gebruik gemaakt van deze optie en daardoor
hebben we er een paar foutjes uit kunnen halen.
Vanaf nu is het aanleveren via de site DE manier
van je teksten, foto’s en advertenties insturen.

We hopen dat dit alles gaat resulteren in een nog mooiere
Circulaire!

Yours in Friendship,
Nanna, Marjon en Femke
Redactie Circulaire
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Met hoeveel zijn jullie?
Twee jaar geleden gingen twee Ladies van LC21 De
Friese Wouden naar de AGM in IJsland. Ze kwamen
terug met fantastische verhalen. Ze spraken over
dingen als met open armen ontvangen, ware
vriendschap en belevingen. Ze stelden zich tot doel
om ons zo te enthousiasmeren dat we met zoveel
mogelijk Ladies van LC21 naar de AGM in Sønderborg
zouden gaan. Zodat we allemaal konden beleven
wat zij hadden beleefd in IJsland. Het doel werd
bereikt: woensdag 23 augustus reden we met maar
liefst 10 Ladies en 4 oud-Ladies naar Denemarken.
Met enige vorm van trots: meer dan een kwart van de
Nederlandse delegatie!
LCI virgin
Als ‘LCI virgin’ wist ik niet helemaal wat ik kon verwachten. Bij de
registratie op donderdag bleek dat alle reserveringen goed waren doorgekomen en daar waren ze dan: onze eigen registratiekaarten. Het feest
kon beginnen! Buiten het hotel troffen we de Ladies van Zambia, alsof

we elkaar al jaren kenden begroetten we elkaar. Aan het einde van
middag startte de AGM officieel
met een openingsceremonie, daar
zag je pas echt goed met hoeveel
we daar wel niet waren: meer dan
800 Ladies die leven en Circlen
vanuit hetzelfde principe van
‘vriendschap en service’. Aansluitend gingen we met zijn allen in
de parade door Sønderborg. Fantastisch om te zien hoe we ons als
Nederlandse Ladies onderscheiden
met die gekke Volendamse kostuums met zeer gewild hulletje.
Pin swapping
Als je nog nooit een LCI event
hebt meegemaakt, heb je waarschijnlijk geen idee hoe hebberig je
wordt van het swappen van pins.
De Ladies hadden ons er al wel op
voorbereid, maar eerlijk is eerlijk,
na de parade had ik wel even een
drankje nodig om los te komen.
Het idee: je ruilt je pins of kleine
klompjes tegen pins van Ladies uit
andere landen. Later op de avond
werden ook de hulletjes een gewild
ruilobject, evenals de klompsloffen. Als je eenmaal de smaak
te pakken hebt word je hier heel
bedreven in.
AGM
Ook tijdens de AGM vielen we als
Nederlandse Ladies weer op met
die mooie flag dresses. We hebben
als LC21 deze dagen uitgebreid
de mogelijkheid gepakt prachtige
foto’s te maken van onze (bijna volledige) Circle. Tijdens de

LC21 / LC68
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Met 14!
"Het verhaal van de Circle die bijna
volledig naar Sønderborg ging...."
AGM zie je pas echt wat Ladies over de hele wereld samen in vriendschap voor elkaar krijgen voor het goede doel. Tevens was ik verrast
door het enorme side-by-side netwerk van LCI. Je kunt samen echt iets
betekenen!
Vriendschap
Een van de meest bijzondere dingen bij een LCI conferentie is dat je
echte vrienden maakt. Er staat niets in de weg omdat je vanuit dezelfde
principes naar de wereld kijkt. Dat gebeurde ook bij de homeparties, bij
de Deense Ladies thuis. Het voelt gewoon alsof je bij je eigen Circle bent.
Uiteindelijk na 3 dagen ondergedompeld te zijn in een LCI bad kun je
zeggen: ik heb het LCI virus opgelopen. Het was een geweldige ervaring,
zeker met bijna de hele Circle, moeilijk uit te leggen aan mensen die dit
nog nooit hebben meegemaakt. We hebben vrienden gemaakt, vreselijk

gelachen, enorm veel lol gehad
en ik ben verliefd geworden op
Sønderborg en omgeving. Volgend
jaar Haugesund, wie weet zijn we
er weer, maar zeker weten Rotterdam 2019. Daar moet je bij zijn!
Kirsten Wind
LC21 De Friese Wouden

Kom 20/1 naar het
Nieuwjaarsconcert
LC68 Barneveld organiseert op 20 januari
2018 het Nieuwjaarsconcert. De muzikale
aftrap van het nieuwe jaar bij uitstek.
Het concert is klassiek georiënteerd. Als inleiding op het
concert kunnen bezoekers een High Wine Arrangement
reserveren. Maar liefst € 10,- per arrangement is bestemd
voor Make-A-Wish. Mooi extraatje is de aanwezigheid van
wenskind Lisanne Spaander. Zij vertelt niet alleen haar
verhaal maar zingt ook samen met het orkest een aantal
nummers.
Wil je op het nieuwe jaar proosten met de Barneveldse
Ladies?
Mail naar lc68@ladiescircle.nl.
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President
Lieve Ladies,
Vanaf 2 juni jl. heb ik het lint en daarmee de eervolle rol gekregen om
dit jaar jullie President te zijn.
Zoals sommigen misschien weten heb ik mijn eigen (HR) interimbedrijf, maar mijzelf langer verbinden aan een rol, zoals bijvoorbeeld
deze Presidentsrol, vind ik ook fijn. Samen toewerken naar een nog
stabielere serviceclub, waarbinnen wij als Ladies met
elkaar verbonden zijn door vriendschap.
Mijn motto, ‘Reach out. Make the most of now!’, heb
ik daarop gebaseerd. Vanuit onze verbondenheid
samen de wereld een beetje mooier maken… wij Ladies
kunnen dat!
Groei en verjongen staat nog altijd op de agenda.
Als Bestuur denken we regelmatig na over hoe we het
Circlen, het Ladies zijn, meer bekendheid kunnen geven.
Je ziet dat als je dit aandacht geeft, er groei komt. In
november is er een artikel van ons in de ‘Quote 500’
verschenen, op de middenpagina. Naast dat we veel
lol hebben gehad bij het maken van de foto’s, komen
we samen met vier andere serviceclubs in een van de
meest verkochte oplage van het jaar.
In december gaan wij naar het charter van LC
Singapore, waar wij als LCNL trotse Godmother van zijn!
We hebben regelmatig contact met hen en dat blijf ik
bijzonder vinden. Je kent elkaar nauwelijks en toch is er
die verbondenheid. Voor wie het leuk vindt, join us!
Op 21 maart aanstaande zijn jullie allemaal van harte welkom in
Barneveld voor een follow up van de 'Open Coffee'. Wij kijken terug
op een fijne eerste bijeenkomst afgelopen september, waarin we als
bestuur veel waardevolle tips hebben gekregen, vruchtbare ideeën
zijn uitgewisseld (wat een potentie bij elkaar!) en natuurlijk een lekker
drankje met elkaar hebben gedronken. De whiskylounge staat alvast
gereserveerd voor ons, dus hopelijk zien we vele van jullie op 21 maart!
Tot ziens bij de RBB’s,
Yours in friendship,
Marleen

ADVERTENTIES
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LC de Aa 07 DOET !

Net onder ‘s Hertogenbosch ligt het mooie Sint Michielsgestel.
In augustus 2016 is hier een natuurspeeltuin aangelegd, midden
in het dorp, door en voor bewoners van Gestel en omgeving. De
speeltuin is opgericht naar intiatief van een paar vrijwilligers.

VRIENDEN

In het voorjaar heeft Ladies Circle de Aa 07 tijdens
NL DOET! de speeltuin speelklaar gemaakt. Deze actie was een
vervolg op de verkoop van flessen Siciliaase olijfolie. Hiermee is
een flink bedrag opgehaald. Tijdens het lentefeest heeft de
LC de Aa 07 een cheque ter waarde van €1000,- kunnen overhandigen aan het bestuur om een nieuw speeltoestel aan te
kunnen schaffen.

GEZINNEN

KINDEREN

OUDEREN

“Aandacht voor elkaar”
Thema bestuursjaar 2017-2018
LC03 Groningen

Vacature: Kandidaat-notaris (fulltime)
Op zoek naar een mooie uitdaging binnen het notariaat? Prick & Van Houtum notarissen te Zevenaar is op
zoek naar een kandidaat-notaris ter uitbreiding van het team. Bij gebleken geschiktheid zijn er
mogelijkheden voor opvolging van één van de zittende notarissen.
Over Prick & Van Houtum
Prick & Van Houtum notarissen is werkzaam op het gebied van familierecht, onroerend goed en
ondernemingsrecht. Er zijn 3 notarissen werkzaam; in zijn totaliteit bestaat het team uit 13 personen en er
heerst een prettige, collegiale werksfeer.
Wat kan je verwachten?
Na een inwerkperiode zul je zelfstandig cliënten te woord staan en dossiers behandelen. Je zult werkzaam
zijn in de algemene praktijk. Prick & Van Houtum notarissen biedt een mooie werkplek binnen het notariaat,
waarbij je te maken krijgt met alle facetten van het vak. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het
tonen van initiatief wordt gewaardeerd. Je ontvangt een marktconform salaris, afhankelijk van werkervaring
en je persoonlijke ontwikkeling.
Functie-eisen


Je hebt een universitaire studie notarieel recht afgerond alsmede de beroepsopleiding en bent
waarnemingsbevoegd;



Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring opgedaan;



Je bent representatief en hebt een klantgerichte instelling;



Je bent secuur en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan;



Je hebt een hands-on mentaliteit en bent betrokken.

Spreekt deze functie jou aan?
Reageer dan door je CV en motivatiebrief te mailen naar martijn@pvhnotarissen.nl. Voor vragen kan je
terecht bij Martijn van Lawick van Pabst, bereikbaar via 0316 - 52 46 41.
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Here we go . . . online
Een aantal jaren terug werd er gezwoegd, gezucht,
ingekort en weer bewerkt tot het juiste formaat.
Met de nieuwe website-indeling van Ladies’ Circle
Nederland werd dit al een stuk minder. Nu zo’n twee
jaar verder is het met foto’s soms nog flink bewerken
en een beetje puzzelen, om alles naar onze eigen LC
wensen in te delen. Maar na een avondje zwoegen,
ziet er online toch Lady Like uit.
Op het moment van schrijven
wordt de Android LAPP getest en
maken al vele Ladies gebruik van
de Apple LAPP. Alles bij de hand
zoals een heuse “up-to-date-Lady”.
Maar vrouwen zijn niet snel tevreden en er zijn nog vele wensen.
Zoals, een online registratie- en
betalingstool, foto-bewerkingstool
en mogelijkheden om gemakkelijker te linken naar eigen social
media.
In navolging op het landelijk
bestuur, heeft LC41 de Leijgraaf
dit jaar als proef ook een weblady
toegevoegd aan het bestuur. Niet
alleen om het landelijk voorbeeld
te volgen maar ook om werk te
verdelen en het soms ondergeschoven kindje “het internet en social
media” een prioriteit en boost te
geven.
Binnen het team van De Leijgraaf
zijn een aantal enthousiaste social
media (facebook/twitter/app) Ladies. Zij zorgen voor korte nieuwsberichten, foto’s, logo’s en aankondigingen bij onze activiteiten om
onze volgers te informeren.

is uit te werken naar een Web-en
social mediaplan. Dit is een soort
overzicht met uitgangspunten
waarmee de club wil gaan werken
op het gebied van Internet en
social media. Het verwerken van
nieuws, feiten en foto’s op de LC
41 website vinden de dames erg
belangrijk. Uiteraard is dit een
tijdrovend klusje, wat niet altijd
meevalt.
De weblady vertelt: “We zijn allemaal erg actief, hebben stuk voor
stuk een heerlijk bezig leventje,
zowel privé als zakelijk en tijd
vinden om voor de LC bezig te
zijn is dan soms de puzzel op zich.
Maar als je er dan even voor gaat
zitten en samen aan de slag bent,
is het resultaat ernaar! We horen
nu al van nieuwe Ladies terug dat
het prettig is om duidelijke info te
vinden op onze website en…UP TO
DATE! Heel belangrijk voor een
Up-to-date-Lady!!
Een weblady een aanrader voor
jouw Circle? Ja dat is zo!! Vragen?
Bel of mail ons gerust.
http://lc41.ladiescircle.nl/

De kersverse weblady mag dit jaar
bij ons bestuur aansluiten om,
waar mogelijk, alles wat te doen

LC16
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Is opbrengst alleen in
euro’s uit te drukken?
beterpuntjes: beter aanpassen op
publiek (alles boven 10 euro loopt
blijkbaar niet op een braderie),
wellicht een andere locatie voor
de kraam (meer in de doorloop
routes), etc.

Met auto’s vol wafelijzers, gadgets, collectebussen,
zonnebrand en enthousiasme, reden we 7 juli de markt
van Weert op. Klaar om voor Make-a-Wish een mega
bedrag op te gaan halen tijdens een groot Weerter
evenement; de Braderie.
Aangezien de Weerter Ladies’ hun mannetje wel staan, was er slechts
hulp nodig van één marktkoopman om de tien planken en een zeil om te
bouwen tot een prachtige Make a Wish pop-up-store.
Vol verwachting startten we de dag, met eerdere succesvolle NSR
Gadget verkopen in ons achterhoofd. In teams van telkens 5-6 bevlogen
Ladies gingen we aan de slag; vers gebakken wafels en een zonnebrandinsmeerservice voor 1 euro, prachtige scherp geprijsde Label 071 gadgets, kleinere gadgets van het merk van een van onze eigen Ladies ‘Petit
Tut’ en natuurlijk de collectebus.
Boven verwachting konden we ruim 170 Braderie bezoekers verblijden
met een vers gebakken wafel. Het zonnetje hielp ons enorm mee. Ook de
collectebussen werden behoorlijke gevuld door voorbijgangers. De Gadget
verkoop liep echter nauwelijks. We sloten de dag dan ook af met een zeer
bescheiden opbrengst voor Make-a-Wish.
Aanvankelijk keerden we teleurgesteld huiswaarts. Potverdorie, balen,
wat hadden we anders moeten doen! Natuurlijk identificeerden we ver-

Bij de evaluatie kwamen echter
vooral de verhalen naar voren over
hoeveel mooie gesprekken er die
dag waren. Aan de kraam, tijdens
de collectes. Veel mensen hadden
een persoonlijk verhaal in relatie
tot Make-a-Wish, wie we een luisterend oor konden bieden. Verder
kenden een aantal mensen Makea-Wish niet maar stonden wel open
voor het verhaal. Al met al een
zeer waardevolle dag waarvan de
opbrengst, als deze alleen in euro’s
uitgedrukt zou worden, behoorlijk
onderschat wordt.
LC16 Weert
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Ode aan

de onesies
middenin het leven staat, de tijd
vandaan om zo vaak met een stel
vreemde vrouwen gezellig te doen
of de handen uit de mouwen te
steken? En als wandelen met bejaarden tot één van de activiteiten
behoort, kan ik die tijd dan niet
beter besteden aan mijn eigen oma
waar ik te weinig tijd voor maak?

Sommige telefoongesprekken
blijven je bij. Tot in lengte van
dagen. Zo zie ik mezelf nog zitten, op woensdagmiddag rond
lunchtijd aan een keukentafel
vol kinderen. Met mijn telefoon
tussen schouder en oor geklemd,
smeer ik boterhammen met kaas
en chocopasta en luister ik naar
Natascha. Inderdaad: geheel tegen
ieder opvoedprotocol in, maar het
onbekende nummer maakte me
nieuwsgierig.
Natascha wil graag een keer langs
komen. Samen met Anneke, om
mij iets te vragen over de Ladies’
Circle. Gehaast –want uitgerekend
op dat moment gaat er een beker
melk over tafel- maken we een afspraak. Pas als ik een half uurtje
later de borden in de vaatwasser
zet, valt het kwartje. Ik? Ladies’
Circle? Dat is toch een serviceclub? Zo’n club voor hockeymoeders die tijd over hebben? Dames
met een parelketting, die keurig
getrouwd zijn met iemand uit het
old-boys netwerk van de Rotary,
Lions of zoiets. Ik? Ik geloof toch
niet dat Natascha mij goed kent…
De week verstrijkt en ik overweeg
verschillend keren om de afspraak
met Natascha en Anneke af te
zeggen. Ja, ik rijd in een Volvo,
mijn oudste dochter hockeyt en
zowel mijn man als ik hebben een
eigen bedrijf, maar verder pas ik
naar mijn idee in de verste verte
niet in het plaatje. Maar mijn
nieuwsgierigheid wint het.

Esther Horsten heeft kinderen,
een man, een Circle (LC13
Land van Cuijk) en … een
zeer vermakelijke kijk op de
wereld om haar heen! Iedere
Circulaire neemt ze ons even
mee in haar gedachten.

Waarom denken zij in vredesnaam
dat ik wél in zo’n clubje pas? Hun
antwoord is eenvoudig: Omdat ik
ondernemend ben en middenin
het leven sta. Als ze de deur uit
zijn, haal ik mijn schouders op.
Met dat antwoord kan ik werkelijk
niets. Voor een club die zo vaak bij
elkaar komt en activiteiten organiseert, moet je inderdaad niet
iemand zoeken die het liefst iedere
avond in een onesie op de bank
hangt. Maar mijn hemel: soms
zou ik willen dat het lukte om één
avond in de week op die bank te
liggen. Waar haalt een vrouw die

Toch meld ik me een paar
maanden later, in een huiskamer
in Boxmeer. In een gewoon huis
welteverstaan. Geen grote villa,
maar een normaal huis waar
vrolijke kinderknutsels aan de
muur hangen. We starten met
een voorstelrondje. En dat maakt
indruk. Een juf, een advocate, een
freelance vormgeefster, een fulltime moeder: de variatie is groot.
Nee, niet alle kinderen hockeyen,
sommige dames staan op zaterdagochtend gewoon langs het
voetbalveld. En parelsnoeren zie
ik niet, spijkerbroeken wel. Langzaam gaat de knop om…
Weer een paar maanden later zeg
ik volmondig ‘ja’ en begrijp ik wat
ze bedoelen met dames die middenin het leven staan. Mijn vooroordelen hebben plaats gemaakt
voor groot enthousiasme. Nog
steeds zijn mijn weken te kort,
maar voor de Ladies moet je tijd
maken. En als ik begin dit jaar
een foto voorbij zie komen van Ladies die op de huishoudbeurs staan
in een knalroze onesie, moet ik zo
hard lachen dat mijn zoontje zijn
beker melk omstoot. Inderdaad: de
Circle is rond!

LC51
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"De Grote Zeeuws-Vlaamse

Familie Rally"
Dit jaar organiseerden we geen dansfeest, maar
LC51 Zeeuws-Vlaanderen en Soroptimisten ZeeuwsVlaanderen organiseerden voor het eerst een rally!
Bijna dertig auto’s reden op zondag 24 september 2017
mee met de Grote Zeeuws-Vlaamse Familie Rally.
Het was een zonnige en gezellige
autopuzzeldag voor het hele
gezin langs prachtige plekjes in
Zeeuws-Vlaanderen. Serviceclubs
Soroptimisten en Ladies’ Circle
Zeeuws-Vlaanderen sloegen voor
de organisatie van dit evenement
de handen ineen.

in onze regio ook het plan hadden
opgevat, om jaarlijks een rally te
gaan organiseren. Onder het motto
vele handen, maken licht werk zijn
we het samen gaan organiseren.
En het was een hoop werk, maar
de deelnemers waren enthousiast
en de opbrengst geslaagd!

Na tien edities van ons succesvolle dansfeest waren we echt toe
aan andere serviceactiviteiten.
Verschillende ideeën kwamen uit
onze gezamenlijke brainstorm.
Een speciale rally-commissie ging
aan de slag met ons plan voor een
rally. Al snel bleek dat de ‘Sorren’

Niet de snelste, wel de slimste
De Zeeuws-Vlaamse Familie Rally
was een puzzeltocht met onderweg
allerlei stops met opdrachten en
vragen voor jong en oud. De rally
was niet gericht op snelheid. Per
auto konden de deelnemers kiezen
voor een kinder- of een volwassen-

variant. Bij het startpunt in de
tuin op de boerderij van een de
dames, genoot iedereen van koffie/
thee met eigen gemaakt gebak.
Vervolgens gingen de bijna dertig
auto’s op pad. Bij het eindpunt op
een minicamping kon iedereen
napraten over de rit onder het genot van een drankje en mosselen
of saté met frietjes. We hadden
geluk dat het een prachtige nazomerdag was, dus buiten eten en
drinken was heerlijk.
Stichting Reyntje
De opbrengst van het evenement
is voor stichting Reyntje. In totaal
hebben we € 3.750 opgehaald.
Stichting Reyntje organiseert
gratis zorgeloze speelmiddagen in
een professionele omgeving voor
kinderen die een steuntje in de
rug nodig hebben. Spelenderwijs
leren de kinderen sociale vaardigheden, worden ze zelfbewuster
door nieuwe ervaringen en maken
ze vriendjes. Door het organiseren van onze gezellige middag,
zorgden we voor nog veel meer
gezellige middagen voor deze kinderen. Daar doen we het voor!

Liefs,
LC51 Zeeuws-Vlaanderen
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Side by Side:
‘Véél meer...
Ladies’ Circle is ontstaan doordat vrouwen van
Tafelaars elkaar opzochten en zich verenigd
hebben in Ladies’ Circle. Door ook andere
dames te benaderen zijn we gegroeid tot een
organisatie van ruim 12.500 Ladies wereldwijd.
Ladies’ Circle International is daarmee een
wereldwijd vrouwennetwerk.
Voorheen waren we met alle Serviceclubs verenigd in Service
In Nederland (SIN). Dit is in 2016 opgeheven, waarmee de
connectie tussen de serviceclubs onderling is verdwenen. Ladies’ Circle Nederland (LCNL) ziet zeer veel toegevoegde waarde in
samenwerking met andere serviceclubs.
LCNL is sinds de oprichting in vriendschap verbonden met de Nederlandsche Tafelronde (NTR), Agora Club Nederland (ACN) en 41 Club
Nederland (41CN). Verschillende verenigingen, maar met veel overeenkomsten en dezelfde waarden en doelen. ‘Vriendschap en Service’
zijn de kernwaarden van onze vier verenigingen, een groep gelijkgestemden die vanuit vriendschap iets voor de samenleving doet.

ling en het benutten van elkaars
netwerken

Iedere Circle richt het invullen van SideBySide in, zoals ze dat zelf
willen en op de wijze dat het inpasbaar is in het jaarplan. Dit kan ook
jaarlijks verschillen. Vooral op het gebied van Service bestaan er veel
gezamenlijke activiteiten, zowel op lokaal, als op nationaal en internationaal niveau.

Tijdens de AGM van Ladies’ Circle
International in IJsland in 2015
is er een internationaal memorandum (MoM) ondertekend tussen
de toenmalige Presidenten van
Ladies’ Circle International (LCI)
en Round Table International
(RTI). Enerzijds om samenwerking
te bevorderen maar tegelijkertijd
werden in dit document eigen
identiteiten gewaarborgd. Ook
tijdens de AGM 2017 in Denemarken was er veel aandacht voor
het uitbreiden van gezamenlijke
activiteiten.

Op internationaal niveau wordt de samenwerking geïntensiveerd, om
tot een groot (inter)nationaal netwerk te komen. Mensen met eenzelfde motivatie zetten zich in voor ‘vriendschap en service’, maar ook
voor meer professionele mogelijkheden, zoals persoonlijke ontwikke-

Aangezien we dezelfde waarde
hechten aan onze bijdrage aan
de maatschappij, zie je dat er
mooie initiatieven zijn voor geza-

Nationaal vindt LCNL dat SideBySide een grotere betekenis heeft
dan alleen de samenwerking met NTR, ACN en 41CN. Dit uit zich
onder andere in de samenwerking van Circles onderling binnen of
buiten een regio, Circles nationaal of internationaal, al dan niet met
dezelfde nummers.

...dan alleen
feest vieren
met elkaar!’
menlijke service- en fundraising
activiteiten. Voorbeelden hiervan
zijn bijvoorbeeld het jaarlijkse
feest in Flevoland met 2 Circles
en 2 Tafels en 2 Circles die een
gezamenlijke actie opzetten voor
Jarige Job, Ruby & Rose en Makea-Wish.
Nationaal zijn de acties voor SintMaarten of All4Nepal voorbeelden
voor de samenwerking, net als
het gezamenlijke gala dat na onze
ALV is georganiseerd in 2017.
In 2017 heeft LCNL voor het eerst
haar vergadering op dezelfde
locatie gehouden als NTR en haar
Ladies uitgenodigd het aanslui-

tende gala bij te wonen. Daarmee
is de start gemaakt van een gezamenlijk jaarvergadering weekend.
We zoeken voor de komende edities
naar een gelijkwaardige samenwerking tussen beide organisaties
rondom de jaarvergaderingen. Dat
betekent dat we streven naar een
evenwichtige verdeling van zowel
rollen, taken alsook financiële
middelen.
We hopen dat we in de toekomst
kunnen werken naar een mooie
samenwerking. Om met elkaar,
gezamenlijk nog veel meer uit onze
‘Vriendschap en Service’ te halen!

Ladies’ Circle Nederland
wil de samenwerking met de
Nederlandsche Tafelronde de
komende jaren intensiveren
en waar mogelijk uitbreiden.
Redenen om dit te doen zijn
onder andere:
- Gebruik te maken van
elkaars netwerk en kennis;
- De bekendheid van de individuele organisatie breder
uitdragen, zowel regionaal als
nationaal;
- Leden en potentieel nieuwe
leden ontmoeten, dit zijn niet
per definitie vrouwen van Tafelaars, maar kunnen ook dames
uit hun netwerk zijn;
- SideBySide service/charity
mogelijk te maken voor alle
Circles.
Het is zeer belangrijk dat de eigen identiteit van alle verenigingen gewaarborgd blijft. Dit
staat niet ter discussie en zal
ook niet ter discussie komen
te staan. Een nauwere samenwerking betekent het vergroten
van elkaars slagkracht en het
verstevigen van ‘Vriendschap
en Service’ in Nederland en
daarbuiten.
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Vet Cool Man!
Op 17 juni 2017 vond bij het RDW in Lelystad de 15e
editie van ‘Vet Cool Man’ plaats. Dit evenement
wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting
Geluk & Vrijheid. Deze, uit een mannendispuut van
Farmaciestudenten ontstane stichting, bestaat uit een
groep enthousiaste jonge apothekers.
Op deze bijzondere dag worden 150 gezinnen en hun chronisch zieke
kind door talloze Porsche liefhebbers uit het hele land bij hun vaste
Medisch Centrum opgehaald en naar de Kombaan van het RDW in Lelystad gereden.
Daar is naast het rondjes rijden op de 3 kilometer lange testbaan met
twee supersteile bochten nog veel meer te doen: er zijn springkussens,
uiterst coole kleine elektrische sportauto’s waarmee de kids zelf een parcours kunnen rijden, je kunt je schminken, er zijn clowns, masseurs voor
de mama’s en papa’s en natuurlijk heel veel te eten en te drinken. Het
is een dag voor het hele gezin omdat ook de ouders, broertjes en zusjes
dagelijks de gevolgen ervaren van een ziek gezinslid.
LC60 De Haar heeft het afgelopen jaar ruim €4.000,- voor dit evenement
opgehaald met de organisatie van een pubquiz, een rugzakkenverkoop
en statiegeldzuilen bij supermarkten. Hoe leuk is het dan om met eigen
ogen te zien wat er met dit geld gerealiseerd wordt en om bovendien zelf
ook nog eens de handjes uit de mouwen te steken?!
We werden om 08.00 uur in Lelystad verwacht voor de briefing. Pfff,
om 06.30 uur opstaan (en dan niet voor een tropische vakantie) op een
zaterdag is dan toch even pittig. Aangekomen op het immense terrein
in Lelystad krijg je al snel het gevoel dat dit een bijzondere dag gaat
worden.

Mijn collega-Lady Jacqueline en
ik zijn deze dag verantwoordelijk voor het schenken van de
drankjes. ‘Dat past prima’, was
onze directe reactie.
Mijn elfjarige Lady in de dop is
er vandaag ook bij. Heel bijzonder
om te zien hoe enthousiast zij voor de andere kindjes - aan de
slag gaat met het sjouwen van de
drankvoorraad en het schuin inschenken van de cola zero, ‘anders
gaat ie zo schuimen…’.

LC60 / LC71

Iedereen heeft dorst dus je
krijgt de kinderen, hun ouders,
de Porsche-rijders en de talloze
vrijwilligers aan je kraam. Mooi
om te zien hoe veel van deze
mensen zichtbaar genieten van
deze verwendag!
De mannen van de organisatie
hadden het allemaal top geregeld. Naast de traditionele
hotdogs en poffertjes hadden ze
gezonde salades en verse sappen in de aanbieding. Er stond
zelfs een grote vriezer afgevuld
met het bekende B&J ijs! Veel
hiervan hebben zij via sponsoring of giften kunnen regelen.
Naast de Porsches waren er
oude Amerikaanse politieauto’s
en motoren en van die leuke
oude vuurrode brandweerauto’s
en het allermooiste: overal
mogen de kinderen inzitten en
meerijden. Vet Cool Man!
Het valt op hoe bevlogen, positief en gedreven deze club jonge
mensen van de Stichting Geluk
& Vrijheid is. Ook de veelal
jonge vrijwilligers (vaak farmaciestudenten) hebben stuk voor
stuk deze mooie open houding.
Wij hebben genoten van alle
blije koppies en zijn er trots
op dat wij als Ladies’ Circle
hieraan een bijdrage hebben
kunnen leveren, zoals het motto
van bestuursjaar 2016/2017
luidde: GOED BEZIG!
Monika van Miltenburg,
LC60 De Haar

CIRCULAIRE

Grote Kleine
Bandenrace!
Op zondag 17 september werd door Ladies’ Circle
71 Parkstad in verband met ons 5 jarig bestaan een
uniek en ludiek lustrum evenement georganiseerd
genaamd “Kleine wielen op het Pancratiusplein”,
ten behoeve van het Toon Hermans Huis Parkstad.
Ruim 135 deelnemers namen
deel aan de hilarische estafette
race op 12'' fietsjes. Het werd
een geweldige middag rondom
het Pancratiusplein in hartje
Heerlen voor jong en oud, met
als doel een mooi bedrag op te
halen voor het Toon Hermans
Huis Parkstad.
Het Toon Hermans Huis
Parkstad is een inloophuis voor
mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Het huis
biedt, in een warme en veilige
omgeving, diverse vormen van
ondersteuning bij het omgaan
met kanker. Dit kan variëren
van lotgenotencontact, lezingen en informatie, tot cursussen, creatieve activiteiten en

ontspanningsoefeningen. Het is
een plek voor mensen die behoefte
hebben aan een luisterend oor, of
juist even rust nodig hebben.
Aan het eind van de dag overhandigde onze voorzitter Geertje
Theelen een cheque ter waarde
van €4.320,- aan dhr. Eke 		
Zijlstra, bestuurs-voorzitter van
het Toon Hermans Huis Parkstad.
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Vicepresident
Lieve Ladies,
Op het moment dat ik gevraagd werd voor de Ladies’ Circle dacht
ik, dat krijgen we nooit gecombineerd. Manlief een eigen zaak en
actief Tafelaar, drie kinderen, zelf een drukke baan en ik wil ook
graag getrouwd blijven…
Maar ergens knaagde dat gevoel; Ik gun mijzelf de
Ladies’ Circle. Tijd voor vriendinnen die ik anders niet
zal ontmoeten, persoonlijke groei en een bijdrage
leveren aan verschillende goede doelen. Het was een
beslissing, een kadootje voor mezelf waar ik tot op de
dag van vandaag geen spijt van heb gehad. In ons
gezin staat service en vriendschap altijd centraal. Onze
kinderen ontwikkelen zich met een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en dat vind ik zo ongelooflijk
waardevol.
Wat jullie van mij willen weten is dat ik van gekkigheid
houd, lef heb en een gevoelige persoonlijkheid heb. Ik
waardeer diversiteit en anders zijn. Door verschil samen
te brengen, worden de mooiste ideeën geboren,
uitgevoerd en afgemaakt. Het meest waardevolle wat
de Ladies’ Circle mij gebracht heeft, zijn de intense
vriendschappen die je op verschillende momenten
maakt. Bij sommige ontmoetingen weten andere Ladies
jouw hart op zo’n bijzondere wijze te raken, je weet
meteen dat er een vriendschap voor het leven geboren is, zonder
dat er verplichtingen aan hangen.
Het komende jaar zal ik Marleen ondersteunen in alles wat ze dit jaar
voor de Ladies in petto heeft. Daarnaast vallen er een aantal taken
onder mijn verantwoordelijkheid zoals het Travelfund, bezoeken van
een aantal RBB’s , Circlebezoeken en contacten onderhouden op
nationaal en internationaal niveau.
Mocht je meer over mij willen weten, zie Facebook, LinkedIn maar
nog liever…zoek me op en maak een praatje, nodig me uit, ik
ontmoet jou graag!
Yours in Friendship
Femke Hagen-Heerkens
Vicepresident Ladies' Circle 2017-2018

CIRCULAIRE

ADVERTENTIES

Vang je herinneringen
Portretten in opdracht

de smaack van quaack
(h)eerlijk eendenvlees,
de verrassing op je bord
te bestellen in de webshop
of af te halen.

www.quaack.nl
passieboer

Bezoek het atelier en laat je inspireren door
de vele mogelijkheden. +31 (0)648533129
Olieverf portretten vanaf 450,-

rietweg 48 biddinghuizen tel: 0625392948

Praubstraat 23
8011 PN Zwolle

Kleine Veerweg 31
8016 PA Zwolle

ica
Er

Hyat
t

Fine Art
erica@ericahyatt.com
www.ericahyatt.com

Als Ladies' Circle op zoek naar een goed doel?
Ushersyndroom.nl is dichtbij een oplossing die deze kinderen hoop geeft op een
toekomst. Helpen jullie mee?
Neem contact op met Jet Sampers via jetsampers@hotmail.com

STOP DE

Batten, een slopende ziekte bij kinderen.
Ze worden blind, gehandicapt en de ziekte is ze op veel
te jonge leeftijd fataal. Help ons deze ziekte te stoppen!
Kijk op stopdeziektevanbatten.nl
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Het sprookje van LC67
de Markiezinnen
Er was eens een hele
grote Circle in Bergen op
Zoom, met nadruk op er
was eens…
De Ladies uit deze Circle hadden
veel gezellige avonden samen. Elke
maand aten zij samen, lachten zij
samen en hadden samen goede
gesprekken. Maar voor sommige
van hen ontbrak de juiste balans
tussen Vriendschap en Service.
Vele jaren is dit een belangrijk en
steeds terugkerend onderwerp van
gesprek geweest en verschillende
aanpakken zijn uitgeprobeerd.
Zo werd de manier van service
verlenen onder de loep genomen en
aangepast, de vergadering werden
anders ingevuld en er zijn op
verschillende momenten enquêtes
afgenomen om een goed beeld te
krijgen van wat de dames wilden.
Helaas heeft dit alles niet het
gewenste resultaat gehad. Een
deel van de groep bleek vooral

behoefte te hebben aan alleen
het Vriendschapsdeel. Met elkaar
kwamen zij in april 2017 tot de
conclusie dat dit niet is was 		
Ladies’ Circle inhoudt. Misschien
een verdrietige conclusie, maar
wel met een resultaat waar ze
trots op zijn. Want ondanks de verschillende zienswijzen, is er geen
enkel moment ruzie geweest en
zijn ze als vriendinnen uit elkaar
gegaan.

Zoals bij elk goed sprookje heeft
ook deze een happy ending. Er zijn
namelijk 4 Ladies overgebleven
die vol enthousiasme en energie
hun schouders eronder zetten.
Samen hebben ze nieuwe plannen
gemaakt en zijn ze opzoek naar
versterking. Er staat veel moois
op stapel, waarbij de handen uit
de mouwen worden gestoken voor
serviceprojecten en veel gezellige
activiteiten samen zijn ingepland.
Ze zijn na de zomervakantie goed
van start gegaan door voor het
eerst in de geschiedenis van LC67,
samen een weekendje weg te gaan
om hun 6-jarige verjaardag te vieren. In Maastricht werd er meer
dan eens geproost op de mooie
toekomst van deze Circle.
En ze Circle-den nog lang en
gelukkig!

LC13

CIRCULAIRE

Verjaardag LC13
Land van Cuijk
Traditiegetrouw wordt
op 13 september onze
verjaardag gevierd. Dit
jaar alweer de 32e! De
verjaardagscommissie
heeft een mooie locatie
hiervoor gevonden, Viller
Mühle in Goch, net over
de Duitse grens.

Aan deze oproep is dan ook massaal gehoor gegeven en de commissie kon
met een grote voorraad naar het distributiecentrum van de regionale
Voedselbank, daar waar de kratten ingepakt en vervoerd worden naar
de uitgiftepunten.

Hier werden we welkom geheten
met koffie en küche en was er
natuurlijk gelegenheid om weer
eens bij te praten met oud-Ladies,
die altijd uitgenodigd worden voor
ons verjaardagsfeestje (en daar
ook graag van de partij zijn!).
Vervolgens kregen we een bijzondere rondleiding door de wondere
wereld van Viller Mühle en daarna een gezellige borrel.
Wat dit jaar de verjaardag zo bijzonder maakte, is dat er voor het
eerst een goed doel bij gekozen is,
om zo ‘Vriendschap & Service’ ook
hierin mee te nemen.
Gekozen is voor de Voedselbank,
iedere genodigde werd gevraagd
om een houdbaar voedingsmiddel
mee te brengen. Een eenvoudige
vraag, iedereen is in de gelegenheid om hier iets mee te doen.

Een hartelijke ontvangst volgde, men was aangenaam verrast door de
grote hoeveelheid etenswaren die onze Ladies bij zich hadden. Vervolgens kregen zij een rondleiding en werd er een en ander uitgelegd hoe de
Voedselbank in zijn werk gaat. Dat er een strenge screening aan te pas
komt, dat zij volledig afhankelijk zijn van giften en ook het gegeven dat
het echt iedereen kan overkomen. Het aantal aanmeldingen is minder
dan enkele jaren geleden, maar nog steeds is er de noodzaak van een
Voedselbank in Nederland. Een indrukwekkend verhaal..
Wij kijken terug op wederom een heel geslaagde verjaardag en dit initiatief, om ook bij deze feestjes onze servicegedachte niet uit het oog te
verliezen, zal zeker een vervolg krijgen. Op naar onze 33e verjaardag!!
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MEET

Geraldine Wijffels (LC51 ZeeuwsVlaanderen) gaat voor elke Circulaire in gesprek met een bijzondere vrouw, soms bekend, soms
iets minder bekend, maar altijd
bijzonder!

Marit Burgman
Vriendenboekjes van kinderen staan er tegenwoordig vol mee; allemaal willen ze vlogger of YouTuber worden. Marit Brugman (27) is het! Ze is hét
meisje van Team Dylan Haegens, een populair YouTube-kanaal. En daardoor beroemd onder de jonge generatie YouTube-kijkers. Naast het maken
van online video’s voor haar populaire social media-kanalen, zet ze zich
sinds kort in voor jongeren met psychische problemen via haar stichting
Durf te Vragen
“Heel bizar dat onze hobby om video’s te maken voor YouTube is uitgegroeid tot een productiebedrijf met drie vaste medewerkers en verschillende freelancers”, begint Marit enthousiast. “Dat hadden we zelf
nooit gedacht. Dylan is in 2010 begonnen en inmiddels hebben we met
ons team bijna 1.175.000 abonnees. De nieuwe generatie kijkt nauwe-lijks meer naar televisie, maar bepaalt zelf wat ze willen zien en dat
kan onder andere via YouTube. Vandaar het grote succes.” Samen met
partner Dylan is Marit eigenaar van productiebedrijf Liever Sociaal in
Venray. Hier maken ze online video’s voor de kanalen ‘Dylan Haegens’
(komedievideo’s) en ‘Team Dylan Haegens’ (Q&A’s, battles en animatief-

ilmpjes). En allerlei branded
video’s voor klanten als Rabobank
en Kinderpostzegels. Daarnaast
verkopen ze merchandise, waaronder kleding, schoolspullen en
accessoires.
Echt ondernemen
Achter succesvolle YouTubeaccounts zit een hele organisatie.
“Ik ben het ‘regelmeisje’, dus de
manager van het geheel. Meekijken en -denken met de scripts, locaties en props regelen. Ik begeleid
campagnes voor klanten, sluit de
overeenkomsten en check de juridische zaken, plan de evenementen
en beantwoord ook nog alle mail.

MEET...MARIT BRUGMAN

CIRCULAIRE

M

“Het is bijzonder om ineens rolmodel te zijn!”
aak kennis met YouTuber Marit Brugman

O ja, ik speel ook nog vaak mee in
veel video’s. We zijn echt pioniers
op dit gebied. We hebben geen
eeuwenoude voorbeelden, maar
bepalen samen met alle bekende
YouTubers van dit moment de
regels. Het is onbekend waar we
met zijn allen over vijf jaar staan.
Voor ons is het dus belangrijk dat
we goed blijven nadenken over wat
we willen en waarvoor wij staan.
Het is echt ondernemen in een
nieuwe wereld. Om succesvol te
zijn, bestaat ons vak dus niet alleen uit filmpjes maken, maar uit
veel meer!”
Marit tussen de mannen
Naast de kanalen waarin Marit
met de drie mannen speelt, heeft
ze haar eigen kanaal. Zo vlogt ze
op haar kanaal ‘Marit tussen de
mannen’ over al haar belevenissen. “Het is eigenlijk een beetje
als grapje ontstaan. Mijn volgers
op Instagram mochten kiezen en
kozen ervoor dat ik een week zou
vloggen op een eigen kanaal. Dat
werd een succes, dus ik maak één
vlog per week. Mijn publiek is wel
anders dan bij de andere kanalen. Het zijn bij mij vooral jonge
meiden die kijken. Mijn doel is
om voor die doelgroep een positief
voorbeeld te zijn. Ik heb zelf een
eetstoornis gehad. In mijn video’s
wil ik laten zien dat je gewoon normaal kunt eten, omdat het vooral
belangrijk is dat je goed in je vel
zit. Over mijn herstel van de eetstoornis schreef ik het boek ‘Friet
in de Kliniek’. Ook hiermee wil ik
op een positieve manier laten zien
dat je beter kunt worden en weer

echt kunt genieten van het leven
en eten. Ik krijg geregeld mail van
meisjes die door mijn openheid er
thuis met hun ouders ook over hebben durven praten. En vervolgens
actie hebben ondernomen waardoor ze het leven weer zien zitten.
Het is bijzonder om een rolmodel
te zijn voor die meiden.”
Durf te Vragen
Marit kampte met haar
eetstoornis en vriend Dylan
leed aan angstaanvallen. Hun
eigen ervaring motiveerde ze
om jongeren te gaan helpen.
“Veel jongeren met psychische
problemen durven niet te praten
over hun situatie en weten
niet wat ze moeten doen. Wij
vinden dat daar verandering in
moet komen. Daarom hebben
we stichting Durf te Vragen
opgericht. Op de website www.
stichtingdurftevragen.nl geven we
informatie en tips om het gesprek
hierover aan te gaan. Bezoekers
vinden instanties in de buurt
waar ze terecht kunnen voor
hulp. Natuurlijk volgen er online
video’s van onze ervaringen. In de
toekomst gaan we ook een livechat
starten. Alles om de drempel om
het bespreekbaar te maken zo laag
mogelijk te maken. En te laten
zien dat je er vanaf kunt komen
en dat de wereld er dan ineens een
stuk rooskleuriger uitziet. Het is
mij gelukt, dus dat gun ik andere
jongeren ook. Want kijk eens waar
ik nu sta!”

Wist je dat ...
- Marit is een Limburgse schone
van 27 jaar uit Venray
- Bekend als hét meisje van
YouTube-kanaal ‘Dylan Haegens’
- Heeft ook haar eigen YouTubeaccount ‘Marit tussen de
Mannen’
- Eigenaar van productiebedrijf
Liever Sociaal
- Al geruime tijd is ze verliefd
en samenwonend met YouTuber
Dylan Haegenst
- Ze schreef het boek ‘Friet in de
Kliniek’ over haar strijd tegen
anorexia
- Samen met vriend Dylan heeft
ze de stichting ‘Durf te Vragen’
opgericht
- Marit is een voorbeeld voor
jongeren om te laten zien dat
het leven niet ophoudt na een
eetstoornis
- Ze is ook te zien als stripfiguur
op T-shirts, pennenzakken en
kaftpapier
- Blijf haar volgen, want van
haar gaan we zeker nog veel
horen!
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LC70 Westland

Het Water op met
Vorig jaar haalden onze Ladies met het Ladies' Circle
Westland Oktoberfest voor vier lokale goede doelen
een geldbedrag van € 35.000,- op. Het ging om
TylTyl centrum de Witte Vogel die onderwijs en zorg
biedt voor kinderen met een meervoudige handicap,
Skate4Air die geld inzamelt voor onderzoek naar
de ongeneeslijke taaislijmziekte Cystic Fibrosis, de
Plusbus die ouderen in het Westland vervoert en KNRM
(Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) Ter
Heijde.

Aan laatstgenoemde konden we
een cheque van € 10.500,- overhandigen. Bij de overhandiging
werd nog even gekscherend gezegd
dat we dan wel een keer mochten
meevaren. En daar hebben we ons
aangehouden!
Donderdag 24 augustus was
het zover. Met alle Ladies op de
George Dijkstra (de reddingsboot)
werden we door de tractor van de

Bubbels & Pumps
Na een fantastische
eerste editie drie jaar
geleden, heeft begin
oktober de tweede editie
van Bubbels & Pumps in
de Grote Kerk in Emmen
plaatsgevonden.

De avond was gevuld met humor,
fashion en natuurlijk bubbels.
Renate Reijnders leerde de dames
alles wat er te vertellen is over
humor en kledingwinkel Trud uit
Emmen had fashiongoeroe Janice
weten te strikken om allerlei tips
te geven over de welbekende chaos
in de kledingkast.
Als laatste was er een verloting
die met ontzettend veel humor
gebracht werd door Janice.
Natuurlijk was het daarna tijd
voor nog meer bubbels! De avond
is afgesloten met een prachtige
opbrengst van €3400,- wat geheel
ten goede komt aan de stichting
make-a-wish. Al met al een
geslaagde en gezellige avond!
LC73 Emmen

2.0

LC70
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KNRM Ter Heijde
loods naar het strand gereden en
te water gelaten. De vrijwilligers
van de KNRM, stoere mannen
én vrouwen, vertelden ons over
de boot en de acties die zij vaak ’s
nachts uitvoeren.
De KNRM Ter Heijde bestaat uit
ongeveer 25 vrijwilligers die allemaal opgepiept kunnen worden bij
een noodsituatie. En daar zijn ze
ook flink op getraind. Twee keer
per week oefenen ze met elkaar,
want ze moeten elkaar blindelings
kunnen vertrouwen. Wij voelden
ons ook erg veilig op de boot
met deze vakmensen. De Ladies
stonden allemaal buiten aan de
zijkant van de boot toen de schipper het tempo van de inmiddels
warmgedraaide motor opvoerde.
En de KNRM maakte er voor ons
een echt uitje van!
We voeren langs de kust richting
de pier van Hoek van Holland en
plots bevonden we ons op de Nieuwe Waterweg. Tussen de grote
schepen door voeren we richting
de overkant en verminderde de
schipper vaart. Het was een gokje,
maar het bleek onze geluksdag. Op
het strandje zonnebaadden tientallen zeehonden en om ons heen
waren er een aantal heerlijk aan
het zwemmen, alsof ze dit onderling met de KNRM hadden afgesproken. Een mooi fotomomentje
natuurlijk.
Hadden we het tot nu toe droog
gehouden, kregen we op de terugweg, om de pier door de golfslag

van een schip toch nog een flinke golf water over ons heen. En dat hoort
er eigenlijk ook wel bij! Met de wind door onze haren, het zout op onze
lippen en natte voeten voeren we terug naar Ter Heijde. Daar maakten we ons klaar voor de ‘landing’. Een spannend moment waarbij we
duidelijke instructies kregen om ons goed vast te houden. De schipper
manoeuvreerde de boot in de juiste positie en gaf een dot gas richting
het strand. Voor we het doorhadden reed de tractor ons al het strand op
en werden we op de oplegger gelift.
We zijn allemaal erg onder de indruk van deze supergave boottocht,
maar vooral ook van het werk dat deze vrijwilligers doen. En dat allemaal zonder enige bijdrage van de staat. De KNRM draait op giften van
rederijen, erven en andere bedrijven en personen.
Na afloop hebben we met elkaar een lekker hapje gegeten. Leuk is ook
dat een aantal ‘oud’ Ladies erbij aanwezig waren. Zij hebben immers een
groot aandeel gehad in het werven van de donatie. Fijn om zo de ‘nieuwe’ met ‘oude’ Ladies te zien kennismaken. Goede gesprekken werden
gevoerd, van het uitwisselen van vakantieverhalen tot heel persoonlijke
verhalen. Super om zo weer bij elkaar te zijn. Het was een topdag!
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Secretary
Lieve Ladies,
Inmiddels is het bestuursjaar al weer een paar maanden bezig en we
zitten er weer middenin.
De organisatie van de RBB’s was een uitdaging, maar op het moment
van schrijven zijn nagenoeg alle uitnodigingen binnen
en als ik zie wat een leuke en inspirerende activiteiten
er weer door jullie zijn bedacht, dan heb ik er helemaal
zin in om het hele land door te gaan en jullie allemaal
te ontmoeten.
Horen wat voor geweldige projecten jullie doen, de
saamhorigheid, mooie ervaringen en vriendschappen
die jullie sluiten maakt dat ik altijd erg trots ben om bij
Ladies’ Circle Nederland te horen.
In het nieuwe jaar mag ik een aantal van jullie ook nog
persoonlijk gaan zien tijdens de Circlebezoeken. Ik mag
5 Circles bezoeken en ik kijk hier weer erg naar uit.
Met het VOL voor de deur, 20 januari 2018 in Lexmond,
zijn we in het HB ook weer druk bezig om de agenda
en het draaiboek voor die dag te maken. Inzendingen
voor het nieuwe NSR-project en voorstellen voor de ALV,
dienen voor 1 december a.s. binnen te zijn. De stukken
voor het VOL vindt je te zijner tijd uiteraard terug in het
LAS of in de LAPP.
Na het VOL mag ik met het hoofdbestuur naar de MTM, dit jaar in
Luxemburg. Een afstand die goed te doen is met de auto. Het blijft
moeilijk uit te leggen hoe leuk dit is, je moet erbij zijn om te ervaren hoe
het is om met zoveel Ladies uit verschillende landen vanuit dezelfde
gedachte actief te zijn.
Ik hoop echter dat velen van jullie met ons mee zullen gaan om deze
ervaring met ons te delen.
Reach Out! Make the most of now!
Yours in Friendship
Nicole Hooijen
Secretary Ladies' Circle 2017-2018

RUBY AND ROSE

CIRCULAIRE

Nogmaals bedankt!
namens:

Ruby and Rose...

Lieve Ladies,
Ongeveer anderhalf jaar geleden
namen wij op jullie ALV namens
Ruby and Rose een cheque in
ontvangst met een opbrengst van
ruim € 285.000,-! Na twee jaar
Nationaal Service Project te zijn
geweest was dit het prachtige
resultaat van twee jaar acties, evenementen en verkoop van gadgets.
En wat misschien nog wel belangrijker is: de naamsbekendheid
van Ruby and Rose is door jullie
inzet veel groter geworden. Ruby
and Rose heeft landelijke bekendheid gekregen en kan verder
groeien.
Zoals op de ALV beloofd wil ik
jullie bij deze informeren over
de onderzoeken die tot nog toe
door de bijdragen van alle Ladies’
Circles gesubsidieerd zijn.
Het betreft een onderzoek van
prof. dr. Roy Kruitwagen en dr.
Toon van Gorp die beide gynaecologisch oncoloog aan het MUMC+
te Maastricht zijn. Het onderzoek
richt zich op het ontwikkelen van
een betrouwbare schildwachtklierprocedure bij het klinisch vroeg
stadium van eierstokkanker. Met
deze procedure kan de operatie
aanzienlijk worden vereenvoudigd,
met minder complicaties en een
sneller herstel tot gevolg.

Verder betreft het twee projecten
van dr. Anne van Altena, verbonden aan het Radboud UMC in
Nijmegen. Het eerste onderzoek
richt zich op de vraag of de cellen
uit buikvocht van vrouwen met
eierstokkanker gebruikt kunnen worden om te voorspellen of
chemotherapie werkzaam zal zijn
en welke vorm van chemotherapie
dan het beste resultaat geeft. Het
betreft een vervolgonderzoek naar
aanleiding van positieve resultaten uit een eerdere pilotstudie.
Met de resultaten van dit project hopen we in de toekomst te
voorkomen dat vrouwen zware
chemotherapie moeten ondergaan
die niet effectief is en dus voor
niets zouden zijn gegeven.
De tweede studie van dr. van
Altena betreft een onderzoek naar
de oorzaak van eierstokkanker
waarbij wordt gekeken naar immunologische factoren die een rol
spelen in de ontwikkeling van deze
vorm van kanker. Eierstokkanker
lijkt te ontstaan in de eileider en
in de naaste omgeving daarvan
wordt een immunologisch infiltraat gezien. We onderzoeken de
relatie tussen dit prille infiltraat
en de latere volledige immunologische blokkade die in de buikholte aanwezig is in geval van een
hoog stadium van deze kanker.

De meer uitgebreide informatie
over de onderzoeken is of komt
beschikbaar via de website www.
rubyandrose.nl.
Wij hopen dat deze onderzoeken
tot doorbraken leiden op het gebied
van gynaecologische kanker. En
daarnaast is er nog door jullie
ingezameld geld over om andere
onderzoeksgebieden een boost te
geven.
Namens Ruby and Rose wil ik
jullie hartelijk danken voor jullie
inzet. Mochten jullie in de toekomst aan Ruby and Rose denken
voor acties en evenementen naast
de nieuwe Nationale Service Projecten, dan stellen we dat altijd op
prijs. Op de website www.rubyandrose.nl zijn onze contactgegevens
te vinden.
Nogmaals hartelijk dank voor
jullie inzet voor onze stichting en
heel veel succes toegewenst met
jullie nieuwe Nationale Service
Project en jullie verdere activiteiten.
Hartelijke groeten,
Prof.dr. Leon Massuger,
Hoogleraar - Faculteit der Medische
Wetenschappen (UMCN)
Gynaecologische oncologie
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Update LCI AGM
2019 Rotterdam
In het afgelopen jaar zijn we als commissie vooral bezig geweest met het
regelen van de hoofdlocaties. Voor bijna alle locaties zijn we er zo goed
als uit. En we zijn er stuk voor stuk erg blij mee. De basis is hiermee
gelegd, zodat we van hieruit verder kunnen gaan werken.
Info-bijeenkomst aansluitend op VOL 20 januari 2018
Niet alleen wij, maar ook veel van de Circles die aangegeven hebben mee
te willen helpen, zijn al druk aan de slag. Heerlijk om te merken dat ook
zij zo enthousiast zijn om zich in te zetten! Om iedereen, zowel de reeds
betrokken Circles als alle andere geïnteresseerde Ladies, uitgebreid bij
te praten en in te gaan op alle vragen die jullie hebben, hebben wij een
meeting gepland aansluitend op het VOL. Verdere informatie hierover

Crossing boundaries
In augustus startte voor onze commissie ons eerst AGM-avontuur,
nou ja onze eerste AGM-trip, ons
avontuur is anderhalf jaar daarvoor al begonnen. Helaas waren
we als cie niet helemaal compleet,
maar met een 4 cie-leden en Ellen
Struijcken (ons voor deze week
geadopteerde commissielid), toch
een hele mooie afvaardiging.
We zijn alle activiteiten afgegaan,
van het Counscillorsdiner tot het
Gala en van de AGM-vergadering
tot de kleinere vergaderingen.

Stroopwafels mee, oranjebitter
in de aanslag en onze gepimpte
commissiejasjes aan wij hadden
er zin in! Tijdens deze activiteiten
hebben we onze oren en ogen goed
de kost gegeven. We hebben gezien
wat we wel willen en wat we niet
willen in 2019. Daarnaast hebben
we ook van veel internationale
Ladies tips gekregen.
Elke avonds ontmoetten we elkaar
weer in het hostel waar we sliepen
en we waren niet de enigen! Het
hostel leek wel bezet door een

Save the Date!

volgt, maar zet hem dus alvast in
je agenda!
Als laatste willen wij jullie nog
melden dat Ilse Nabuurs ons is
komen versterken in de functie
van penningmeester, wij draaien
dus weer op volle toeren!
Eind augustus bezochten we als
commissie de AGM in Sønderborg,
een kort verslag vind je hieronder.

invasie internationale Ladies. Het was
dan ook erg
gezellig om
midden in de
nacht op de binnenplaats nog een
drankje te doen en alvast vooruit
te dromen naar ‘onze eigen’ AGM.
Met een schrift vol aantekeningen
en een hoofd vol fijne herinneringen kijken we terug op een fantastische AGM. Wat is dit een mooi
hoofdstuk in ons AGM-avontuur!

(belangrijke data om alvast in je agenda te 'blocken')

VOL				20 januari 2018
MTM				
26 t/m 18 januari 2018
Charity March March
25 maart 2018
Deadline Circulaire		
1 april 2018
ALV				2 juni 2018
AGM 2018			
29 augustus t/m 2 september
Deadline Circulaire		
15 oktober 2018
AGM 2019			
28 augustus t/m 1 september
Open Coffewe: 			
21 maart 2018

ONDERWERP
COLOFON

COLOFON

LADIES’ CIRCLE MAGAZINE

NAJAAR 2017

Reach Out

Eindredactie: Femke van Raam, Nanna Spakler
Art Direction: Nanna Spakler
DTP: Marjon Boekholt
Aan dit nummer werkten mee LC04 Schiedam, LC10 Haarlem, LC13 Land van
Cuijk, LC16 Weert, LC17 Utrecht, LC21 De Friese Wouden, LC22 Oostenwind,
LC23 De Cogge Rondte, LC36 Maasland, LC41 De Leijgraaf, LC42 Dronten,
LC44 Voorhout, LC45 Goeree-Overflakkee, LC46 Schouwen-Duivenland, LC49
Amstelland, LC51 Zeeuwa-Vlaanderen, LC60 De Haar, LC62 Meppel, LC67
De Markiezinnen, LC68 Barneveld, LC70 Westland, LC71 Parkstad, LC73
Emmen, LC78 Mediastad, LCNL Hoofdbestuur: Marleen Kaarsemaker, Femke
Hagen, Nicole Hooijen, Ilse Nabuurs, Marjon Boekholt, Marieke van Gent,
AGM-cie, Esther, Geraldine Wijffers, Prof.dr. Leon Massuger (Ruby&Rose).
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Druk: Drukkerij Drukwerkdeal
Circulaire is een uitgave van Ladies’ Circle Nederland. Het magazine verschijnt
tweemaal per jaar, in een oplage van gemiddeld 1.100 exemplaren. De Circulaire
wordt verspreid onder de actieve leden en ereleden. Oud-ledenen en andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren voor €12,- per jaar.

LADIES’ CIRCLE MAGAZINE

VOORJAAR 2017

Circulaire
LADIES’ CIRCLE MAGAZINE

NAJAAR 2015

Side by Side

Sluitingsdata voor plaatsing van teksten, foto’s en advertenties:
15 oktober voor het najaarsnummer
1 april voor het voorjaarsnummer
Alle inzendingen uploaden via: http://ladiescircle.nl/circulaire
Voorwaarden afbeeldingen
Foto’s alleen als jpeg aanleveren. Minimaal 1024x768 pixels en 300 dpi voor een
goed resultaat, rond de 1 MB zit je altijd goed.

Circulaire
LADIES’ CIRCLE MAGAZINE

VOORJAAR 2016

Met z’n allen voor
Ruby and Rose

Samen
Ladies’ Cycling to Leuven
Kiezen voor ons nieuwe Nationale Serviceproject

Circulaire
LADIES’ CIRCLES MAGAZINE

NAJAAR 2014

Cordaid

Epense Ladies actief in India

Advertenties
Iedere Circle heeft een advertentieverplichting en daar kun je een advertentie van A6-staand voor aanleveren. Advertenties die in ander formaat worden
aangeleverd zullen naar A6 staand geschaald worden.
Najaarsnummer, LC 1 t/m LC 36 aanleveren voor 15 oktober.
Voorjaarsnummer, LC 37 t/m LC 79 aanleveren voor 1 april
Afmetingen: standaard A6-formaat, staand 105 x 148 mm. Advertenties
aanleveren als PDF-bestand, het liefst in kleur, met minimaal 3mm afloop.
Buiten de advertentieverplichting om kan er uiteraard ook extra worden
geadverteerd. Tarieven advertenties:
1x A4 € 420,- / 1x A5 € 210,- / 1x A6 € 105,- / 1x omslag achter € 460
Redactie: circulaire@ladiescircle.nl

Save the Date!
Ons Lustrumfeest!

LC tegen vrouwenkanker

Roze Appelflappen & Drive 4 Life

SIN 40 jaar!

Eenheid in verscheidenheid

ONZE LADIES IN VILNIUS
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Op 25 augustus 2017 vond
de AGM van Ladies’ Circle
International plaats in
Sønderborg Denemarken.
Als alle Ladies binnen zijn,
worden 2 afgevaardigden
van elk nationaal bestuur,
onder luid geklap en
een gezellig muziekje
aangekondigd.
De AGM is begonnen!
Bij de start wordt net als in
Nederland traditioneel het licht
van vriendschap aangestoken en
wordt de vergadering geopend
met het voorlezen van de aims
and objectives van Ladies’ Circle
International en verschillende
speeches, waaronder de 3 minuten
speech, welke dit jaar door
Jane Vendborg-Kraft van LC
Denemarken gegeven werd.
Na mooie en inspirerende woorden,
wordt de agenda vastgesteld en de
notulen van de AGM in Kaapstad
2016 goedgekeurd. Natuurlijk
wordt ook teruggekeken op het
afgelopen jaar. De highlights uit
de ingediende jaarverslagen van
2016-2017 worden gepresenteerd
door President Gry.

Ladies’ Circle
International
Ook voor LCI is groei altijd een
belangrijk punt. Met veel enthousiaste wordt er gestemd voor
toelating van de nieuwe associate
members, waarna deze landen
middels presentaties worden
voorgesteld. Tijdens deze AGM
worden Singapore en Spanje
verwelkomt en in de loop van
het jaar worden zijn officieel
gecharterd.
Een associate member is een
land wat wil toetreden tot LCI
en de status in oprichting krijgt.
Een full member is een land wat
aan een aantal criteria voldoet
en daardoor volledig lid mag
worden. Dit houdt o.a. stemrecht
op de vergaderingen en aanspraak
maken op travelfunds in.
Burundi heeft een aanvraag
ingediend om ‘full member’ te
worden en deze aanvraag is
goedgekeurd.
De LCI treasurer verklaard het
financieel rapport 2016-2017
en dit wordt middels stemming
goedgekeurd. Ook het budget voor
2017-2018 wordt gepresenteerd en
aangenomen.

Bij de bespreking van de
cijfers wordt stil gestaan bij
de aanvragen van Travelfund.
Er zijn veel Ladies wie dit
aanvragen, maar achteraf geen
reisverslag schrijven, betaalde
rekeningen overleggen en/of de
aanwezigheidsregistratie tekenen.
Dat is jammer, want dan wordt er
niks uitgekeerd, maar blijft het
geld in het fund zitten. Mocht je
dus Travelfund aanvragen, zorg
dan dat je aan alle voorwaarden
voldoet zodat het geld uitgekeerd
kan worden.
Er zijn verschillende aanpassingen
van richtlijnen van LCI ter
stemming gebracht. Deze zijn
ook terug te vinden op www.
ladiescircleinternational.org. In
het LAS staan de gebruikersnaam
en het wachtwoord om in te
loggen, vermeldt.
Een hilarisch moment tijdens
de AGM is de uitslag van de
hatcontest. Wie heeft de meest
bijzondere hoed op? Dit jaar zijn er
meerdere winnaressen, te weten
Ladies uit Finland, de USA, en de
mooiste zijn van twee Ladies uit
Denemarken.
Het International Service
Projectproject van 2015-2017
Little Big Help wordt tijdens deze
vergadering afgesloten. Er is in
totaal €145.144,96 opgehaald!
Als een ISP wordt afgesloten moet
er natuurlijk ook een nieuw project

Annual General
Meeting (AGM)
Sønderborg
gekozen worden. LC Botswana heeft Happy Hearts ingediend welke
gekozen is als ISP 2017-2019. Het betreft een serviceproject wat
kinderen met kanker, en hun ouders, tijdelijk onderdak geeft als ze
behandelingen ondergaan.
Aan het einde van de vergadering wordt eindelijk bekend gemaakt
wie gekozen zijn voor het nieuwe hoofdbestuur. Er zijn dit jaar 3
functies te vergeven en dit zijn de gelukkigen:
Treasurer - Prachi Agarwal van LC India

Het slotwoord is, zoals dat
hoort, aan Anne Ahlefeld, onze
nieuwe President. Ze richt een
dankwoordje tot uit uitgaande
President Gry en presteert haar
motto:
“Making a difference through
acts of kindness”.
Haar focuspunten voor het
bestuursjaar 2017-2018 zijn:

Weblady - Criss Lenyel van LC Roemenië
-

Charity March

-

Numberclubmeetings

-

Side by Side

-

Growth, Regions and
Extensions
(new countries)

-

Marketing and
communication 		
(intern and extern)

Vicepresident - Kenza Sbibi van LC Marokko
Als laatste wordt ook de uitslag van de stemming voor de AGM 2020
onthuld. In 2020 kunnen we allemaal afreizen naar Finland, maar
natuurlijk niet voordat we van 29-8-2018 tot 2-9-2018 de AGM in
Haugesund Noorwegen hebben bezocht en… al helemaal niet voordat
we in 2019 in ‘ons’ Rotterdam alle internationale gasten hebben
ontvangen!
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Hup voor de klup!
Tjonge jonge wat gaat de tijd toch snel! Het eerste
halfjaar van ons nieuwe bestuur is al weer voorbij.
Maar wat hebben we al weer veel gedaan. Ons thema
van dit jaar is “Hup voor de klup”. Dit thema is niet
nieuw voor ons. In de beginjaren van onze LC werd
deze kreet ook al gebruikt. En het idee erachter is dat
we met elkaar voor de service en vriendschap moeten
zorgen en trots mogen zijn op ons “kluppie”.
10 juni was een drukke zaterdag! Want naast de ALV werd ook in
onze regio de Rabofietstocht gehouden. Dus wij hebben ons “kluppie”
opgesplitst. Een aantal van ons waren aanwezig bij de ALV en een
aantal hebben voor de “klup” gefietst. Deze rit van ruim 45 kilometer
levert ons € 250,00 op voor de “klupkas”.
Elk jaar komen wij voor de zomerstop nog even bij elkaar tijdens het
“zomer-eten”. Deze zomer hebben we heerlijk gebarbecued in de tuin van
onze Lady Els. Samen met aspirant-leden kletsten we erop los, hebben
we heerlijk gegeten en werden de LC23 De Cogge Rondte strandballen
uitgedeeld. De opdracht was om in de komende weken een leuke foto te
maken met de strandbal. Hilarische foto’s van de bal in de middle of
helemaal niks, de bal die het ijs brak met de Franse kindjes, een bal die

de reis niet heeft overleefd, een bal
in Disneyland Parijs of een bal op
het terras. Superleuke momenten
om te delen met elkaar!
Eind september vond onze
familiedag plaats. Met onze
gezinnen zijn we naar Bergen
aan Zee gegaan om te korren!
Huh… wat? Korren: met een
kornet door het water en dan
kijken wat je hebt gevangen.
Geweldige vondsten van
krabbetjes, babyvisjes, slakjes
en meer zorgden niet alleen voor
enthousiasme bij ons, maar ook
zeker bij de omstanders. Die waren
maar wat nieuwsgiering en keken
gezellig met ons mee. Het was een
prachtige dag op het strand!
Omdat onze 29e Diës in het
weekend viel, zijn we op zaterdag
middag naar Utrecht gegaan.

Omdat de zee
niet naar Suze komt…
...gaan wij met Suze naar de zee.
Bij de Zonnebloem vinden we
namelijk dat een fysieke beperking
nooit een belemmering mag zijn.
Daarom zetten we alles op alles
om ook Suze een onvergetelijke
dag te bezorgen. Kan ze eindelijk
de zee weer ruiken.
Kijk op zonnebloem.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt

LC23

CIRCULAIRE

Nadat we hadden ingecheckt in het hotel, hebben we heerlijk geborreld
op het Neude. Daarna uiteten en op stap. Na een korte nacht en een
lekker ontbijtje, zijn we onder de Dom geweest via DOMunder. Wat
een fantastische tour, een echte aanrader. Het weekend hebben we
afgesloten met een smakelijk high tea. Hieperdepiep voor onze klup!

Wij hebben er zin in. In de
volgende Circulaire zullen wij het
resultaat laten zien! Het wordt een
heerlijk project dat we echt met
zijn allen doen! Hup voor de klup!!!

Naast al die gezellige activiteiten met elkaar, hebben wij het
Tienermoederproject in Hoorn omarmd. Tijdens onze vergadering kwam
Amber, de initiatiefneemster en voormalig tienermoeder, ons vertellen
over haar project in Hoorn. Dit deed ze met zoveel enthousiasme
dat wij niet anders konden zeggen dan: “Jaaaaaa, wij gaan jou en de
tienermoeders helpen!”. Zij maakt zich hard voor tienermoeders om ze te
begeleiden, te ondersteunen en om ze klaar te maken voor de toekomst.

LC 23 De Cogge Rondte

Voor een aantal tienermoeders die geen vaste woon- of verblijfplaats
hebben, wil Amber woningen inrichten zodat de meiden in een vaste,
veilige omgeving met hun kindje kunnen wonen. De woningen worden
beschikbaar gesteld door de gemeente.
Wij hebben onlangs een oproep gedaan op Facebook voor gratis meubels.
We hadden niet verwacht dat wij zoveel lieve reacties zouden krijgen.
Binnen 4 dagen hadden wij zoveel reacties dat we wel 3 huizen kunnen
inrichten! Nu is dat niet de bedoeling, want we hebben maar 1 huis.
Begin november krijgt Amber de sleutel van dat huis en zullen wij onze
handen uit de mouwen steken en de boel helpen opknappen.
Ook het leukste gaan we doen: het huis inrichten met al die beschikbaar
gestelde. Echt fantastisch!
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IPP
Immediate Past President

Lieve Ladies,
Elk jaar in het hoofdbestuur heeft een andere dimensie, die conclusie
kan ik wel trekken na de start van dit nieuwe bestuursjaar. Marleen
heeft mooie doelen voor dit jaar gesteld en we hebben met Femke in
ons bestuur een frisse en open blik binnengehaald.
Het loslaten van de Presidentsrol gaat me gemakkelijker
af dan verwacht. Ik ben blij dat ik met de projecten aan
de slag kan die we vorig jaar niet konden oppakken.
Daarnaast begint de uitwerking en praktische invulling
van het communicatieplan vorm te krijgen. Het vertrek
van Ingrid heeft dat helaas iets vertraagd, maar we
zorgen er met elkaar voor dat dit wel doorgaat.
Op het moment van schrijven, zijn we goed op weg
om een nieuwe Weblady aan te trekken. Ingrid heeft
vorig jaar een berg werk verzet en veel zaken opgestart,
uitgewerkt en heel goed vastgelegd, waardoor de
nieuwe Weblady zo van start kan.
We merken dat communicatie vaak een belangrijk
onderwerp van gesprek is. Als hoofdbestuur zitten we
soms al zo ‘in’ een bepaald onderwerp, dat we er
niet altijd bij stil staan om dit tijdig en stap voor stap te
communiceren naar jullie. De balans tussen iedereen
overladen met te veel informatie en juist net te weinig
informatie, is best lastig.
We realiseren ons dat dit in de communicatie niet altijd goed overkomt.
We zijn ons ervan bewust en samen geven we dit veel aandacht. We
ontkomen er echter niet aan om beslissingen te nemen, die zonder
overleg met ‘het land’, worden doorgevoerd. Weet dat we deze
beslissing nooit licht nemen en elke beslissing wordt genomen in het
belang van Ladies’ Circle Nederland.
Ladies, ik hoop veel van jullie dit jaar nog veel te mogen zien op één
van onze mooie lokale, nationale of zelfs internationale evenementen!
Geniet met elkaar van je Circle-tijd en Make the Most of Now!
Yours in Friendship
Marieke van Gent
IPP Ladies' Circle 2017-2018

ADVERTENTIES
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HEEFT U (TIJDELIJKE)
OPSLAG NODIG?

WWW.MENKENSELFSTORAGE.NL
Uiverstraat 22
1671 EL Medemblik
06-26316336
stadshoevemedemblik@gmail.com

Smederij 3
2211 SM Noordwijkerhout
(bedrijventerrein Gravendam)
tel. 0252-24 11 11

UW PARTNER IN VEILIG EN ZORGZAAM
DOE-HET-ZELF OPSLAAN!

‘WE KUNNEN NIET
BIJ MIJ SPELEN,
MIJN BARBIES ZIJN
OP VAKANTIE’

LC De Liemers, LC Barneveld, LC Utrecht en LC Eindhoven bundelen de krachten en dragen gezamenlijk de
LINDA.foundation voor als Landelijk Serviceproject 2018-2020. Vind jij armoede ook niet eerlijk en wil jij deze kinderen
een steuntje in de rug geven? Sluit je met jouw Circle ook aan bij de NSR-nieuwe stijl via secretaris@lceindhoven.nl.
LINDA.foundation advertentie Circulaire.indd 1
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STUNNING
SHORT
STORIES!

LC42 DRONTEN HEEFT
DIT JAAR VADERDAGONTBIJTJES
VERKOCHT, WELKE
ZE PERSOONLIJK
AFLEVERDEN. DE

"13 oktober
vond de
Interservice
borrel tussen
LC46 en de RT39
plaats met o.a.
als doel tips uit
te wisselen op
het gebied van
service. Van
elkaar kun je
immers leren!"

OPDRENGST WAS
VOOR HET TOON
HERMANSHUIS IN
DRONTEN

"Het 80's dansfeest
van LC62 was
een groot succes:
Daddy Cool + Girls
just wanna have
fun = €2500,- voor
nieuwe bankjes
in natuurgebied
Engelgaarde!"

"LC36 Maasland
organiseerde
een gezellige en
succesvolle Ladies
Night in de vorm
van een filmavond
ten behoeve van
Make-a-Wish"

Voor het
goede
doel in
dirndl op
het Oktoberfest in
Geerdijk,
broodjes
maken en
verkopen.
Dat noemen ze
bij LC22
Oostenwind nou
‘hands on’!

De Ladies
van LC17
Utrecht gaan
in december
weer kerststukjes
maken met
de, vaak
meervoudig,
gehandicapte
bewoners van
Bartimeus in
Doorn.

OP 16
DECEMBER
ORGANISEERT
LC45 GOEREEOVERFLAKKEE
HUN SPETTERENDE
DANSFEEST
GO DANCE IN
THE SNOW. DE
OPBRENGST KOMT
TRADITIEGETROUW
TEN GOEDE AAN
DE NSR, DUS AAN
MAKE-A-WISH

LC44
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Fairtrade Circle
LC44 Voorhout is eerste Circle Fairtrade! Wie doet er mee?
Op 5 september kwamen Edith Alkemade en Marjolein
de Vlaam van de werkgroep Fairtrade Teylingen op
bezoek bij onze vergadering om meer te vertellen
over onze Fairtrade gemeente Teylingen, waar
Voorhout deel van uit maakt.
Eerlijke handel of Fairtrade is een term die wordt gehanteerd als
beschrijving van internationale handel die gericht is op duurzame
ontwikkeling in ontwikkelingslanden, met name bij de export naar
rijkere westerse landen. Fairtrade wil koffieboeren, cacaoboeren of
bananenboeren in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië voor
hun exportproducten een prijs geven die in verhouding staat tot de
werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door
de verhoudingen op de internationale markt. Aan Fairtrade-producten
worden daarnaast strengere milieueisen gesteld.
Als Fairtrade gemeente Teylingen betekent dit dat de inwoners,
bedrijven, winkels, horeca, maatschappelijke organisaties etc., inclusief
de gemeentelijke overheid, veel aandacht hebben voor Fairtrade en
relatief veel Fairtrade producten gebruiken/verkopen.
De missie en het doel van Ladies’ Circle sluit hier goed bij aan en daarom heeft Ladies’ Circle Voorhout besloten ook Fairtrade te worden. Dit

is al mogelijk door bij vergaderingen Fairtrade thee, chocola, wijn
of nootjes te gebruiken. Omdat
wij toch al elke vergadering Tony
Chocolony aten, waren de eerste
stappen onbewust al gezet.
Door even goed te kijken in de
supermarkten en naar de Wereldwinkel te gaan zijn andere Fairtrade producten voor tijdens de
vergadering ook gevonden en
mogen we ons Fairtrade Circle
gaan noemen. Ook vragen wij aan
organisaties waarmee wij samen
werken en op onze Facebookpagina aandacht voor Fairtrade.
Zo dragen wij op een gemakkelijke
manier ook ons steentje bij aan
een mooi doel. Daarom dagen wij
andere Circles uit om dit ook te
doen.
Wie sluit zich hierbij aan?
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Teasurer
Penningmeester

Lieve Ladies,
Deze editie geen tekstje van de penningmeester, maar wel heel feestelijk nieuws, want op 23 september is Ilse bevallen van Fay.
We feliciteren Ilse en Rob met hun prachtige dochter en Nienke en
Sep met hun lieve zusje!

Trots en blij zijn wij met de geboorte
van ons lieve meisje

Fay
Christina Alexandra

Zie daar papa en mama weer staan,
dit keer hoef ik de kleertjes niet aan!
Nu heb ik er een zusje bij,
en krijgt zij kleertjes van mij.
Hopelijk pas je ze heel senl aan,
zodat we samen aan het spelen kunnen gaan.
Welkom lief zusje

Fay is geboren op 23 september 2017
Dochter en zusje van:
Rob Eigenraam & Ilse Nabuurs-Eigenraam
Nienke en Sep Eigenraam

LC78
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Ruim een jaar later
Wat is er al een hoop gebeurd sinds juni 2016 en
wat hebben we veel van en over elkaar geleerd. We
vinden elkaar steeds beter in goede en minder goede
tijden. We realiseren ons dat we alles voor het eerst
doen en dat is nou eenmaal niet zo gemakkelijk als
iets organiseren voor de zoveelste keer. Het hoort er
gewoon bij, dus dat is okay, want uiteindelijk leidt het
tot veel moois.
Wat gebeurde er zoal na juni 2016?
We hebben in september de handen uit de mouwen gestoken voor Stichting Jarige Job, we vierden Sinterklaas, genoten van een Kerstdiner en
we hadden een familiedag.
2017 begon goed wat we konden ons eerste nieuwe lid, Jackelien, in februari installeren.
Het bestuurswissel-weekend hadden we in maart in Otterloo, waar
we via LC Barneveld (waarvoor dank) een creatieve activiteit hebben
gedaan bij Atelier Hupsakee.
In mei ging de vlag uit, want we installeerden weer twee leden: Marie
Lou & Linda.
In juni hadden we de familiedag bij Natuurmonumenten te ’s Graveland.
Een topdag met prachtig weer, speurtocht voor de kinderen en lunch in
de buitenlucht.

Natuurlijk was daar ook het ALVweekend in Sneek, waar menigeen
wel een week voor nodig had om
van te bij te komen.
In samenwerking met restaurant
Luno hebben we tijdens Hilversum Alive (het grootste muziekevenement van Hilversum) een
VIP-avond georganiseerd. In het
centrum van Hilversum hebben we
een VIP-deck geregeld met eigen
bar inclusief personeel, bitterballen en goed zicht op het podium.
Het was een succes, in 3 weken
tijd hebben we 60 kaarten
verkocht en daarmee €600,- opgehaald voor het Maatjesproject. Met
dit geld kunnen de deelnemers
en de vrijwilligers van dit project
samen iets ondernemen: naar de
film, bowlen, etc. Normaliter is
hier weinig geld voor.
Een geslaagde avond voor een
mooie stichting, die heel blij was
met zowel de samenwerking als de
opbrengst.
In september installeerden we
Jetske als nieuw lid, en hebben we
wederom 200 dozen ingepakt bij
Stichting Jarige Job! In november
organiseren we een wijnproeverij voor een bijzonder goed doel:
Make-a-Wish.
Wat gaat het toch snel en wat is
het mooi met elkaar en voor een
ander.
Yours in friendship,
LC78 Mediastad
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De Ladies

"de 11 Strandentocht"
Op zaterdagochtend 7 oktober ging
de wekker om 6.00 uur af. Gewapend met rode poncho's, bananen
en reservekleding vertrokken 10
Ladies van het LC Hartsvriendinnen team en hond Pip naar Bloemendaal voor de 11 Strandentocht.
De Hartstichting organiseert
deze wandel- en hardlooptocht
om onderzoek naar signaalstofjes
in het bloed, te financieren en zo
hartinfarcten te voorkomen.

ging aan: de 20 kilometer lange strandtocht naar Noordwijk. En wat een
uitdaging was deze eerste editie van de 11 strandentocht van de Hartstichting! Met de slechte weersomstandigheden werd de strandloop een
pittige tocht met windkracht 6 tegen, in de kou en regen.

In Bloemendaal aangekomen
gingen we om 8.20 uur de uitda-

LC49 Amstelland

30.000 stappen later, om 13.30 uur, was de missie volbracht. Moe, doorweekt, maar bovenal trots, schoven we aan voor een gezellige lunch bij
De Zeemeeuw, in Noordwijk.
De opbrengst? De Ladies haalden €2.050,- donaties op voor de Hartstichting, wat neerkomt op
€100,- per kilometer. Dank aan alle
donateurs die ons hebben gesteund.

LC46
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20 jaar LC46
Schouwen-Duiveland
Het begint in 1997, het jaar waarin Google
wordt opgericht, de 15e elfstedentocht wordt
verreden en het eerste deel van de Harry
Potter-serie verschijnt. Het is ook het jaar
waarin enthousiaste vrouwen de 46e Ladies’
Circle oprichten. Dit jaar, op 1 november om
precies te zijn, bestaan we dus 20 jaar en
dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan.
Na 20 jaar is LC46 springlevend met 16
vrouwen van 28 tot 44 jaar.
Het eerste feestje vierden we al. Samen met heel
veel van onze oud-Ladies haalden we een avondje
herinneringen op, uiteraard in wat al die tijd onze
thuisbasis is geweest: Café de Biet in Zierikzee. Onze voorzitter, Saskia
van Veldhuizen-Bronkhorst, stak in haar speech de waar-dering voor
de oud-Ladies niet onder stoelen of banken. Wat zijn er in de afgelopen
20 jaar veel goede doelen gesteund met guldens en euro’s. Grote en
kleine projecten passeerden de revue. Daarnaast waren er de vele uitjes,
want naast service staan ook de pijlers vriend-schap en plezier al jaren
hoog in het vaandel. Er zijn in de afgelopen 20 jaar vriendschappen
ontstaan, ruzies geweest, Ladies zijn getrouwd en gescheiden, kinderen
zijn geboren, lief en leed hebben we met elkaar gedeeld. En hoe mooi is
het, dat je dat kunt doen met een groep vrouwen die je wellicht in het
dagelijks leven niet had ontmoet. Trots hebben we met elkaar getoast op
de volgende 20 jaar, want zoals Saskia haar speech zo mooi besloot: “Ik
heb het gevoel dat we nog maar aan het begin staan”.
Op 4 november vierden we dit lustrum met een groter publiek. Het Feest
2.0, is een vervolg op ons succesvolle Het Feest in 2016. De opbrengst

komt ten goede aan Stichting
Jens, een stichting die zijn basis
heeft op Schouwen-Duiveland en
geld inzamelt om kinderen met
het Pitt-Hopkins syndroom deel te
laten nemen aan dolfijntherapie.
Maar liefst vier dj’s voorzagen ons
deze avond van muziek van toen
en nu. Het Feest 2.0 heeft zeker
eer gedaan aan ons thema van dit
jaar: Good Vibes!
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ONE SPECIAL LADY
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A lien Dijkstra

Ladies’ Circle is zo veel unieke vrouwen rijk, Geraldine Wijffels (LC51
Zeeuws-Vlaanderen) gaat op zoek naar hun verhalen!

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar in de
regio Oosterwolde hebben ze daar een van onze
ladies en brandweervrouw Alien Dijkstra (41) voor. In
brandweerpak tussen de mannen voor hete vuren of
met de dames van LC21 Friese Wouden in galajurk
op de AGM. Alien haar hobby’s zijn een wereld van
verschil of toch niet?
“Inmiddels ben ik alweer tien jaar lang lid van de vrijwillige brandweer”,
vertelt Alien. “Ik doe dat naast het runnen van mijn eigen winkel in behang en raamdecoratie. Met veel plezier adviseer ik mijn klanten, maar
het werk is vrij voorspelbaar. De kazerne zit naast mijn bedrijf en de onvoorspelbaarheid van het brandweervak sprak me erg aan. Dus begon ik
met de manschappenopleiding om achterin de brandweerwagen te mogen
plaatsnemen.”
Oefenleider, meetploeglid én bevelvoerder
Alien volgde vervolgens een cursus tot oefenleider, opleiding tot meetploeglid en tot slot de bevelvoerdersopleiding. Hierdoor kan ze bijna alle
functies bij haar korps vervullen. “Elke eerste en derde maandag van de
maand oefen we. Die oefeningen moeten worden voorbereid en dat doe
ik geregeld. Ook oefenen we twee keer per jaar in een oefencentrum een
half uurtje van onze kazerne vandaan. We moeten een kat uit een boom
kunnen redden, maar ook in een met rook gevulde ruimte een bewoner
kunnen redden. Alles oefenen is dus belangrijk. Daarnaast kan ik bij een
brand als meetploeglid in de omgeving van een brand meten of er gevaarlijke stoffen zijn. Alien is ook bevelvoerder. Dit betekent dat je voorin de
auto plaatsneemt en onderweg alle gegevens verzameld, een plan maakt
en de manschappen aanstuurt. Per wagen heb je vier manschappen, een
chauffeur, een pompbediende en een bevelvoerder nodig. En welke functie
ik uitoefen, wisselt per dienst.”
Een goede band

Alien is met trots
de enige brandweervrouw
van de vier korpsen
in de buurt.
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Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week hebben de vrijwillige brandweerlieden dienst. “Als de pieper
gaat en ik heb geen klant, dan ga ik meteen op pad. Gelukkig heb ik iemand op kantoor die dan in de winkel kan
staan. Zodra de brandweerauto vol is, vertrekt hij. Soms ben je te laat en dan kan ik weer terug naar de zaak. In
totaal word ik gemiddeld gezien twee keer per week opgepiept. Maar het kan ook weleens zes keer per week zijn
en dan een week weer niet. Het aantal branden is gelukkig afgenomen. Wel zijn er tegenwoordig best regelmatig
eenzijdige ongevallen, bijvoorbeeld door laagstaande zon of het gebruik van de telefoon onderweg. Je maakt heel
wat mee als team. Na een uitruk praat je erover onder het genot van een drankje. Samen moet je sterk staan en
vertrouwen in elkaar hebben om de klus veilig te klaren. Eigenlijk is dat dan weer precies hetzelfde als circlen.
Door onze goede band kunnen we samen mooie projecten voor het goede doel tot een mooi einde brengen. En daar
proosten we dan achteraf ook op!”
Liefs, LC61 De Leest
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Weblady
Lieve Ladies,
Druk bezig met de opmaak van de Circulaire blijft er steeds één
pagina leeg, totdat het tot me doordringt dat ik zelf degene ben
die daar iets mag schrijven… als nieuwe weblady!
Ik ben Marjon Boekholt, 42 jaar, en woon in Leusden
met mijn man en 2 dochters. Ik vind het leuk veel
verschillende dingen te doen, zowel privé als in mijn
werk.
Ik werk in een superleuke kroeg in Leusden, maak
van meubilair en interieuraccessoires hout, en doe
vormgeving. Voor de Ladies’ Circle houd ik me
bezig met de Circulaire, en ben ik 1 jaar geleden in
de Agm-commissie gerold. Hierdoor kwam ik steeds
meer in contact met het hoofdbestuur, en met wat ze
doen. Het begon te kriebelen, de vacature weblady
kwam voorbij, ik gaf me op, maakte een filmpje, en
moest wachten op de uitslag…die kwam zondag 5
november...En wat een feest was dat!
Daar waar ik, een ‘beetje’ zenuwachtig, zat te wachten
op een telefoontje, stond er om 10 uur een heel comité
voor de deur; Marleen Kaarsemaker en Femke Hagen
(zo vroeg uit Uden!) met hun kinderen stonden met
confettikanonnen klaar om mij feestelijk te laten weten
dat ik de nieuwe weblady ben geworden.
Ladies’ Circle (nog) bekender maken, door centraal
handvatten te ontwikkelen die elke Circle kan gebruiken voor
verschillende doeleinden, zoals bijv. (sociale) media. Zo wordt het
makkelijker goed over te brengen wat Circlen inhoudt, en kunnen
we vooral ook laten zien hoe leuk het is. Ik hoop veel van jullie te
ontmoeten op verschillende bijeenkomsten, deel je ideeën, want:
together we achieve more!
Rest mij nog één belangrijk ding te zeggen: Heel erg bedankt aan
alle Circles die mij het vertrouwen hebben gegeven dit te mogen
gaan doen, ik heb er zin in!!
Yours in friendship,
Marjon Boekholt
Weblady Ladies' Circle Nederland 2017/2018

LADY OF THE YEAR

CIRCULAIRE

Lady of the year! 2017
Het is 10 juni 2017, met een handjevol Ladies zullen we af reizen
naar Sneek om de ALV bij te wonen en na afloop te feesten op een
boot. Het was een nogal hectische week, zaterdagochtend het hele gezin vroeg
in de benen om te sporten. Manlief met onze vier kinderen afgeduwd naar de
hockey en snel nog wat toiletspullen, feestjurk en dito hakken bij elkaar geharkt
en in mijn tas gepropt.

Toettoet! Daar staat de auto met
mijn Circle-vriendinnetjes al voor
de deur! Met mijn ontbijt en een
paar dozen met kookboeken ben ik
in de auto gestapt en een soort van
onthaast tijdens de rit naar Sneek.
Een aantal koffies en een lunch
verder, naderde het einde van
de ALV. Maar wat gebeurt me
nou?! De bekendmaking van de
eerste ‘Lady of the year’ en ik hoor
mijn naam opeens. Wat een eer!
Stond ik opeens met mijn mond
vol tanden voor in de zaal (En dat
voor een tandarts…).
We hebben het afgelopen jaar met
onze hele Circle de kar getrokken
om die 7000 Make-A-Stardish
kookboeken te laten maken en
aan de man te brengen. Hierdoor
voelde het wat ongemakkelijk voor
mij, maar ik werd gerustgesteld
door mijn lieve Circle-genoten
aangezien zij mij hadden voorgedragen voor deze titel!
Om antwoord te geven op de vraag
‘Hoe ziet het leven eruit als Lady
of the year?’, kan ik alleen maar
zeggen: ‘Nog net zoals ervoor!’.
Maar wel met het verschil dat ik
het afgelopen jaar ontzettend veel
geleerd heb en mega mega trots
ben op mijn mede-LC47-genoten.

We hebben nog een kleine 2000
boeken over, welke we na de kerst
allemaal kwijt hopen te zijn. Alle
hulp is natuurlijk welkom om ze te
verkopen.
Dus mochten jullie met je Circle
nog wat bedrijven weten om te
benaderen voor kerst-attenties
voor het personeel… GRAAG!!!

Ik kan het iedereen aanraden om
eens net even wat meer te doen
dan je gewend bent. Treed eens
buiten je comfortzone, misschien
niet eens voor jezelf, en voor je het
weet ben je Lady of the year!
Liefs,
Joanne Epema-Themmen
LC47 Noordwest Veluwe
makeastardish@gmail.com

43

44

Vaandels en Verhalen
Omstreeks 1250 bedijkte de edelman Dirk van Bokel
een gebied aan de benedenloop van de rivier de
Schie. Tevens legde hij een dam aan. Het was het
prille begin van het huidige Schiedam. Rondom
de dam vestigden zich handelaren, schippers en
ambachtslieden. De nieuwe nederzetting ging Nuwer
Scie heten. Aleida van Holland, tante van graaf Floris
V, liet er een burcht bouwen. Ook stichtte zij er een
kerk en gasthuis, en verleende zij het dorp in 1275
namens de graaf een ‘keur’ (een reglement met
speciale rechten). De stad Schiedam was een feit.
Tussen 1275 en 2017 is er een
hoop gebeurd, maar iets wat niet
onvermeld mag blijven, is het
feit dat bijna alle Schiedamse
verenigingen in de loop der
eeuwen een vaandel ontwikkelden,
welke werden meegedragen
tijdens optochten. Dit gegeven
inspireerde het Stedelijk Museum
Schiedam om het oer-Schiedamse
project Vaandels en Verhalen
te starten. Een project in het
teken van Schiedamse vaandels;
onderscheidende vlaggen, elk met
hun eigen verhaal. De opdracht?
Maak een nieuw vaandel voor je
vereniging, club of genootschap.
Ladies’ Circle 04 Schiedam kon
deze oproep uiteraard niet negeren
en en heeft zich vol enthousiasme
opgegeven. Vier fanatieke
Ladies begaven zich naar de
voorlichtingsbijeenkomst. Het was
een warme ontmoeting, waarin
vele nieuwe contacten werden
gelegd. Zo maakten we kennis met
de Vereniging van de Kamerplant,
het Genootschap van de Witte
Handschoen en het Zangkoor Uit
Volle Borsten.

De eerste keer dat we bijeenkwamen om na te denken over ons
nieuw te maken vaandel, was
echter ietwat confronterend.

Langzaam drong het besef door
dat we het vaandel niet alleen zelf
zouden ontwerpen, maar dat we
het ook zelf moesten maken. Een
beetje onrustig keken we elkaar
aan. Wie heeft er een naaimachine
thuis? Kan er überhaupt iemand
naaien? Heeft iemand misschien
een moeder die heel goed is met
een naaimachine? Iemand? Het
bleef stil.
Om ons heen begon iedereen
enthousiast te praten over kantklossen, quilten, omboorden,
stiksteken, chiffon, knoopsgaten,
coupenaden en vliesofix. Wij keken
elkaar nog steeds vragend aan.
En besloten toen om er maar het
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beste van te maken. We hebben
op een rijtje gezet wat we wel
goed kunnen en kwamen tot de
volgende kwaliteiten: knippen,
plakken, kleuren en overtrekken. Deze vaardigheden hebben
we onder elkaar verdeeld en we
zijn aan de slag gegaan.
Vele avonden is er geknipt, wijn
gedronken, geplakt, nog een
wijntje gedronken, gekleurd,
een borrelhapje genuttigd en
uiteindelijk is er zelfs nog wat
overgetrokken. Het resultaat:
een schitterend vaandel, waarin
de skyline van Schiedam te
bewonderen valt, het logo van
de Ladies’ Circle en de tekst
“Amicitia et Servitium” (een
vrije Latijnse vertaling van
“Vriendschap en Service”).
Op zaterdag 9 september was
het dan eindelijk zo ver en
konden we het resultaat van
onze noeste arbeid aan de
wereld tonen. Met een groot
aantal Ladies (en onder begeleiding van enkele kinderen)
liepen we mee in de officiële
Vaandeloptocht. Meer dan 75
verenigingen toonden trots hun
zelfgemaakte vaandel. Heel
Schiedam was uitgelopen en
stond langs de route, die dwars
door het schitterende oude centrum liep om te eindigen op het
plein van het Stedelijk Museum.
De vaandels werden overgedragen aan het museum, waar
zij de komende maanden te
bewonderen zijn, waarna zij het
archief ingaan en zullen worden
bewaard.
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Handen uit de
mouwen door
LC42 Dronten
De afgelopen maanden heeft LC42 meerdere keren geholpen om
taarten te versieren voor Cake voor kids. Dit is een groep die op
non-profit basis taarten bakt voor kinderen van 1 tot en met 12 jaar,
waarvan de ouder(s)/verzorger(s) gebruik maken van de Voedselbank
Dronten, Biddinghuizen of Swifterbant. Er zijn per jaar ongeveer 120
kinderen die daardoor hun verjaardag kunnen vieren met een leuke
taart.

Verder organiseerde voetbalvereniging ASV Dronten in juni een
voetbaltoernooi voor G-teams. G-voetbal richt zich op de jeugd van 6
tot 18 jaar die door een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. De 200 deelnemende
voetballers kregen een echt VIP-behandeling met rode loper, volkslied, massages, gezellige muziek en heerlijk eten. De Ladies van LC42
hebben hun handen uit de mouwen gestoken bij het masseren en de
catering tijdens dit superleuke toernooi. We hebben heel veel bordjes
saté samengesteld en uitgedeeld aan de hongerige sporters.
Het is mooi om bij te dragen te kunnen leveren aan beide activiteiten,
om zo iets voor alle kinderen in onze gemeente te kunnen doen.
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Hoe “heurt” het eigenlijk?

46

Er komen regelmatig vragen binnen bij het Hoofdbestuur over hoe
het eigenlijk hoort. Wat zijn de Ladies’ Circle gebruiken, wat moet en
wat mag? In deze rubriek beantwoorden we vragen die leven onder
de Ladies in het land. Heb je zelf een vraag? Mail deze dan aan de
Circulaire redactie en wie weet kunnen we jou in de volgende Circulaire
vertellen hoe het heurt.

Adver tentie-verplichting
Elke Circle betaalt bij de contributie die je afdraagt aan LCNL, een vast bedrag
van €76,50 voor de advertentie. Hiervoor mag elke Circle één keer per jaar (LC01
t/m LC40 in het najaar en LC41 t/m LC79 in het voorjaar) een staande advertentie
voor een kwartpagina (A6) aanleveren. De reden hiervoor is dat dit bedrag het
mogelijk maakt om de Circulaire te maken.
Als je een evenement gaat organiseren en je wilt hier een artikel over schrijven,
moet je daar dan je advertentie voor gebruiken? Nee hoor! Dit mag je gewoon
indienen als Circlebijdrage met tekst en foto's.

De advertentie heb je als
Circle in feite zelf gekocht en hier kun
je dus mee doen wat je wilt. Hier een paar
opties waar je zoal aan kunt denken:
1. Verkoop hem aan een bedrijf. Veel
bedrijven vinden het best interessant om in
een magazine met een oplage van 1100 tot
1200 te staan.
2. Zet hem in als wisselgeld voor een
serviceproject. Stel je hebt een bedrijf dat
jullie project wil sponsoren, in de ruil daarvoor
kun je de advertentie aanbieden.
3. Geef hem weg aan een goed doel. Als
LCNL-commissie kunnen wij alleen het NSRproject ‘gratis’ exposure geven, maar als
lokale Circle mag je uiteraard je advertentie
hier wel voor inzetten!
Indien de adverteerder die je gestrikt hebt,
een grotere advertentie wil plaatsen, dan
kan dat tegen bijbetaling (zie colofon).
LCNL zal het meer-bedrag aan jullie factureren
en jullie facturen zelf het hele bedrag door
aan de adverteerder.

LC10
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Swingende
zondagmiddag!
Op zondag 8 oktober 2017 organiseerde de Ladies van
LC10 Haarlemmerland een dansfeest met muziek van
toen, voor de inwoners van Zorgcentrum Wildhoef in
Bloemendaal. Zestig ouderen, hun familieleden en een
aantal verzorgers swingden twee uur lang met zestien
vrouwen van LC10.
De sfeer was Top, er lagen
Perzische tapijtjes op tafel en de
voetjes gingen vanaf de eerste
plaat enthousiast van de vloer.
Niemand ontsprong de dans, ook
mensen in een rolstoel swingden
er op los. Sommige ouderen
stonden zelfs op uit hun rolstoel
om voor het eerst sinds tijden weer
eens op eigen benen te staan en
dansen.
Er werd gedanst op ‘gouwe ouwes’ van The Andrew Sisters,
Wim Sonneveld en Bob Scholte,

maar ook de Engelse Wals passeerde de revue, dit alles naadloos
aaneengesmeed door DJ Dieuwer
van het Danspaleis.

maar gaf de Ladies nuttige tips
over het aanspreken van ouderen
met als doel om zoveel mogelijk
dansers op de been te krijgen.

De Ladies van LC10 werden
bij deze middag begeleid door
Stichting Danspaleis, een kleine,
flexibele organisatie die ouderen in
beweging wil brengen vanuit het
inzicht dat muziek een magisch
middel is om mensen bij elkaar te
brengen. Het Danspaleis zorgde
niet alleen voor de muziek en het
feestelijke jaren ’40 en ’50 decor,

Al met al een geslaagde middag
en activiteit. Leerzaam voor de
Ladies van Haarlemmerland en
voor de ouderen van de Wildhoef
in Bloemendaal een feest van
herkenning.
Voor meer informatie over de
Danspaleis kijk op:		
www.hetdanspaleis.com.
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Een Lady op de ALV...
Mijn eerste nationale ervaring als Lady; wanneer:
3 juni, plaats: Van der Valk Hotel Sneek. Een rij met
zeker 50 dames, zie ik, als ik binnenstap in. Iedereen
is relaxt, wacht netjes op haar beurt en heeft
onderling contact. Het voelt als een warm bad, deze
eerste keer naar een ALV.
We nemen plaats in het restaurant
dat voor de gelegenheid een
vergaderopstelling heeft gekregen.
De vergadering begint met een
aantal vaste onderdelen lijkt
het, want de meeste Ladies
om me heen weten wanneer ze
moeten gaan staan. Het licht van
Vriendschap wordt aangestoken,
de doelstellingen worden
voorgelezen en er is een hele mooie
3 minuten speech van Erica van
LC78 Mediastad over het ontstaan
van een Circle.
Het is bijzonder om mee te maken
dat 1 van de oprichtsters Lily
Morita aanwezig is. Mijn gevoel
van verbondenheid groeit elk
moment.

Van te voren was ik al
geïnformeerd dat er ook wat
saaiere onderdelen zouden
passeren, zoals de financiële
verantwoording. Omdat we de
cijfers al hadden ontvangen en
ook de vragen vooraf moesten
worden gesteld, was het verhaal
van Ilse kort maar krachtig.
De contributie blijft gelijk en
ook de andere kosten voor de
Circles worden niet verhoogd. De
meerjarenbegrotingscommissie
heeft de voorstellen uit de
enquête bekeken en maakt een
stappenplan voor het afbouwen
van de reserve.
De NSR had een
voorstel ingediend om de
onkostenvergoeding uit te breiden,
dit was voor veel Ladies niet
concreet genoeg en er werden veel
vragen gesteld. Daarop is besloten
om het voorstel terug te trekken
en er opnieuw met de JUCO en het
hoofdbestuur naar te kijken.

Voor de lunchpauze gaan we in
kleine groepjes met elkaar in
gesprek over 2 stellingen. Dat is
leuk, want ik leer veel van andere
Circles. Dat doe ik ook van de
presentatie van LC51 ZeeuwsVlaanderen die vertellen over hun
inspiratieborrel om nieuwe Ladies
te vinden.
Na de lunch is het tijd voor de
awards. De nieuwe ‘Lady of the
Year Award’ gaat naar Joanne
Epema van LC47. De overige
awards gaan naar LC51 ZeeuwsVlaanderen (de Ganzenveer), LC77
Leusden (de Ladies Cub) en LC22
Oostenwind (de Servicebokaal).
De Weblady heeft ook een
primeur; de (L)app, die het
ledenboekje vervangt, is vanaf dat
moment te downloaden in de Apple
store. Voor Android moeten we
helaas nog even wachten.
Aan het einde van de vergadering
wordt het nieuwe bestuursjaar
ingeluid door Marleen met haar
verhaal over haar motto en doelen
voor komend jaar.
Terugkijkend kan ik zeggen
dat het een heel mooie ervaring
is om aanwezig te zijn bij deze

ALV

vergadering. De toewijding van
zoveel Ladies die zich inzetten
voor Ladies’ Circle Nederland
en de verbondenheid is heel
waardevol.
Na de vergadering gaan de meeste
Ladies naar huis of terug naar
hun overnachtingsadres om zich
om te kleden voor het Gala, en
dat laatste doe ik ook. Rond 18.30
worden we naar de galalocatie
gebracht. Op de Ocean Diva
worden we ontvangen met een glas
bubbels. Na de afvaart verspreidt
iedereen zich over de verschillende
dekken van het schip om wat te
eten of een borrel te drinken.
Om 21 uur begint de ceremonie
van de lintenoverdracht. De
3 clubs nemen, ieder op hun
eigen manier, afscheid van de
bestuursleden en installeren het
nieuwe bestuur. Het is een intens
moment voor de bestuursleden, dat
is ook voor het publiek duidelijk!

Er wordt wel een traantje gelaten.
Als de ceremonie klaar is, barst
het feest echt los met de Hermes
House Band in de originele
bezetting. Als vanouds gaat dan
ook het dak eraf, wat een feest!
Het is lang geleden dat ik zo’n
gaaf feest heb meegemaakt,
waar de verbondenheid tussen
de gasten zo groot was. Wat een
ervaring! Het verhaal gaat, dat
het internationaal minstens zo
mooi is, misschien moet ik dat ook
maar eens overwegen.

CIRCULAIRE
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Ladies’ Circle 45 Goeree
Overflakkee pakt groot uit!

Wie jarig is... creëert

Op onze 21e verjaardag zijn we lekker creatief bezig
geweest met als thema: samenzijn, sport en beweging.
Samen met partners en oud-Ladies hebben we
vijf schilderijen gemaakt voor een veiling. Een
supergezellige avond met een prachtig eindresultaat.
En blijkbaar zit er talent in de Ladies’, de eerste
biedingen stromen al binnen. We zijn heel benieuwd
naar de uiteindelijke opbrengst.

doen. Het Pietenhuis was voorheen
een pop-up in leegstaande
panden. Vorig jaar besloten we
dat we dit anders en grootser
aan wilden pakken. We stelden
ons een historisch pand ten
doel: het Diekhuus. Geweldig om
daar pietjes uit de luikjes te zien
hangen, zwaaiend naar de kindjes.

Helaas hebben de echtgenoot en het dochtertje van onze Lady Femke,
deze ziekte. Met de opbrengst van deze veiling hopen wij dat er meer
onderzoek kan komen naar de ziekte en medicijnen.

Overleg met gemeente en andere
partijen, resulteerde in de
samenwerking die er nu is voor
het Pietenhuis. We betrekken
lokale kleinkunstenaars om
een muziekpiet, kunstpiet en
ander pieten workshops te laten
verzorgen in het Diekhuus.

Jij wat in je schoen, zij wat in hun schoen – Pietenhuis Middelharnis
Ieder klein hart klopt al van verlangen...Op zaterdag 18 november komt
Sinterklaas weer in Nederland aan. Sinds een aantal jaar organiseren
wij het Pietenhuis. De plek waar de pietjes en Sint na de intocht
overnachten en van waaruit zij ’s nachts bepakt en bezakt hun werk

Ten tijde van het schrijven zijn
we druk bezig om activiteiten te
regelen voor alle kinderen uit de
omgeving en we hebben al een
paar mooie toezeggingen: Door de

Voor deze veiling hebben we een doel met een persoonlijk tintje gekozen.
Wij vragen aandacht voor de zeer zeldzame en onbekende ziekte:
Hereditair Angio Oedeem.

'Hands On'
bij LC17
Utrecht
plaatselijke bibliotheek worden
workshops surprises en gedichten
maken gegeven, dansscholen
leren pietendansjes aan en de
slaapkamer van Sinterklaas kan
worden bezocht als hij op pad is
met zijn pietjes.
De opbrengst van het Pietenhuis
is niet groot, want we willen
de activiteit laagdrempelig en
toegankelijk voor alle kinderen
houden. Het bescheiden bedrag dat
we ermee ophalen, geven we altijd
aan een kindgerelateerd doel op
het eiland. Dit jaar is er gekozen
voor het goede doel ‘je leven in een
vuilniszak’.
Even je koffer of weekendtas
pakken voor een tripje, een
vakantie, een weekendje weg. Het
klinkt zo vanzelfsprekend, maar
dat is het niet voor iedereen. Veel

van de jongeren die tijdelijk of
langer bij jeugdhulporganisatie
Trivium Lindenhof komen
wonen, komen binnen met
hun spullen in een vuilniszak.
Snel bij elkaar gezocht in een
onveilige situatie, of omdat
er thuis geen geld was voor
een goede tas. En als ze weer
vertrekken of een weekend
naar huis gaan, gaan vaak
dezelfde spullen weer mee, in
dezelfde vuilniszak.
Met de opbrengst van het
Pietenhuis dragen we bij aan
de aanschaf van een goede
weekendtas voor deze jongeren.
LC45 Goeree-Overflakkee

Na een aantal jaar
serviceprojecten met
mooie geldbedragen
als doel, heeft onze
servicecommissie
dit jaar besloten om
vooral meerdere kleine
‘handen uit de mouwen’
acties op touw te
zetten.
We vinden het belangrijk van
betekenis te kunnen zijn voor
een moment in het leven van
mensen die het nodig hebben.
En met elkaar kunnen we met
relatief weinig moeite dat moment net even mooier maken.
Zo hadden we in augustus binnen een mum van tijd 116 goed
gevulde rugzakken bij elkaar
voor bootvluchteling kinderen
op Lesbos.
Daarnaast hebben we ons
inmiddels aangesloten met een
aantal andere Circles bij de
LINDA.Foundation.
Ondertussen groeit onze Circle
moeiteloos door. Niet alleen fijn
voor die extra handen, maar
vooral ook heel gezellig!
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Connected is de rubriek
waarin een Lady aan
een andere Lady vraagt
iets over zichzelf te
vertellen en haar band
met Ladies’ Circle.

In deze vijfde aflevering komt
Erica Touw aan het woord. Zij
vertelt op een bevlogen manier
hoe ze geconnect is geraakt aan de
Ladies’ Circle en hoe bijzonder het
is om zo met elkaar verbonden te
zijn.

CONNECTED
WITH

CONNECTED
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“B ijzonder verbonden!”
Lady zijn voelt bijzonder, maar vooral:

Hoe is dat een Lady zijn? Nou, best bijzonder. Bijzonder leuk, bijzonder interessant en leerzaam, bijzonder
versterkend, maar vooral bijzonder verbonden.

Wanneer je start met het (mede)
oprichten van een Circle, voor
mij nu zo’n 9 jaar geleden, heb
je eigenlijk helemaal geen idee
hiervan. Je bent vooral bezig
met het regelen en zorgen dat
alles op poten staat. En ja, dat
doe je samen, dus de eerste
verbondenheid heb je dan al.
Je begint als groep vrouwen die
elkaar niet zo goed kennen, met
wisselende interesses en (werk)
achtergronden, maar wel met een
gezamenlijk idee. De samenleving
op je eigen wijze dienen. Hoe? Dat
blijft de uitdaging, want er zijn zo
ontzettend veel manieren.
Ik ben eigenlijk pas echt goed
gaan beseffen dat je een bijzondere
band hebt toen ik voor het eerst op
het VOL kwam. Zoveel Ladies bij
elkaar. En al die presentaties over
hun servicemomenten, vaak met
enorme eindbedragen, maar zeker
ook met net zoveel prachtige en
inspirerende verhalen.

En dat gevoel blijf ik houden,
keer op keer dat ik bij een VOL,
ALV, RBB of andere gezamenlijke
meeting ben. Maar de bijzondere
verbondenheid kan nóg groter! Het
reikt zelfs tot aan de andere kant
van de wereld.
Deze zomervakantie zijn mijn
man en onze twee zoons (6 en
8jaar) naar Singapore en Maleisië
gegaan. We hebben een prachtige
vakantie gehad. Voor ons al weer
de zesde keer (en derde met de
kids) in die hoek van Azië. Het
blijft ons trekken. Het eten, de
cultuur, de vriendelijkheid en
behulpzaamheid van de mensen,
het eten, de fantastische natuur,
het eten, de onderwaterwereld,
de bijzondere belevenissen die je
nergens anders mee maakt dan
in Azië. En had ik al gezegd dat
je daar heerlijk kunt eten? Echt
fantastisch en echt ons ding!
Gelukkig houden onze kinderen
ook van de bijzondere smaken van
de Aziatische cuisine.

Maar naast de vakantie,
hadden we ook nog 2 bijzondere
ontmoetingen. Ik had de eer
om als allereerste Nederlandse
Lady een bezoek te brengen aan
de President en Circle van LC1
Singapore i.o.! Wat is dat speciaal
om mee te maken!
De eerste ontmoeting was bij de
President, de Nederlandse Nadia
en haar man, thuis. En nee,
niet alleen ik was daar, maar
mijn hele gezin mocht komen!
We hebben een gezellige avond
gehad met bijzondere gesprekken
over Circlen, Tafelen (ja, ook het
culinaire stukje) en uiteraard
hoe het is om als Nederlandse in
Singapore te wonen en werken.
De tweede contactavond was
met een deel van LC1 Singapore
i.o. in een beachclub. Heerlijk
ongedwongen met elkaar gepraat
over het starten van een Circle,
service leveren, de verschillende
culturen en de bijbehorende
situaties die dat tijdens het Circlen
met zich mee brengt. En dat
lekker aan het strand, cocktailtje
hier, hapje daar en mijn zoons
plonsden en speelden er vrolijk op
los. Wat een gezelligheid. Alsof we
met een vriendenclub waren, die
we al jaren kenden.
Dat gevoel is wat ik zo bijzonder
vind; Wij zijn als Ladies heel
bijzonder verbonden.
Erica Touw, LC67 de Markiezinnen

