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Be the girl on the right
De dagen worden korter, het wordt steeds een beetje kouder
en de feestdagen staan voor de deur. Dat betekent ook dat we
alweer ongeveer een half jaar onderweg zijn in dit Circle-jaar
en wat is er veel gebeurd! Niet alleen binnen jullie Circles, zoals
we kunnen lezen in deze Circulaire, maar ook binnen onze eigen
Circulaire-redactie.
Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet,
wordt ook deze redactie volledig gerund
op vrijwillige basis, met grote inzet van een
aantal Ladies. Door omstandigheden,
zoals de organisatie van de AGM waar
sommige van ons zeer nauw bij betrokken
zijn, kwam er deze editie ineens heel veel
werk terecht bij twee Ladies wie beiden
nog geen of nauwelijks ervaring hadden
met het maken van de Circulaire.
Wij (Femke, Nanna en Esther) willen dan ook graag deze twee
dames, Nikki en Geraldine, enorm bedanken voor de inzet die zij
hebben geleverd. Dames, jullie zijn toppers! Dankzij jullie ligt er
weer een mooi blad voor ons neus. Jullie zijn met recht onze girls
on the right.
Be the girl on the right, het motto van onze President Femke
Hagen, is naar ons idee sowieso heel toepasselijk. Wij Ladies
zetten vaak net dat stapje extra, gaan verder waar een ander
stopt. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier.
Dus Ladies: Be those girls on the right, because that is who we
are.
Yours in friendship,
Femke, Nanna, Esther, Nikki en Geraldine
Redactie Circulaire
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De erfenis
“Er moet een moment zijn geweest dat het bij de Ladies van LC29 de Kempen
doordrong: Als we nu niets doen, dan gaat de Circle ten onder. Veruit de
meerderheid van de groep zou namelijk binnen een paar jaar de leeftijdsgrens
bereiken. Het leidde ertoe dat een wervingscampagne werd opgezet, waaronder
een ‘kennismakingsborrel’ waar dames van binnen en buiten het netwerk van de
Ladies werden uitgenodigd. Het was een succes: in dat jaar werden uiteindelijk
zeven nieuwe Ladies geïnstalleerd. De Circle was gered.
Inmiddels zijn we twee jaar verder
en hebben tien Ladies de Circle
verlaten. We zijn nu met twaalf
Ladies, waarvan slechts een derde
meer dan twee jaar Ladies’ Circle
ervaring heeft. Deze situatie van
veel wisselingen brengt allerlei
uitdagingen met zich mee. De
vertrekkende groep Ladies had
zoveel mogelijk gezorgd voor
een goede overdracht. Zo werd
het bestuur 2017-2018 gevormd
door oude en (net) nieuwe Ladies
en begeleid door een extra
bestuurslid, de ‘peetmoeder’, die
tekst en uitleg gaf bij vragen
en waakte over de tradities en
gebruiken. Een aantal Ladies
bleef een jaar extra, het ‘reservereserve jaar’ en zetten nog één
keer de schouders eronder bij
de fundraising en alle andere
activiteiten. Ondanks deze goede
overdracht blijft het een feit dat
het vertrek van tien Ladies er
behoorlijk inhakt. Het kost tijd om
een hechte groep te vormen. Het
is soms even zoeken met elkaar.
We proberen de balans te vinden
tussen het goede behouden en
er onze eigen Circle van mogen
maken. En we hebben gemerkt
dat we met een aantal van twaalf
Ladies nog best kwetsbaar zijn:
opnieuw zorgen voor (geleidelijke)
instroom is dus ook geboden.

Als gloednieuwe Lady uit die lichting van zeven starters ben ik dit
jaar voorzitter en ik heb stiekem wel eens gezucht en gedacht: Pfff,
een lekkere erfenis zeg, die ze voor ons hebben achtergelaten… Ik wil
het graag voor iedereen goed doen: de Ladies die al langer lid zijn en
hun Circle ineens zien veranderen, de nieuwe Ladies die eigen wensen
en leuke nieuwe ideeën hebben, de oud-Ladies die hun dierbare Circle
ineens los moesten laten. En dat leidt dus soms tot uitdagingen! Maar
deze maand hielden we ons jaarlijkse ‘running dinner’: al vele jaren
een hoogtepunt in het programma. Hoe dat in zijn werk gaat, zullen
we in een volgende Circulaire nog wel eens beschrijven. En ineens, zo
halverwege het bestuursjaar, realiseer ik het me gelukkig weer: wat een
fantastische erfenis hebben we gekregen! Een warme Circle met 27 jaar
historie en tradities, mooie activiteiten en draaiboeken, een netwerk
van contacten, fantastische betrokken oud-Ladies... En wat een mooie
dames hebben we nu in onze Circle, iedereen verschillend, maar zeer
betrokken en verbonden door de liefde voor deze Circle. Wat fijn dat wij
destijds zo open zijn ontvangen en dat wij LC29 de Kempen onze Circle
mogen noemen. We zullen haar koesteren. Oud-Ladies: bedankt!”
Lea Nolle, Voorzitter LC29 de Kempen
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Lang zullen we leven!
Op 8 oktober 1983
zag Ladies’ Circle 04
Schiedam-Vlaardingen
het levenslicht.
Vijfendertig jaar vol
vriendschap en service,
dát moet gevierd worden!
En hoe toepasselijk is het
dan om dat te doen bij
Stichting Jarige Job?
In Nederland vieren 61.000 kinderen in Nederland hun verjaardag
niet, omdat ze opgroeien in armoede. Stichting Jarige Job maakt een
einde aan dit verjaardagsleed door deze kinderen te trakteren op een
verjaardagsbox met daarin alle ingrediënten voor een onvergetelijk
feest.
De uitnodigingen voor een inpakmarathon bij Jarige Job naar onze
‘dochters’ LC40 Voorne, LC55 De Hoeksche Circle en LC27 Rotterdam
én onze oud-Ladies waren al snel geschreven, de taart besteld en de
wijn groots ingeslagen.
Op 4 september 2018 was het dan zover. De rode loper voor de loods
van Jarige Job lag uit en de feesthoedjes stonden klaar. Langzaamaan
druppelde iedereen binnen. Huib Lloyd, founder van Stichting Jarige
Job, heette ons welkom en inspireerde iedereen met zijn verhaal over
hoe de stichting op creatieve wijze de strijd tegen verjaardagsleed
aangaat.
Daarna was het onze beurt. Handen uit de mouwen! In drie
groepen streden we om welk team in anderhalf uur zoveel mogelijk

verjaardagsboxen wist in te
pakken. Een secuur werkje,
want geen onderdeel mag worden
vergeten. Cakemix? Check!
Slagroom? Check! Slingers?
Check! Cadeautjes? Check!
Traktaties? Check! Ladies
renden in en uit de verschillende
‘winkeltjes’ op leeftijdscategorie
om de leukste gedoneerde
cadeautjes te verzamelen. De
blikken knaks vlogen je om de
oren. Zweetdruppels parelden op
ieders voorhoofd. Alles om zoveel
mogelijk dozen in te pakken.
En met resultaat: samen
hebben we maar liefst 360
dozen ingepakt, goed voor 360
onvergetelijke kinderfeestjes!
Een mooier cadeau voor onze 35e
verjaardag hadden we ons niet
kunnen wensen. Wat zijn we trots
op en dankbaar voor de inzet van
onze ‘dochters’, oud-Ladies en
de vrijwilligers van Jarige Job.
Service en vriendschap in full
effect!
LC04 Schiedam
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President
Hallo lieve Ladies,
Be the girl on the right! Er zit een oproep verstopt in het thema van
dit jaar. En jullie geven daar massaal gehoor aan! Ik zie activiteiten
rondom de ALV in Friesland. Dames met heren, die dat nog nooit
zo samen gedaan hebben, maar wel een mooi evenement gaan
neerzetten. Er zijn Ladies die gestart zijn met vloggen, Ladies die
zichzelf persoonlijk voorstellen op Facebook. Er is vraag naar de
nieuwe huisstijl en we hebben ook al veel nieuwe frisse Ladies’
Circle logo’s voorbij zien komen dit jaar.
Verder is AGM-commissie Rotterdam samen met veel
Circles, hard aan de slag om de LCI-meeting in 2019
onvergetelijk te maken. De NSR is op een mooie wijze
opgestart en ze zijn klaar voor de komende twee jaar.
Dit jaar mogen we Circles 80 en 81 erbij gaan tellen! En
we investeren in al onze Side by Side partners: Agora,
41 Club Nederland en De Nederlandsche Tafelronde.
En zij investeren ook in ons. Door contact op te nemen,
aanwezig te zijn en tips en geleerde lessen uit te
wisselen.
Waarom zijn we op dit moment zo succesvol? Omdat
jullie je tijd, energie en jouw girl on the right erin
investeren! Juist de verschillen die we onderling
hebben, maakt dat we een mooi krachtig netwerk
hebben.
Tot slot: Buiten alle Ladies die zich individueel of
in commissie extra inspannen voor Ladies’ Circle
Nederland ben ik erg dankbaar voor het bestuur dat
we dit jaar hebben. Ik vind dat we elkaar aanvullen en
versterken. Ook wij komen op sommige momenten uit
onze comfortzone om een goed bestuur te kunnen zijn. We Skypen,
reizen (omdat we best ver uit elkaar wonen), geven feedback,
ontvangen en vergeven, zodat we samen weer verder kunnen
groeien. Aniek, Marleen, Nicole, Carolien en Marjon, jullie zijn echte
toppers en maken Ladies’ Circle Nederland elke dag een beetje
mooier dan gisteren. Lieve Ladies van Nederland ik kijk ernaar uit
jullie (opnieuw) te ontmoeten.
Yours in Friendship,
Femke Hagen
President Ladies’ Circle Nederland 2018-2019
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Samen de lekkerste wilde oesters
rapen, openen en bereiden!

oesterscheldetour.nl
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Tien vragen over
Neurofibromatose (NF)
In juni 2018 stemden jullie massaal op Stichting NF als landelijk goede doel voor de
komende twee jaar van Ladies’ Circle Nederland. Maar hoe leg je NF nu uit aan je
Circle of aan mensen in je omgeving? Om jullie op weg te helpen hebben we tien
vragen over NF beantwoord. Wij wensen jullie heel veel plezier en succes met de
organisatie van jullie acties voor dit geweldige doel!

1

Hoe vaak komt NF
voor?

NF komt vaker voor dan
je denkt. Ongeveer 1 op de 3000
mensen heeft een vorm van NF.
Deze ziekte is daarmee veel groter
dan bijvoorbeeld ALS.

2

Wat zijn de
kenmerken van NF?

NF wordt vaak bij jonge kinderen
ontdekt door meerdere ‘cafe
au lait’ vlekken op de huid.
Daarnaast uit NF zich door
bulten (neurofibromen) op de huid
en door de groei van tumoren
aan de uiteinden van zenuwen
in het lichaam (de plexiforme
neurofibromen)

3

Welke klachten heeft
een NF-patiënt?

Een NF-patiënt kan onder
andere last hebben van autisme,
depressiviteit, leerachterstanden,
chronische vermoeidheid,
concentratieproblemen en
motorische beperkingen. Kinderen
met NF komen daardoor vaak
terecht in het speciaal onderwijs.
Daarnaast kunnen de tumoren

door verdrukking van andere
organen botvergroeiingen en
functieverlies (bijvoorbeeld
blindheid of verlamming)
veroorzaken.

4

Is NF
levensbedreigend?

Een van de kenmerken van
NF is dat het onzeker is hoe de
ziekte zich ontwikkeld. Als de
tumoren groeien en vitale functies
verstoren, dan kan de ziekte
levensbedreigend zijn. Hetzelfde
geldt voor de gevallen waarin
een goedaardige tumor zich
ontwikkelt tot een kwaadaardige
tumor. Het betreft meestal een
agressieve variant waarbij de
kans op genezing slechts 25% is.

5

Is er een behandeling
voor NF?

NF is moeilijk te behandelen.
Een medicijn voor de cognitieve
problemen is er niet en de
tumoren zijn in veel gevallen
niet operabel. In het verleden
is geprobeerd om de tumoren te
bestralen, maar uit onderzoek is
gebleken dat door de bestraling de
kans op de ontwikkeling van een
kwaadaardige tumor toenam.

6

Is er hoop voor
NF-patiënten?

Ja, er is hoop. In Amerika
is onderzoek gedaan naar
zogenaamde MEK-remmers.
Dit medicijn vertraagt de
celdeling van de tumoren en
laat deze uiteindelijk krimpen.
Hierdoor is kans op complicaties
en de ontwikkeling van een
kwaadaardige tumor kleiner.

7

Is er in Nederland
een medicijn voor NF
beschikbaar?

Nog niet. Voordat een medicijn
op de markt kan komen, is er
onderzoek nodig waarin de
werking van het medicijn wordt
aangetoond en de bijwerkingen in
kaart worden gebracht. Dankzij
de donaties van Ladies’ Circle kan
dit onderzoek in het Erasmus MC
worden uitgevoerd.

8

Waarom kiezen voor
NF als doel?

NF heeft onze steun extra hard
nodig omdat Stichting NF geen
subsidie of andere structurele
inkomsten krijgt, daarvoor is
de ziekte net te klein. André

LC21
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Stoere armbanden
voor stichting NF
en Hubert, de oprichters van
Stichting NF, hebben beiden een
dochtertje met NF. Zij zorgen er
persoonlijk voor dat iedere euro
die wij inzamelen rechtstreeks ten
goede komt aan het onderzoek.

9

Kunnen wij in contact
komen met NF-patiënten?

Sinds Stichting NF is gekozen
als landelijke doel hebben zich
vijftien (familieleden van)
NF-patiënten bereid verklaard
bij Ladies’ Circles in het land
iets te vertellen over hun
ervaringen met deze ziekte. LC45
Goeree-Overflakkee en LC67 De
Markiezinnen hebben inmiddels
afspraken gemaakt. Wil jij ook
kennismaken met iemand die
NF van dichtbij meemaakt, dan
kan je een email sturen naar
ladiesvoornf@gmail.com. Wij
koppelen jullie graag!

10

We hebben een geweldig nieuw product: mooie leren
moeder-dochter/zoon armbandjes die je helemaal
kunt personaliseren op de website www.label071.nl.
We hebben dit speciaal bedacht voor LC beats NF.
De afgelopen maanden heeft eigenaresse Wendy van
Label71 keihard gewerkt om dit gloednieuwe product
helemaal mooi te maken en haar website aan te
passen zodat iedere Lady haar eigen armbandje(s)
samen kan stellen. En het is gelukt! Je kunt zelf de
initialen of symbolen kiezen en zelfs de twee kleuren
leer die gebruikt worden om de armbandjes te maken.
Een geweldig kado voor de feestdagen. De armbanden
zijn verkrijgbaar vanaf € 19,95. Van iedere verkochte
armband gaat € 7,50 naar stichting Neurofibromatose!

Waar vinden wij meer
informatie over NF?

Website 		
www.stichtingneurofibromatose.nl
www.nsr.ladiescircle.nl
Facebook
Stichting Neurofibromatose
LCbeatsNF
Via deze media blijf je ook op de
hoogte van acties van Ladies in
het land en van de activiteiten
van de stichting.
Let’s beat NF!
Veel liefs van de NSR 2018-2020

Binnenkort meer nieuws over onze samenwerking met
stationery Designed For Living en over onze pins en sleutelhangers. Natuurlijk allemaal voor stichting NF.
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Dé Lady
Terwijl ik mijn telefoon uit mijn
broekzak hengel, klinkt er gejuich
aan de andere kant van het
tuinpad. Ja hoor, mijn colafles
met water rolt de verkeerde kant
op en loopt nu echt helemaal leeg.
Dus wint zoon Jan glansrijk ook
dit potje flessenvoetbal. Maar
goed, ik neem op, want we hebben
afgesproken rond dit tijdstip even
te bellen. De jongste Lady binnen
onze Circle en ik, sinds kort ben
ik voorzitter van ons clubje. We
zijn tegelijkertijd geïnstalleerd,
een jaar of vier geleden. En
vanwege haar vooraankondiging
denk ik dat ze iets op haar hart
heeft.
Inderdaad: onze Benjamin weet
het niet meer. Ze overweegt
Ladies’ Circle te verlaten.
Omdat haar agenda te vol zit.
Omdat het haar niet lukt om
de voortrekkersrol te vervullen
die ze normaliter altijd en
overal vervult. Omdat ze er
niet altijd bij kan zijn en toch
liever met haar vriendinnen op
hockeyweekend gaat dan een VOL
of ALV bijwoont. Jee, dit had ik
niet aan zien komen. En wat een
onzin! Stel je voor dat we alleen
maar kartrekkers in onze Circle
hadden: dan zouden we elkaar

bestaat niet
duizenden chocoladeletters te
verkopen.

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.
voortdurend in de haren zitten.
Bovendien kun je niet altijd en
overal bij zijn. Dat zou betekenen
dat je verder geen leven hebt.
Terwijl Ladies juist middenin het
leven staan en een rijk sociaal
leven hebben. Wel zo handig als
we een evenement van de grond
willen tillen of ernaar streven

Toch begrijp ik haar maar al
te goed. Al die twijfels had ook
ik in mijn eerste jaar. Wanneer
doe ik het goed? Wat is normaal?
Kan ik met goed fatsoen een keer
een vergadering overslaan? Is
het raar dat het me niet lukt om
tig kaarten voor onze filmavond
te verkopen? Stel ik me aan als
ik op zaterdagochtend liever
met sporttassen op en neer rijd
tussen sportvelden en zwembad,
aangezien mijn man die dag
moet werken? Ben ik suf als ik
om elf uur ’s avonds afhaak,
omdat er voor de dag erna drie
vergaderingen in mijn agenda
staan?
Begrijp me niet verkeerd: het
waren mijn eigen twijfels. Niet
ingegeven door een collega-Lady
of wie dan ook. Niemand binnen
onze Circle heeft me dat gevoel
ooit gegeven, nog geen minuut.
Het waren mijn eigen vrouwelijke
gedachten. Want ik ben er heilig
van overtuigd dat mannen niet
zo moeilijk denken. Die doen
gewoon hun best en weten dat ze
niet meer kunnen doen. Gelukkig
heb ik daarin veel geleerd de
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LC44 Voorhout

Liefde en vleugels

afgelopen jaren. Of is het gewoon
een kwestie van ouder (en wijzer)
worden? Hoe dan ook: die twijfels
zijn weg. Ik doe het op mijn
manier. Zoals iedere Lady het
op haar manier doet. Dé Lady
bestaat niet. Dat maakt Circlen
nou juist zo bijzonder.
Ik hoor het mezelf zeggen. Terwijl
ik die lege colafles van de grond
raap, vertel ik wat ik denk. Dat
ik haar zou missen. Als mens,
als Lady. En dat ik zeker weet
dat niemand haar iets verwijt.
Ondertussen hoop ik oprecht dat
mijn woorden haar raken en dat
ze blijft. Maar ik ken haar ook
goed genoeg om te weten dat als
ze eenmaal twijfelt…
Tijdens onze barbecue om de
vakantie in te luiden, neemt ze
afscheid. Even schiet door mijn
hoofd dat ik gefaald heb als
voorzitter. Maar ook dé voorzitter
bestaat niet… Dag lieve Mila,
we’ll meet again.

Toeval bestaat niet… of soms toch? Een van
onze Ladies ontvangt een Whatsapp-bericht
dat eigenlijk niet voor haar bestemd is. Het
bericht is van Janneke, een opgewekte,
positief ingestelde vrouw met een droom.
Janneke, werkzaam in de jeugdzorg,
realiseert met haar man Jaap hun droom in
Teylingen. Zij wonen in hun steeds krapper
wordende eengezinswoning met hun eigen,
pleeg- en gezinshuiskinderen. Op dit
moment treffen zij de voorbereidingen voor
de bouw van hun Gezinshuis Alas (Spaans
voor vleugels).

In dit gezinshuis kunnen ze kinderen uit pleegzorgtrajecten opvangen en is er een eigen plek voor kwetsbare
moeders met hun kindje. Vanuit deze veilige plek leren
deze moeders wat zelfstandigheid is en krijgen ze
begeleiding bij de zorg voor hun kind. Een prachtig en
zelfs onmisbaar initiatief als je weet dat kinderen geboren
vanuit deze situatie een groot risico loopt om te eindigen in
pleegzorgtrajecten. De aanpak van Jaap en Janneke kan
dit voorkomen.
Op het moment dat we
hoorden over het initiatief
kozen wij unaniem dit goede
doel voor onze grootste actie,
Dance4Good op 3 november
2018 (naast ons vaste doel
als kamersponsor van het
Ronald McDonald huis
Leiden). En wij verrasten
vervolgens Jaap en Janneke
hiermee enorm. Het
aantal sponsoren is op dit
moment groter dan ooit. De
kaartverkoop ongetwijfeld
ook… van liefde krijg je
vleugels!
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LC38 2.0
Is het wiskunde? Is het accountancy? Is het
abracadabra? Nee… Maar het is wel degelijk een
formule, een heel succesvolle formule zelfs. Het is dé
formule van het kersverse bestuur van LC38 De Lind
Oisterwijk.
Iedereen heeft het steeds drukker,
ook onze Ladies. Agenda’s lopen
overvol, prioriteiten stellen is
steeds moeilijker en de leuke
dingen in het leven op een zijspoor
zetten is steeds verleidelijker.
We moeten wel, iedereen
herkent het. We hebben allemaal
een drukke baan, een druk
gezinsleven, familie en vrienden.
We proberen het allemaal zo
goed en zo kwaad als het kan te
combineren. Het lukt ons net.
Twaalf keer vergaderen met je
Circle op een vaste avond in de
maand; het past er nog (net) bij.
Het is jongleren, maar het lukt.
Een fragiel evenwicht en er hoeft
maar iets niet volgens schema te
lopen en ‘het lukt net’ zouden de
Friezen zeggen. Naast de vaste
vergaderavonden organiseert je
Circle ook nog hele gave gezellige
extra dingen. Hoewel die allemaal
super leuk zijn en je overal bij wil
zijn, betekent dat ook wel weer
een volgende agenda-technische
uitdaging. Een Sudoku puzzel van
vijf sterren, zeg maar.
In april 2018 is het nieuwe
bestuur van LC38 geïnstalleerd
en ook dit bestuur zag onze Ladies
worstelen met dit probleem.
Meiden die wel degelijk willen,
heel graag zelfs. Meiden die alles
op alles zetten om bij activiteiten
aanwezig te zijn, maar zichzelf

- mede daardoor - voorbij lopen.
Daaraan moet iets gedaan
worden, heeft het bestuur bedacht.
Hun oplossing is even briljant als
eenvoudig. De vaste maandelijkse
dinsdagavond vergaderavond
wordt, zes keer per jaar, een
vergaderavond 2.0.
En zo stonden we daar op onze
eerste vergadering nieuwe stijl
op de Joodse begraafplaats in
Oisterwijk. Hoewel veel van onze
Ladies al jarenlang in Oisterwijk
wonen en een bezoek aan de
Joodse begraafplaats al jarenlang
op het verlanglijstje stond, is het
er nooit van gekomen. Logisch
ook, de Joodse begraafplaats is
besloten en alleen toegankelijk
voor het bestuur en de relaties
van de overledenen. Maar op de
betreffende avond ook voor de
vijftien meiden van LC38!
We werden rondgeleid over de
begraafplaats door Hélène, een
onwijs enthousiaste vrouw die
zich helemaal verdiept had in de
Joodse cultuur en meer in het
bijzonder hun rituelen rondom het
overlijden en begraven van hun
dierbaren. Wat wist ze veel, wat
was ze enthousiast en inspirerend.
Met vijftien dames liepen we
respectvol tussen de graven,
ondertussen luisterend naar de
bijzondere verhalen en mooie

wetenswaardigheden van Hélène.
Niet alleen hebben we veel geleerd
over de Joodse begraafcultuur, dat
een begraafplaats in geen geval
een kerkhof mag worden genoemd
en dat Oisterwijk de grootste (en
mooiste vertelt Hélène) Joodse
begraafplaats van Brabant heeft,
maar ook wat hartverscheurend
is en waarom stelen, jatten wordt
genoemd.
Een mooie avond die nog
is afgesloten met een korte
vergadering, omdat naast
vriendschap ook service bij
onze Circle hoog in het vaandel
staat en blijft staan! Al met al,
weer een bijzondere ervaring
en een herinnering waarom het
lidmaatschap van Ladies’ Circle
zo’n bijzonder goede keuze is.
Ook vergaderen 2.0? LC38 De Lind
raadt het aan!

LC 38 / LC Oss i.o.
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Even voorstellen…
Ladies Circle Oss i.o.!
In Oss zijn meerdere
serviceclubs actief, maar
geen Ladies’ Circle! Daar
komt binnenkort officieel
verandering in. Op 23
februari 2019 is de charter
van LC Oss.
Het inititiatief kwam van Fer
van de Hurk, President van De
Nederlandsche Tafelronde in
2017. Hij nodigde dames uit om
te kijken of er interesse was om
een Circle op te richten. Sinds
april 2017 zijn we met een deel
van deze dames het idee gaan
uitwerken. Vanaf het begin
hebben we één afspraak: om dit
succesvol te laten worden, moeten
we energie krijgen van elkaar en
van de dingen die we doen.
Nu ruim anderhalf jaar later
hebben we een club van tien
Ladies. En wanneer we bij elkaar
zijn, voel je de dynamiek, energie
en vooral het plezier. Of het nu
gaat om een avond gezelligheid,
kennis opdoen of het organiseren
van activiteiten, alles gebeurt met
een lach. Met de energie zit het
goed! Als Circle willen wij in Oss
en omstreken maatschappelijk iets
bijdragen en in contact komen met
andere (gezellige) ondernemende
vrouwen!

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan een organisatiestructuur,
huishoudelijk reglement, contributieberekening, een schitterend logo en
een overlegstructuur. Ook hebben we leuke activiteiten georganiseerd.
Onze eerste was het inzamelen van schoenendozen. Dit bleek een
enorme uitdaging, want de actie werd breder gedragen dan vooraf
ingeschat. We hebben ruim driehonderd kinderen blij gemaakt met
een doos vol speelgoed. En we hebben worstenbrood gebakken bij een
zorgcentrum met vervolgens een historische wandeling in de buurt.
Nu staan we aan de vooravond van onze charter. We kijken ernaar uit
om officieel bij deze mooie club Circles te horen! We gaan dit feestelijk
vieren en hopelijk zijn jullie erbij. Erbij zijn, is meemaken!
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Die lach maakt het
alle moeite waard
De projecten waar wij, Ladies van LC67 de Markiezinnen, het meeste plezier
aan beleven, zijn de projecten waarbij we geen geld ophalen, maar waarbij
we de handen uit de mouwen steken. Gewoon lekker doen! We hebben geen
servicecommissie, maar tijdens de vergaderingen bedenken we de projecten,
werken we alles uit, verdelen we de taken en zijn we er echt samen om het project
tot een succes te maken.
Zo ontstond ook ons
muziekproject. We wilden
namelijk iets met kunst, iets
voor kinderen en iets wat we
nog niet eerder gedaan hadden.
Dus het werd een muziekdag
voor kinderen die hun land om
wat voor reden dan ook, hebben
moeten ontvluchten.
Het dagprogramma was snel in
elkaar gezet met verschillende
muziek- en dansworkshops en een
lekkere lunch. De mensen die voor
ons de workshops wilden geven,
de zogenaamde ‘leraren’ waren
zo gevonden. De locatie was ook
geen probleem aangezien één van
onze Ladies bij een poppodium
werkt en deze locatie daaraan
meteen mee wilde werken. Zelfs
de cadeautjes voor de kinderen en
een paar fantastische fotografen
waren binnen no time geregeld.
De uitdaging zat bij de
aanmeldingen van de kinderen,
want het ‘binnenkomen’ bij deze
doelgroep bleek nog niet zo
makkelijk. We hebben in een heel
vroeg stadium contact gezocht met
Vluchtelingenwerk en een aantal
andere instanties. We hadden
een mooie flyer in meerdere talen
beschikbaar. Maar dit alles bleek

niet genoeg. Een week voor ons
event moesten we tot de conclusie
komen dat we geen kinderen
hadden en tja, dan houdt het toch
een beetje op.
We waren best een beetje
teleurgesteld, want we konden
ons niet voorstellen dat er geen
enkel kind geïnteresseerd zou
zijn. Enkele dagen voor de
oorspronkelijke datum belde
er ineens een meneer. Hij was
vader van vier kinderen die mee
wilden doen. En hij wist nog wel
meer kinderen te vinden. We
hadden een ingang gevonden!
Met hernieuwde energie kozen
we een nieuwe datum en ineens
stroomden de aanmeldingen,
voornamelijk via deze meneer,
binnen.

Op de dag van ons event hadden
we alles goed voorbereid met
naambordjes voor de kinderen
en certificaten om aan het einde
uit te delen. Natuurlijk liep alles
anders, want er waren kinderen
die niet aangemeld waren en
degene die dat wel waren,
kwamen niet allemaal. De
leeftijden die we doorgekregen
hadden, en op basis waarvan we
alles netjes hadden ingedeeld,
klopten voor geen meter. Maar
ach, soms moet je alles loslaten
en met een beetje creativiteit
kom je een heel eind.
Het was niet altijd even
makkelijk gedurende de dag.
Zo waren bijvoorbeeld sommige
kinderen erg moeilijk te sturen
en stonden de ‘leraren’ soms

ONDERWERP

met hun handen in het haar.
We vroegen ons ook wel af of we
hieraan goed hadden gedaan.
We wisten echter meteen dat het
absoluut goed was op het moment
dat een klein jongetje vertelde
dat hij uit Syrië afkomstig is en
dat iedereen daar dood is. Om
vervolgens te zien dat dit kind een
grote lach op zijn gezicht krijgt van
de muziek. Dan weet je waarvoor je
het deed.
Bij het weggaan staan we als Circle
bij elkaar en komen bijna alle
kinderen uit zichzelf naar ons om
een hand te geven en te bedanken.
Een van de meisjes komt naar ons
toe en vraagt: ‘Mevrouw, mag ik
volgende keer weer komen?’ Daarna
komt de grootste deugniet en zegt
dat hij het echt een hele leuke dag
vond. Daar sta je dan met zeven
volwassen vrouwen die even niet
weten wat ze moeten zeggen.
De kinderen, zelfs de stoere grote
jongens, hebben genoten en waren
apetrots met hun certificaten.
De ouders waren dankbaar. De
‘leraren’, fotografen en andere
vrijwilligers blij dat ze hun steentje
konden bijdragen. Wij waren
voldaan. Het was alle moeite
waard!

CIRCULAIRE

LC21 De Friese
Wouden zet 30-jarig
jubileum in voor
steun aan ouderen
Ruim vijftig alleenstaande ouderen uit
Ooststellingwerf hebben eind mei 2018
genoten van een high tea. De activiteit was
een initiatief van Ladies’ Circle 21 De Friese
Wouden voor hun dertigjarig jubileum. De
dames hebben alle hapjes zelf gemaakt en
geserveerd.
Op zaterdag 24 november 2018 volgde in De Lawei in
Drachten nog een galadiner met veiling om geld in te
zamelen voor het Ouderenfonds. “Eén op de vier ouderen
voelt zich eenzaam. Dat zijn meer dan één miljoen mensen!
Wij voelen ons als Ladies’ Circle betrokken en zetten ons
dan ook graag in voor een goed doel als het Nationaal
Ouderenfonds”, aldus Renate-Joyce de Jager, voorzitter van
LC21.
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Vicepresident
Lieve Ladies,
Het ene moment lees je in het voorjaar van 2018 nog in alle rust de
Circulaire, een half jaar later ben je geïnstalleerd als Vicepresident
van onze Ladies’ Circle Nederland en word je gevraagd een column
te schrijven voor dit leuke blad. ‘De tiid hâld gjin skoft’: de tijd staat
niet stil!
Wat heeft Ladies’ Circle mij al veel gebracht de
afgelopen jaren. Het begon drie jaar geleden bij de
Ladies van LC21 De Friese Wouden. Hier kreeg ik een
enorme boost van het ervaren van vriendschap en
het met elkaar uitvoeren van mooie projecten. Elkaar
opzoeken, delen van verhalen, de vriendschap zien
groeien en ondertussen geweldig veel plezier met
elkaar hebben. Iedereen vanuit zijn eigen aardigheid,
een mooie groep in al haar diversiteit!
Wij waren met elkaar nieuwsgierig of wij dat gevoel
ook zouden ervaren bij projecten van Ladies’ Circle
Nederland of zelfs Ladies’ Circle International. We
dompelden ons onder in de AGM in Denemarken. Wat
een ervaring was dat: wij hebben gezien dat Ladies’
Circle wel degelijk groter is dan onze eigen kring van
vriendinnen. Dat de verbondenheid ook bestaat met
dames die je niet regelmatig treft!
Kortom: het Circlen maakt mij enorm enthousiast en ik
ben dan ook zeer vereerd dat ik sinds kort deel uitmaak van het
landelijke bestuur. Het eerste jaar in dit bestuur staat voor mij in
het teken van ervaring opdoen en in het leggen van regionale en
internationale verbindingen om in het tweede jaar het stokje van
Femke over te mogen nemen. Hoe mij dit vergaat, zal ik jullie laten
weten in de volgende Circulaire!
Wil je mij in de tussentijd beter leren kennen: zoek mij op via Facebook
of LinkedIn. Of nog liever: vraag mij eens bij jullie op bezoek te
komen. De eerste Circle-bezoeken heb ik inmiddels mogen beleven:
ontzettend leuk, lief, verrassend én de moeite waard!
Yours in Friendship,
Carolien van Dijk
Vicepresident Ladies’ Circle Nederland 2018-2019
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Lieve Carolien,
Wij zijn ontzettend trots op
je en wensen je heel veel

succes als vice-president!

Liefs je ladies van LC21 De
Friese Wouden

Gratis kant-en-klare
social media berichten
voor lokale ondernemers
in de Embrosa app.
Met 1 gesprek help jij de start-up van Lady
Melanie vooruit!
Embrosa is de start-up van lady Melanie van Ladies’Circle Venlo. Met Embrosa helpt Melanie lokale
ondernemers om zich te wapenen tegen de ketens en
stopt ze de verschraling van het staatbeeld. Met de
gratis Embrosa app krijgen local heroes extra
marketingkracht!
Help lokale ondernemers om te overleven en bewaar
zo de diversiteit in de winkelstraat. Hoe? Benoem
Embrosa bij jouw kapper, bakker, juwelier, nagelstylist,
pedicure, opticien, schoonheids-specialist of audicien.
Meer weten over Embrosa? Neem contact
met Lady Melanie van Norden op via
melanie@embrosa.com.
Download de Embrosa app gratis in Google Play
of de App Store!

Advertentie ladiesblad kopie kopie.indd 1
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Lady of the Year 2017-2018
Geraldine Wijffels
Het beloofde een
spannende ALV te
worden. Onze oud lady
Nancy (Kielman) gaf de
3-minuten speech. En
onze Aniek (Pijpelink)
werd geïnstalleerd als
treasurer. Op naar een
memorabele ALV! En dat
bleek..
De speech van Nancy leverde
natuurlijk de nodige tranen op.
Helaas was ze op het moment van
de ALV zo hard aan het vechten
tegen borstkanker. Maar wat een
topper is deze ex-president toch!
Een lady in hart en nieren. En
dankzij haar ben ik alweer zeven
jaar lid van Ladies’ Circle ZeeuwsVlaanderen.

Mooie agendapunten volgden, zoals de vaders die vertelden over hun
dochters met NF. Daar moeten we samen wat tegen doen! Toen was
het tijd voor de uitreiking van de Lady of the Year-award 2018. IPP
Marieke stond op, liep naar het katheder en begon te vertellen dat ze
meerdere verzoeken hadden binnengekregen, maar dat deze meteen
opviel. Ze vervolgde met citaten uit de aanvraag. Ineens leek de wereld
te stoppen met draaien... Gaat dit nou over mij? Nee dat kan niet…
Mijn hart klopte in mijn keel, mijn hele lichaam begon te trillen en
toen zei ze het echt: “Lady of the Year 2018 is zonder enige twijfel
Geraldine Wijffels van LC51.” Iedereen om me heen stond op en begon
te applaudisseren. Wat en bijzondere verrassing! Een moment om nooit
meer te vergeten! Nog steeds voel ik me vreselijk vereerd dat ik deze
mooie waardering in ontvangst mocht nemen.
Ik ben voorgedragen voor mijn inzet op het gebied van vriendschap.
Toch voelt het dubbel, aangezien ik de actie waarvoor ik ben
voorgedragen namelijk liever niet had willen uitvoeren… Toen bij
Nancy borstkanker werd geconstateerd, voelde ik me zo machteloos.
Vrij snel werd duidelijk dat er een lange weg te gaan was. Pamela
(Hoetelmans van Ladies’ Circle 64 De Baronessen) zat met hetzelfde en
samen besloten we na te denken wat voor leuks we konden doen voor
onze vriendin. Een dag later kwam ze met een website waarop je een
glossy magazine kunt maken. Top idee, daar ging ik mee aan de slag.

Lady of the Year / Ganzenveer
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Ganzenveer
Winnaar van de Ganzenveer 2018 is LC44 Voorhout!
Ons doel: een blad vol
positiviteit voor Nanc om van
te kunnen genieten tijdens
de vele behandelingen die op
stapel stonden. Diverse ladies
(speciale dank voor Femke
(van Raam van Ladies’ Circle
67 de Markiezinnen, die er
ook veel heeft benaderd), maar
ook vriendinnen, familie en
kennissen van Nancy hebben
we gevraagd om teksten aan
te leveren. Zo leuk om al die
input te krijgen! Avonden van
in elkaar zetten volgden, want
ik wilde dat elke pagina een
feestje werd. Ik was dan ook erg
trots op het resultaat van de
eerste ‘Nancy’. Dankbaar nam
Nancy haar blad in ontvangst.
Gedreven door enthousiasme
volgden nog twee magazines.
Toen de laatste behandeling
voor de borstkanker in zicht
was, had ik me voorgenomen
om geen blad meer te maken!
Nancy is bijna beter… Helaas
kwamen er wat flinke kinken
in de kabel! Maar Nancy, de
leeuwin, vecht voor wat ze
waard is. Met revalidatie hoopt
ze snel weer een eind de oude
Nanc te worden. En ik ben
er voor haar én zij voor mij!
Samen genieten we van het
leven, want je weet nooit wat
er op je pad komt. Een vierde
magazine hoop ik in ieder geval
nooit meer te hoeven maken…

De reden dat Ladies’ Circle Voorhout de Ganzenveer afgelopen jaar
gewonnen heeft, is eigenlijk heel simpel. In de najaarseditie van de
Circulaire in 2017 hebben zij een artikel geschreven waarmee ze een
enorme inspiratie waren voor alle Circles. Deze Circle wil de wereld
niet alleen mooier maken door serviceprojecten, maar door hun hele
‘zijn’. Zij gaan door het leven als Fairtrade-Circle.
Bewust zijn van wat je doet, wat je eet, welke producten je gebruikt
en dit alles ook uitdragen én ernaar handelen. Ze hebben andere
Circles uitgedaagd om met hen mee te doen en ook Fairtrade te gaan
denken. Dit is precies waarvoor de Circulaire bedoeld is: elkaar
informeren, maar vooral ook inspireren om zo samen nog mooiere
dingen voor elkaar te krijgen.

Een andere reden waarom LC44 de Ganzenveer meer dan verdiend,
is dat zij altijd iets aanleveren voor de Circulaire. Of het nu een
groot of klein artikel is, ze dragen altijd hun steentje bij. Zo hebben
ze voor de voorjaarseditie van 2018, een stuk geschreven over
hun aandeel aan Charity March en een artikel over één van hun
projecten. De kern van dit artikel was dat je, ook met iets kleins als
een teddybeer, een groot verschil kunt maken. Wederom een mooie
inspiratie voor ons allemaal. Ladies van LC44, jullie zijn toppers!
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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!

Bibian Mentel
Tijdens de laatste Paralympische Spelen nam topsnowboardster
Bibian Mentel twee gouden plakken mee naar huis. Naast al haar
sportieve hoogtepunten, heeft haar gezondheid haar nogal eens in
de steek gelaten. Toch geniet Bibian van elke dag! Een prachtige
instelling die ze graag doorgeeft aan anderen.
“Winnen tijdens de afgelopen Spelen was heel bijzonder”, vertelt de
topsportster. “Doordat opnieuw kanker was geconstateerd, was het
maar de vraag of ik überhaupt naar Pyeongchang kon. Een beroerde
aanloop, maar dankzij veel specialisten, teammaatjes en familie stond
ik er én met verbluffend resultaat. Een mooie herinnering. Net als
elke medaille die ik heb gehaald. Winnen is de beste beloning voor een
periode heel hard werken. Ik ben een gezegend mens. Dit waren mijn
laatste Spelen, maar snowboarden blijf ik altijd doen.”

Van beperking
naar uitdaging
Op 27-jarige leeftijd verloor Bibian
haar onderbeen. “Het is niet niks
om ineens gehandicapt te zijn. Een
periode volgde waarin artsen en
specialisten me vertelden wat ik
allemaal niet meer zou kunnen. Ik
vond het raar dat wildvreemden
mij vertelden wat ik niet kon. Je
kunt altijd meer dan je denkt, als
je maar uitgedaagd wordt. Het is
ontzettend belangrijk om te blijven
kijken naar de mogelijkheden
in plaats van de beperkingen.
Daarom heb ik stichting Mentelity
opgericht. Ons doel is kinderen

MEET...
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“Je kunt altijd meer dan je denkt!”
en jongvolwassenen met een
lichamelijke beperking aan het
sporten krijgen. En in dit geval
boardsports.”

Als ik het kan,
kun jij het ook!
“Sporten helpt om in het dagelijks
leven makkelijker om te gaan
met je beperking. Als je sport,
word je fit en sterk. Een mooi
voorbeeld is een meisje dat ik
begeleidde dat op haar zevende
haar been kwijtraakte. Inmiddels
is ze eind twintig. Iedereen in
haar omgeving zei altijd, doe
maar voorzichtig. Samen met
een fysiotherapeut zijn we gaan
trainen. Als ik oefeningen voor
deed, zei ze meteen: dat kan ik
niet. Als ik het kan, kun jij het
ook. En na een tijdje kon ze het
inderdaad. Inmiddels heeft ze
de Paralympics tot op een haar
na niet gered. Ook thuis durft
ze steeds meer. Vroeger vroeg ze
iemand om iets te pakken van het
bovenste plankje en nu doet ze het
zelf.”

Extra persoonlijke
begeleiding
De Mentelity Foundation
organiseert onder andere sportieve
activiteiten. “In de zomer hebben
we verschillende evenementen met
clinics, zoals golfsurfen en stand
up paddling. In de winterperiode
zijn iedere week in de skihal in
Zoetermeer lessen voor kinderen
met een beperking die willen
leren snowboarden en hopen

ooit richting de Paralympische
Spelen te gaan. We zorgen voor
extra persoonlijke begeleiding om
goed te kijken naar de benodigde
aanpassing. We doen niet aan
verwendicappen, zoals ik dat
noem. Oftewel je beperking als
excuus gebruiken. We gaan
ervanuit dat je alles kan, wellicht
met aanpassing. De leerlingen
betalen voor de lessen, net als een
valide kind. Mijn foundation zorgt
voor de extra kosten die nodig
zijn. Het is fantastisch om te zien
dat deze kinderen boven zichzelf
uitstijgen en ervoor gaan.”

Durf te dromen!
“Het winnen van gouden
medailles opent deuren, ik raak
in gesprek met beslissers en hoop
daardoor veel te betekenen voor
de gehandicaptensport. Er valt
nog genoeg te bereiken.” Ook op
persoonlijk vlak heeft Bibian nog
dromen. “Eén op de drie mensen
krijgt kanker en helaas leef ik
er al achttien jaar mee. Maar ik
ben nog lang niet klaar met dit
mooie leven. Ik geniet van mijn
gezin, familie en vrienden, de zon
die schijnt, een eekhoorn die in
mijn achtertuin een beukennootje
eet. Er is zoveel moois om voor
te gaan. Volg je passie en durf
te dromen! Laat je niet beperken
en wordt de leukste versie van
jezelf. Mijn droom is een oud,
grijs vrouwtje worden met
kleinkinderen op schoot. En tot
het zover is, geniet ik van elke
dag, carpe diem!”

Wie is Bibian Mentel?

Bibian (1972) is professioneel
snowboardster en won twee
keer goud op de Paralympische
Spelen in Pyeongchang. Het
aantal gouden medailles staat
daarmee op maar liefst 128.
Bij Bibian is negen keer kanker
geconstateerd. Hierdoor verloor
ze in 1999 haar onderbeen. Dat
weerhield haar niet om terug
professioneel te boarden. Vier
maanden na haar amputatie
stond ze weer op haar snowboard
en zeven maanden later was ze
Nederlands kampioen bij de
validen. Ze is hét voorbeeld voor
iedereen met een lichamelijke
beperking dat sporten mogelijk
is. Met de Mentelity Foundation
stimuleert ze dit. Bibian is
getrouwd en heeft een zoon en
twee stiefdochters.
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Lieve worstelende Lady,
Waarom ben ik eigenlijk een Lady? De vraag die iedereen
zichzelf weleens stelt op het moment dat er op alle vlakken aan
je getrokken wordt. Schijnba ar geeft Lady zijn ons allemaa l de
voldoen ing waarna ar we op zoek zijn, het vult een behoefte.
Die voldoen ing is in mijn ogen wat ons bindt en verbindt. Dat
stukje zorgt ervoor dat je uit je comfort zone gaat. Bijvoorbeeld
om sponsor ing bij een grote partij te vragen, terwijl je dat
normaa l niet zou doen. Of het zorgt ervoor dat je tweedeh ands
kleding uitzoekt en mooi maakt voor de verkoop en op een
podium gaat staan met knikkende knieën om een opbreng st te
onthullen. Daarna voel je opluchti ng en trots. Je bent blij met
datgene wat jullie bereikt hebben. Dat gevoel is verslavend
voor een Lady en wil je steeds weer opnieuw beleven.
Soms zorgt Lady zijn ook voor teleurst elling. Als jouw NSRproject voor de komende twee jaar niet gekozen is of als de
opbreng st van een activiteit toch een beetje tegenva lt ten
opzichte van de tijd die je erin gestopt hebt. Of dat je met
meerder e kandidaten op een functie reageer t en jij het niet
geworden bent. Of omdat het even niet zo lekker loopt binnen je
Circle. Ook daar zit de kracht van Ladies, we zijn teleurgesteld,
rapen onszelf bij elkaar en gaan samen opnieuw op zoek om
toch die voldoen ing te krijgen.

Lady zijn, is net als de liefde, een werkwoord, iets wat niet
vanzelf komt, maar waarvoor je moet willen werken. En werk
je ervoor en investeer je erin, dan geeft het je energie, nieuwe
ideeën, vriendin nen en ervarin gen die je anders nooit had
gehad.

Koester wat je bent, geniet van wie er in de buurt is en maak
morgen het leven weer net iets mooier dan vandaag!
Lady Anonymous

Lady Anonymous / LC15
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Als je een knuffel
nodig hebt, staan de
Ladies voor je klaar
Al twee jaar nauwelijk salaris. Werkweken van gemiddeld zestig uur. Altijd de
onzekerheid of het lukt. Het leven van een startende ondernemer is stressvol.
De onzekerheid, het harde werken, het aan de kant zetten van je sociale leven
en jezelf identificeren met (het nog uitblijven van) het succes van je bedrijf. Een
start-up hebben, is topsport.
Twee jaar geleden vormde ik mijn kleine content-marketingbureau om in een tech-bedrijf, samen met een
nieuwe compagnon. Ik hielp eerst zeventig bedrijven met marketing teksten voor nieuwsbrieven, websites en
social media. Nu doen we dat voor meer dan 4500 ondernemers.
Waarom? Om marketing betaalbaar en toegankelijk te maken voor lokale ondernemers. We vinden het
belangrijk dat lokale ondernemers blijven bestaan! Ze geven een stad of dorp kleur en eigenheid. Met hun
vakmanschap, passie, persoonlijke service en expertise maken ze het verschil. Ze zijn de maatschappelijke
olie in de lokale samenleving. Ze sponsoren immers de voetbalclub, maar ook de feestavond van Ladies’
Circle. Wij willen voorkomen dat ketens de kleine ondernemers wegduwen uit de samenleving.
Zo’n belangrijk doel in het leven geeft energie en power om eeuwig door te gaan. Maar soms loop je jezelf
daardoor echt voorbij. Begin dit jaar zat ik er echt doorheen. Ik kon het niet opbrengen om ook nog vol
aandacht en enthousiasme bij te dragen aan mijn Circle. Met dikke tranen vertelde ik ‘mijn’ Ladies dat ik
ging stoppen. Niet omdat het niet meer leuk was, maar omdat het even too much was. Dat hadden ze gewoon
als zoete koek kunnen slikken, maar ze pakten het anders op. Ik kreeg knuffels en lieve appjes. Er werd
gestemd. De unanieme uitkomst: we gunnen Melanie een pauzejaar. Ze is welkom bij de vergaderingen en
activiteiten zodat ze nog iets anders heeft dan alleen maar werken.
Mijn hart brak. Wat een liefde en vriendschap. Ik ben ‘mijn’ Ladies zo dankbaar. Ze hebben me laten zien dat
het soms oké is om een stapje terug te doen. Ze lieten me ook zien dat er meer is in het leven dan alleen maar
werken. Ze lieten zien hoe fijn, warm en waardevol Ladies’ Circle kan zijn.
Lieve meiden van LC15 Venlo, bedankt! Jullie laten zien dat vriendschap en service er echt toe doet, ook
binnen de eigen groep. Ik voel me zo ontzettend verbonden met jullie en kan niet vaak genoeg zeggen hoezeer
ik jullie steun waardeer. Bedankt lieve kanjers!
Melanie van Norden
LC15 Venlo
Founder van Embrosa
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Secretary
Lieve Ladies,
Het voordeel van een tijdje dezelfde functie doen, is dat je steeds
minder wordt verrast door deadlines en de zaken steeds beter
gestructureerd zijn. Daarom ben ik vlak na de ALV van start gegaan
met het plannen van de RBB’s. In juli was de planning al rond en
konden de organiserende Circles aan de slag.
In augustus was het tijd voor de AGM, dit jaar in
Haugesund, Noorwegen. Deze keer zaten we niet in
het conferentiehotel, maar met twaalf Ladies in een
groot huis. Allemaal verschillende dames, die elkaar
in het normale leven misschien niet eens opgemerkt
hadden, maar met Ladies’ Circle als basis ontstaan er
mooie vriendschappen, heb je goede gesprekken en
wordt er veel gelachen.
De AGM zelf was erg goed en informatief. Jullie
hebben vast de foto’s van de opening, parade en het
welkomstfeest voorbij zien komen. Tijdens het galadiner
werd de nieuwe internationale secretaris geïnstalleerd,
onze eigen Marieke van Gent. Wat zijn we trots op
haar! Het was een inspirerende bijeenkomst, waarin ik
weer veel nationale en internationale contacten heb
gelegd met vrouwen van over de hele wereld.
De komende periode ga ik bezoeken plannen aan een
aantal Circles. Een van mijn favoriete onderdelen van
het jaar. En natuurlijk gaat het HB aan de slag met de
planning van het VOL, waarvan we een inspirerende
dag gaan maken.
En dan breken mijn laatste maanden in het hoofdbestuur aan. Aan
het eind van dit bestuursjaar neem ik afscheid en draag het stokje
over aan mijn opvolgster. Wie dit wordt, is nog de vraag, maar als
je interesse hebt in mijn functie, aarzel dan niet om contact met me
op te nemen en me het hemd van het lijf te vragen. Ik garandeer je
dat je er geen spijt van gaat krijgen.

Yours in Friendship,
Nicole Hooijen
Secretary Ladies' Circle Nederland 2018-2019

SIDE- BY-SIDE MET 41 CLUB
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Side-by-Side met:

41 Club Nederland!
ernaar om dit clubjaar in ieder
geval meerdere clubs te charteren.
Het zou mooi zijn wanneer we in
de komende jaren gegroeid zijn
naar meer dan twintig clubs. De
bekendheid in Nederland is in de
afgelopen tijd flink gestegen. Wij
hebben een actieve Facebookpagina,
Instagrammen wekelijks en
gebruiken Twitter op gepaste
momenten. Hierdoor krijgen we
steeds meer informatieverzoeken en
bezoeken wij diverse oud-Tafelaars
in het land om uit te leggen hoe ze
een 41 Club kunnen beginnen.

Mijn naam is Roald Herbrink,
getrouwd met Judith en vader van
Lise en Sophie. Ik werk nu 22 jaar
in ons familiebedrijf, een mooi
makelaarskantoor in Leusden.
Sinds juni van dit jaar ben ik
National Vice-President van 41
Club Nederland. En die club wil
ik graag bij jullie introduceren.
Na ruim vijftien jaar Tafelen hield
het twee jaar geleden, na mijn
veertigste verjaardag toch echt op.
Hoewel ik een groot voorstander
ben van deze leeftijdsgrens, je
bent immers met je Tafelvrienden
in dezelfde levensfase, vond ik het
moeilijk om afscheid te nemen.
De Nederlandsche Tafelronde is
voor mij heel waardevol geweest.
Gelukkig hebben wij sinds 2014
een prachtige club voor oudTafelaars: 41 Club Nederland!
De eerste “ex” Tablersclub is

opgericht in 1936 in Liverpool. In
rap tempo volgden er meerdere
clubs in alle delen van het
Verenigd Koninkrijk en snel
daarna ook in andere delen
van de wereld. In 1945 werd de
eerste Associatie opgericht in
Groot Brittannië. Inmiddels zijn
er alleen al in Groot Brittannië
820 clubs en 18.000 leden. In
1975 werd 41 International
opgericht met momenteel 28
associaties en ruim 35.000
leden! De Nederlandse associatie
telt nu dertien clubs met circa
tweehonderd leden.
Ons nationale bestuur bestaat
uit zes zeer enthousiaste
mannen uit diverse windstreken
van het land. Dit jaar is Jaap
Besteman onze President en dat
doet hij met veel enthousiasme
en toewijding! Onze grootste
prioriteit is groeien. We streven

Wij zijn ervan overtuigd dat 41
Club Nederland een mooie toekomst
heeft. Wij vinden het geweldig om
samen met onze vrienden van de
Nederlandsche Tafelronde, onze
vriendinnen van Ladies’ Circle,
Tangent en Agora de hechte
vriendschap te versterken en waar
nodig elkaar de helpende hand te
bieden - Samen sterk!
Ik wens jullie Ladies alle goeds
toe, ik hoop jullie de komende jaren
te ontmoeten bij gezamenlijke
evenementen in het land!
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Update
LCI AGM 2019 Rotterdam
Het moet gezegd, we zijn
lekker op dreef! Na de AGM
in Haugesund was het ineens
een feit: wij zijn de volgende…
En dat is best spannend. De
fase van de grote lijnen is nu
echt voorbij en het invullen is
begonnen. De bands worden
gecheckt, de draaiboeken
geschreven en de vergunningen
aangevraagd. The show is on.
We doen enorm ons best om
goed zichtbaar te zijn en veel
van ons te laten horen in
binnen- en buitenland om veel
Ladies te enthousiasmeren.
Het resultaat moeten we
uiteraard nog afwachten,
maar de vooruitzichten zijn
veelbelovend. Zo heeft LC
België een target gesteld voor
het aantal Ladies waarmee

ze willen komen, heeft LC
Zuid-Afrika al een hele pretour
uitgestippeld en heeft LC
Marokko voorzien in een centraal
contactpersoon om de grote groep
Ladies waarmee zij gaan komen,
te managen.

Iets waarmee jullie ons zeker
helpen, is door jullie allemaal zo
snel mogelijk te registeren. Hoe
eerder we weten hoeveel Ladies
er gaan komen, hoe beter wij
hierop in kunnen spelen met de
organisatie.

Het is ontzettend leuk om te
zien hoe ‘onze’ AGM zo leeft,
maar soms is het ook doodeng.
We moeten het namelijk nog wel
‘even’ waarmaken. Gelukkig
voelen we de steun van jullie en
is er echt een wij-gevoel. Want LC
Nederland organiseert deze AGM,
niet alleen wij zes Ladies. Velen
van jullie hebben hulp aangeboden
en werkelijk alle hulp is welkom.
Dus wil je ook jouw steentje
bijdragen? Laat het ons weten,
want er is altijd wat te doen.

Voor hulp, sponsoren of vragen:
info@lci2019.org
Voor informatie en
de aanmeldingsoptie:
www.lci2019.org
Volg ons op FB: LCI AGM
Rotterdam 2019
Op naar augustus 2019!
Femke, Marieke, Selma,
Nanna en Marjon

Save the Date!

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

Sluitingsdatum voorstellen VOL			
5 januari 2019
VOL LCNL						2 februari 2019
MTM Roemenië					8-10 februari 2019
Charter LC Oss i.o.					
23 februari 2019
Charity March March				
10 maart 2019
Charter LC NW Friesland i.o.			
30 maart 2019
OPEN Coffee						8 april 2019
ALV LCNL in Friesland				
25 mei 2019
LCI AGM Rotterdam					
28 augustus - 1 september 2019
LCI AGM Finland					2020
LCI AGM Marokko					2021
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LC18 Het Gooi, LC21 De Friese Wouden, LC23 De Cogge Rondte, LC29 De
Kempen, LC35 Alblasserwaard, LC38 'De Lind' Oisterwijk, LC44 Voorhout,
LC45 Goeree-Overflakkee, LC50 Maastricht, LC51 Zeeuws-Vlaanderen, LC61
De Leest, LC67 De Markiezinnen, LC73 Emmen,
LC76 Helmond, LC Oss
i.o., LC Noord West Friesland i.o., 41 Club Nederland, LCNL Hoofdbestuur:
Femke Hagen, Carolien van Dijk, Nicole Hooijen, Aniek Pijpelink, Marleen
Kaarsemaker, Marjon Boekholt, AGM-cie, NSR-cie.
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.
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EX PA N D YOU R HOR IZON

Sluitingsdata voor plaatsing van teksten, foto’s en advertenties:
15 oktober voor het najaarsnummer
1 april voor het voorjaarsnummer
Inzendingen kunnen geüpload worden 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.
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.
Voorjaarsnummer, LC 37 t/m LC 79 aanleveren voor 1 april
Najaarsnummer, LC 1 t/m LC 36 aanleveren voor 15 oktober
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
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AGM 2018 Haugesund
Eind augustus was het zo
ver: de 58ste LCI AGM. Dit
jaar vertrokken we met 28
Nederlandse Ladies naar
Haugesund, Noorwegen.
Het vliegveld van Oslo
leek wel bezet door
Ladies van over de hele
wereld.
We hebben de AGM 2019 in
Rotterdam uitgebreid gepromoot
met lekkere AGM-M&M’s, mooie
ansichtkaarten, oranjebitter en
een hoge dosis enthousiasme. Voor
het einde van de AGM waren de
eerste aanmeldingen al binnen!
Op vrijdag 31 augustus 2018 vond
de officiële meeting plaats, de
Annual General meeting.
Hieronder lichten we wat
belangrijke punten en besluiten
van deze vergadering uit.
Er werd teruggekeken op
afgelopen jaar, waarbij zaken als
de financiën doorgenomen zijn.
Het ISP (International Service
Project), Happy Hearts heeft een

presentatie van het afgelopen jaar
gegeven. Volgend jaar tijdens de
AGM sluiten zij hun project af.
Natuurlijk werd er ook stilgestaan
bij de twee nieuwe landen die
chartered zijn, te weten Spanje en
Singapore. Voor komend jaar staat
de charter van Cameroon op de
agenda en komt de oprichting van
Canada, Malawi en de Seychellen
inzicht.
Er worden traditiegetrouw veel
soorten trofeeën uitgereikt.
Degene die zeker het vermelden
waard is, is de Hat Contest. Wie
heeft de mooiste hoed? Dat waren
dit jaar ‘onze’ Ladies van LC66
Son en Breugel met geweldige,
zelfgemaakte tulpen-hoeden.
Drie oud LCI bestuursleden zijn
druk bezig om een internationaal
LC naslagwerk te maken, het
LCI Historybook. Er is er een
oproep gedaan om zaken aan te
leveren die interessant kunnen
zijn voor dit boek. Je kunt denken
aan foto’s van evenementen
welke georganiseerd werden voor

internationale goede doelen of
foto’s van bijvoorbeeld hoeden
tijdens de AGM. De deadline
hiervoor is 31 maart 2019.
Er is over vele zaken gestemd.
Twee belangrijke punten zijn:
•

Het voorstel voor het platform
‘Circler World’ (een soort LAS
maar dan internationaal) is
aangenomen.

•

LCI heeft het akkoord
ontvangen om zich verder
te gaan verdiepen in de
internationale regio-indeling
en daarbij een coördinator
aan te wijzen. Daarbij is ook
akkoord gegeven voor de board
om te kijken of de rol van de
IPP mogelijk een nieuwe vorm
kan krijgen.

De vergadering eindigt altijd met
het bekendmaken van het nieuwe
bestuur en het nieuwe motto.
Dit jaar was dat extra bijzonder
omdat Marieke van Gent zich
verkiesbaar had gesteld. We zijn
enorm trots op haar!

Het LCI-bestuur voor het jaar 2018-2019 wordt gevormd door:
President - Kenza Sbibi, LC Marokko
Vice President - Alexandra Bennett, LC Groot Brittannië & Ierland
IPP - Anne Ahlefelt, LC Finland
Secretary - Marieke van Gent, LC Nederland
Treasurer - Prachi Agarwal, LC India
Weblady - Criss Lengyel, LC Roemenië

Het motto voor dit jaar is:
Dream, Achieve, Inspire.
Na goede vergaderingen, mooie
feesten en een hoop bijzondere
nieuwe herinneringen rijker,
vlogen we moe maar voldaan
zondag 2 september weer naar
Nederland.

Ladies for Ladies
Na 32 jaar is LC15 Venlo nog altijd gedreven en enthousiast om goede doelen te
ondersteunen. We zoeken altijd nieuwe manieren, onze Ladies for Ladies actie is er
daarvan één.
Om ons heen zien we jonge meiden, aan het begin van hun leven en carrière, die een klein beetje hulp
nodig hebben. Welke studie moeten ze kiezen? Ze worstelen met hun eerste leidinggevende job of ze ervaren
faalangst op school. We vroegen ons af: kunnen wij deze meiden verder helpen? Zo kwam deze actie tot stand.
Het doel: jonge meiden inspireren, motiveren en ze 1-op-1 coaching aanbieden, afgestemd op hun hulpvraag.
Uit ons eigen netwerk selecteerden we zes meiden. Hiermee hebben we een kort gesprek gevoerd. Dit om een
beeld van de meiden en de hulpvraag te krijgen. Hierbij zijn de juiste coaches gezocht wie ook nog bereid
waren om daarna begeleiding te blijven geven.
Naast de gesprekken met de coaches, waren er ook gastsprekers, een les ‘Personal Branding’ en subtiele
aandacht etiquette tijdens het diner. Een inspirerende dag voor alle Ladies! Prachtig om echt verschil te
kunnen maken voor deze meiden. De Ladies for Ladies-actie krijgt zeker navolging in onze Circle.
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LC61 De Leest laat
zich zien en horen
Ladies’ Circle De Leest vierde op 4 oktober 2018 het 10-jarig bestaan. Dankzij
de vele geslaagde fundraise-acties en activiteiten die de afgelopen jaren zijn
georganiseerd, staat LC De Leest al aardig op de kaart in Waalwijk en omgeving.
Om nog meer bekendheid te genereren, is het belangrijk om nóg zichtbaarder te
worden. Met dat doel voor ogen, is de commissie communicatie behoorlijk actief.
Dat levert ons aantoonbaar meer exposure op. Omdat we vaak complimenten
krijgen van andere Circles, delen we graag wat tips. Wie weet, brengt het jouw
Circle op ideeën?
De meest voor de hand liggende
manier om in contact te komen
met ‘de buitenwereld’, is actief zijn
op social media. LC De Leest is te
volgen op Facebook (facebook.com/
lcdeleest), Instagram (instagram.
com/LadiesCircleDeLeest),
Twitter (@LC61DeLeest) én sinds
kort ook op LinkedIn, met oog op
het bedrijfsleven, waar we voor
events vaak een beroep op doen.
We plaatsen met grote regelmaat
berichten. Onze Ladies nodigen
hun contacten actief uit om ons
te volgen en zo groeit langzaam
maar zeker het aantal volgers.
Inspiratie is er genoeg! We
vertellen over onze aankomende
events, vragen aandacht voor
actuele onderwerpen, delen
nieuwtjes van andere serviceclubs
in onze regio, plaatsen luchtige
berichten (‘succes met de
eindexamens’ of ‘fijne vaderdag’)
én geven een inkijkje in het wel en
wee van onze Circle. We hebben
Facebook zelfs al ingezet voor
online veilingen voor het goede
doel. Wekelijks (en doorgaans
vaker) plaatsen we nieuwe
berichten. Veel van onze berichten

worden gedeeld, ook door lokale
nieuwssites. En dat zorgt dus
voor een behoorlijk groot bereik!
Natuurlijk volgen wij ook andere
pagina’s, taggen, checken in,
geven likes en hartjes en delen
ook berichten.
Vloggen? Ik heb het nog nooit
gedaan, dus…
Begin dit jaar startten we met
vloggen. Korte filmpjes, waarbij
we een kijkje geven achter de
schermen bij onder andere een

vergadering, een event of de
installatie van een nieuwe Lady.
Die filmpjes hebben een vast
format en worden door een ‘vaste
vlog-lady’ gemonteerd. Het filmen
doen we om de beurt, zodat alle
ladies betrokken zijn. ‘Ik heb het
nog nooit gedaan, dus ik denk
dat ik het wel kan’, is hierbij
het motto. De vlogs zorgen voor
meer dynamiek op social media;
statistieken laten zien dat ze veel
worden bekeken. Wij vinden het
een leuke toevoeging!

LC61 / LC29

Digitale nieuwsbrief
Hoe bereiken we mensen die geen
Facebook of Instagram hebben? In
april verstuurden we onze eerste
digitale nieuwsbrief. Hiervoor
maken we gebruik van Laposta.
Een handig e-mailingtool die je
gratis kunt gebruiken (tot 2000
adressen). Met Laposta voldoe
je bovendien aan de eisen van
de privacywet AVG. Met oog op
die AVG vroegen we mensen
uit ieders netwerk eerst of ze
interesse hadden om twee tot
drie keer per jaar een nieuwsbrief
van ons te ontvangen. Het aantal
abonnees op onze nieuwsbrief
moet vanzelfsprekend nog groeien,
maar we vinden het de moeite
waard om ook dit medium in te
zetten. Wil jij onze nieuwsbrief
ontvangen, stuur dan je naam,
circle en mailadres aan info@
lcdeleest.nl (afmelden kan
uiteraard altijd).

In de krant!
En dan zijn er uiteraard de
lokale en regionale media.
We hebben een vaste perslijst
met redactieadressen van het
regionale dagblad, huis-aanhuisbladen en lokale nieuwssites.
Met diverse redacteurs bouwden
we een prima relatie op, wat in
mooie publicaties resulteert.
Uiteraard is het handig dat onze
Circle een Lady heeft die kan
schrijven; goede content is altijd
welkom bij weekbladen. Maar
belangrijker: als Circle maak je
het verschil en dat mag verteld
worden! Aarzel dus niet om het
verhaal van je Circle te delen en
redacties te benaderen. Het levert
veel op!
Als commissie communicatie
staan we niet stil en denken
we graag ‘out of the box’. Zo
onderzoeken we op dit moment
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de mogelijkheden om eens te
exposeren: we brengen graag in
beeld wie we zijn, wat we doen en
hoe we dat doen. En: tijdens ons
lustrumfeest introduceerden we
een nieuw, fris logo. Goede ideeën
zijn welkom, dus heb jij tips voor
onze cie communicatie? Laat het
ons weten!

Een smakelijke avond bij LC29 de Kempen
“Op 18 mei 2018 mocht ik onze Ladies ontvangen in
mijn kookstudio voor een workshop! Het was natuurlijk
bijna vanzelfsprekend dat dit een keer als activiteit op de
planning zou komen en vandaag was het zo ver. Natuurlijk
wel extra leuk om je eigen clubje te mogen ontvangen!
Uiteraard wilde ik de dames een leuk en verrassend menu
laten koken. Omdat onze voorzitter vegetarisch eet, heb
ik een vegetarisch menu bedacht. Dit is iets waarmee veel
mensen worstelen: geen vlees, geen vis, maar wat dan?!
Ons menu was als volgt: romige witte aspergesoep, taartje
van groene asperge met een kwarteleitje, ravioli met zoete
aardappel en geitenkaas en als dessert een pannenkoekje
met mango. De verdeling werd gemaakt, teamwork gestart
en krap twee uur later stond er een prachtig menu op tafel:
gevarieerd, smaakvol, mooi op het bord én vegetarisch: een
geslaagde avond!”
Nikki LC29 de Kempen
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IPP
Immediate Past President

Lieve Ladies,
Na ruim twee jaar in het hoofdbestuur ben ik enthousiast begonnen
als IPP. Deze rol is nieuw, maar het is comfortabel om te kunnen putten
uit de ervaringen van afgelopen jaren. Het verwondert me telkens
hoe snel een team zich vormt. Oud neemt nieuw onder de arm en
nieuw leert oud door frisse ideeën te delen.
Tijdens de AGM in Haugesund is er op internationaal
niveau gesproken over de rol van de IPP-er; interessant
om diverse perspectieven te vernemen. Het is goed om
na te denken over hoe het bestuur ten opzichte van de
beschikbare budgetten en te realiseren doelen het beste
kan worden ingezet. Dit onderwerp krijgt zeker vervolg
binnen onze vergaderingen.
In een korte terugblik op het eerste kwartaal maakt de AGM
me bijzonder trots. Wat was LCNL goed vertegenwoordigd.
Als Nederland wonnen we de ‘hat-contest’, werd Marieke
van Gent geïnstalleerd als LCI Secretary, presenteerde
zij het platform Circler World en hebben we als HB onze
standpunten ingebracht en verdedigd.
Carolien en ik woonden recent de internationale
ledenvergadering van de Agora Club in Gent bij. De
relaties met LC België zijn sterk. Mede door de Benelux
meetings die we de afgelopen twee jaar hielden
en natuurlijk omdat het land onze oorspronkelijke
‘Godmother’ is.
Hoewel de Agora dames gemiddeld wat ouder zijn (je bent welkom
vanaf 42 jaar) zijn er veel raakvlakken. Agora Nederland ontving
een Award voor haar goede resultaten en heeft zelfs de bid voor de
AGM in 2020 gewonnen. Deze AGM gaat plaatsvinden in Den Haag.
Agora wil graag gebruikmaken van onze ervaring en expertise in het
organiseren van een AGM.
Ladies, ik kijk ernaar uit om jullie te zien en te spreken tijdens de RBB’s.
Ook vind ik het leuk om aan te sluiten bij jullie activiteit of vergadering,
dus benader me gerust!
Yours in Friendship,
Marleen Kaarsemaker - van der Kuip
IPP Ladies’ Circle Nederland 2018-2019

LC35
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Nieuwe Ladies,
nieuw logo en
nieuwe plannen!
Ook LC35 Alblasserwaard
heeft een tijdje moeite
gehad met het vinden
van nieuwe Ladies. Tijden
veranderen en dat vereist
aanpassingsvermogen.
En met meer Ladies krijg
je uiteraard meer voor
elkaar.
Gelukkig kunnen we melden dat
LC35 weer helemaal op de goede
weg is. Vorig bestuursjaar hebben
we maar liefst zes installaties
gehad en op dit moment hebben
we alweer vier enthousiaste
nieuwe Ladies klaarstaan.
We hebben de laatste tijd ook
hard gewerkt aan onze PR en
naamsbekendheid binnen de

Alblasserwaard. Met ons nieuwe
logo hebben we de huisstijl
van LC35 in een nieuw jasje
kunnen steken. Hiervan hebben
we meteen gebruikgemaakt op
een grote lokale braderie: het
Havenfestival in Alblasserdam.
Met onze nieuwe polo’s, spandoek
en rolbanner zag het er erg
professioneel uit.
Ook hebben we een zakelijk
vlogster gevraagd om een vlog
te maken van een van onze
handen uit de mouwen acties:
verjaardagsboxen inpakken
bij Stichting Jarige Job. Op
deze avond hebben we bijna
tweehonderd boxen in kunnen
pakken voor kinderen die leven
in armoede. We vonden dit een
leuke gelegenheid om te laten
zien wat we doen en te vertellen
wat het inhoudt om lid te zijn van

onze Circle. Deze vlog is op onze
Facebookpagina te bekijken.
Iedereen heeft er weer helemaal
zin in en we zijn er klaar voor om
de grotere serviceprojecten aan te
pakken. Dit najaar zijn we druk
bezig met het opzetten van een
wijnpakketten actie. We verkopen
drie verschillende pakketten
waarvan de opbrengst naar
Stichting Neurofibromatose gaat.
LC35 is erg enthousiast over het
nieuwe nationale serviceproject
en we hopen dat we met z’n allen
hieraan dit jaar al een mooie
bijdrage kunnen leveren.
We merken dat binnen onze Circle
iedereen z’n draai heeft gevonden
en dat we allemaal erg enthousiast
zijn over wat nog gaat komen. The
sky is the limit!
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De sticker-actie
van LC21 De Friese

STUNNING
SHORT
STORIES!

Wouden loopt
nog. Hebben
jullie al stickers
met het logo van
LCNL besteld?
Met de aankoop
steun je stichting
NF. De stickers
kosten € 2,50
per stuk (excl.
verzendkosten)

LC73 Emmen heeft hun

en zijn per tien

vijfjarige lustrum niet

stuks verkrijgbaar.

onopgemerkt voorbij laten

LC51 ZEEUWSVLAANDEREN GENOOT
DEZE ZOMER VAN EEN
KLEINE, GROTE ACTIE.
“TIJDENS HET HEERLIJKE
ZOMERWEER HEBBEN
WE OP DINSDAGAVOND
3 JULI 2018 SAMEN MET
EEN AANTAL BEWONERS
VAN BEJAARDENHUIS
BACHTEN DIEKE IN
TERNEUZEN GENOTEN
VAN EEN HEERLIJK (DEELS
GESPONSORD) IJSJE.”

gaan: “Begin september zijn

Bestellen kan via

we met negentien (oud-)

stickerslc21@gmail.

Ladies naar Spanje gegaan.

com.

We vierden onze vriendschap
en keken terug op al het
moois wat we hebben bereikt
voor goede doelen.”

Het event Fashion For Good dat LC61 De Leest op 12 april
2018 organiseerde, heeft € 4.667,11 opgeleverd voor de
Alopecia Vereniging. Zij zetten zich in voor onderzoek
naar, en meer begrip voor, plotseling totaal haarverlies.
Maar liefst 150 modeliefhebsters bezochten de avond.

LCI Secretary
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LCI Secretary

Marieke van Gent

Lieve Ladies,
Voorafgaand aan mijn eerste
reis naar de AGM in IJsland
was ik nerveus, want wat kon ik
verwachten? Dat gevoel had ik dit
jaar op weg naar mijn vierde AGM
weer. Ik mocht twee presentaties
geven, een presentatie over
Circler.World en één voor mijn
kandidatuur als LCI Secretary
voor de komende twee jaar.
Tijdens de Councillorsmeeting
op donderdag werd mijn geduld
op de proef gesteld, pas tegen het
einde van de middag mochten
de kandidaten zich presenteren.
Er was slechts één kandidaat
voor de rol van Secretary, dus
qua stemming was het niet
verrassend, maar het blijft wel
spannend om voor een volle zaal
met internationale Ladies een
Engelse presentatie te houden.
Mijn eigen presentatie hield ik
kort en bondig, met de nadruk

op de toekomst. Digitalisering
is binnen Ladies’ Circle
International nog veel te weinig
aan de orde is geweest, terwijl we
graag de jongere generatie willen
aantrekken. We moeten wat doen!
Tijdens de AGM op vrijdag werd
ik officieel gekozen en met de
steun van alle lieve Nederlandse
Ladies werd het echt een
waanzinnig mooie dag. Ook
tijdens de lintenwissel op het gala
op zaterdagavond voelde het zo
fijn met alle ‘eigen’ Ladies om me
heen.
De eerste Boardmeeting
was zondagochtend (na het
gala!) om 08.30 uur. Hier
vond de overdracht plaats en
is de planning van het jaar
doorgenomen. Verder hebben
we afspraken gemaakt over de
verantwoordelijkheden en de
eerste acties uitgezet. Sindsdien
hebben we elke veertien dagen
een korte Skypemeeting van circa
een uur om de lopende zaken te
bespreken en werken we toe naar
de eerste officiële Board Meeting

eind november in Casablanca.
Mijn eerste stappen zijn
vooral gericht op een nog
betere communicatie met de
internationale besturen van
al onze aangesloten veertig
landen. We zijn begonnen met
het versturen van informatie
via Mailchimp om te kunnen
bekijken wat er wordt gelezen.
We werken hard aan ons eigen
ledenadministratie platform
Circler.World. Hier hopen we alle
landen op aan te sluiten, zodat
het veel eenvoudiger wordt om
met elkaar in contact te komen
en we meer inzicht krijgen in de
Ladies binnen onze organisatie.
De komende maanden ben ik veel
onderweg naar LCI-evenementen.
Als je een keer wilt ervaren hoe
dat is, kom dan vooral met me
mee! Het is echt een bijzondere
ervaring om Ladies vanuit de hele
wereld te ontmoeten en iedere
Lady is altijd overal welkom!
Marieke van Gent
LCI Secretary
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TREASURER
Penningmeester

Lieve Ladies,
Hoe het voelt om een taak in het landelijk bestuur op je te nemen?
Ik ga het proberen uit te leggen.
Stel jezelf eens voor dat je in een trein stapt. Met gezonde spanning
stap je in de locomotief en daarin zit het hoofdbestuur.
Vier van de zes, zijn al wat langer samen onderweg.
Zij kennen de route en weten de weg in de trein. Maar
bovenal werken zij op een dusdanige manier samen
dat de trein zo soepel mogelijk rijdt. Om de trein te
besturen zijn zes Ladies nodig. Je moet dus meteen
jouw plekje in de locomotief innemen en de taken die
daarbij horen uitvoeren. Die eerste maanden bestaan
vooral uit het leren kennen van de anderen die met
jou in die locomotief zitten. Immers, hoe beter je elkaar
kent, hoe beter je kan samenwerken en hoe soepeler
de reis verloopt!
Al snel kom je er achter dat het een lange, dynamische
trein is. Naast de mensen in de locomotief werken er
een heleboel mensen in andere wagons in de trein.
Denk bijvoorbeeld aan alle commissieleden. Zonder
hen zou de reis een stuk hobbeliger zijn. Er is zojuist ook
een nieuwe wagon aangekoppeld. Hierin zit de NSR.
Wat een positieve vibe hangt er in deze wagon! Het is
een drukte van belang met alle nieuwe processen die
opgestart moeten worden.
De trein zelf is niet het belangrijkste. Dat zijn namelijk
de passagiers! De communicatie met de passagiers
is heel belangrijk. Via onder andere de intercom (de nieuwsbrief)
geven we informatie aan de passagiers. Maar nog belangrijker is
om met de passagiers te praten, hoe weet je anders welke kant
de trein op moet gaan? Na het zoeken en aftasten van de eerste
maanden is het nu tijd voor mij om meer door te trein te lopen en zo
de andere passagiers te leren kennen. Ik kan niet wachten, Ladies,
om jullie als mijn medereizigers te ontmoeten!
Ik wens ons een goede reis!
Yours in Friendship,
Aniek Pijpelink
Treasurer Ladies’ Circle Nederland 2018-2019

ADVERTENTIES
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verder met
kienhuis hoving

Dé belevingswinkel
van Twente!
www.lacuisine.nl
www.scandinavischkado.nl

Cadeau inspiratie voor
de feestdagen? Bekijk
ons nieuwe magazine:
lacuisine.nl/magazine

Pantheon 25
7521 PR Enschede

t +31(0)53 480 42 00

www.kienhuishoving.nl

#kookwinkel #gedekte tafel #cadeau & design #Jura koffiemachines
#Iittala #Pip Studio #coffee room #LeCreuset #design #kerstkado

Grotestraat 74-78 | 7651 CK Tubbergen | Telefoon: 0546 622 551
LaCuisineTubbergen | @lacuisinedagmar | LaCuisineTubbergen
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Een geslaagd eerste half
jaar voor LC23 De Cogge
Rondte!
Het eerste half jaar van LC23 De Cogge Rondte stond
voornamelijk in het teken van vriendschap. Daarmee
dus ook in het vinden van nieuwe Ladies! We hebben
echt allemaal leuke dingen ondernomen met elkaar.
Al met al een geslaagd eerste half jaar!
Met onze bestuurswissel werden
wij door onze nieuwe voorzitter
Els meegenomen naar een indoor
trampolinepark. Jump! Even terug
naar onze jeugd in de jaren 80 en
90. Terug naar zo’n dertig jaar
geleden, want dit jaar vieren wij
onze dertigste verjaardag! Goed
bedacht! De één sprong direct van
trampoline naar trampoline, een
ander begon voorzichtig, maar was
er uiteindelijk niet meer vanaf te
slaan! Een aantal van onze Ladies
slingerde van touw naar touw of

maakten salto’s van grote hoogte!
Kortom, heeeeeeeerlijk om even
het kind in je los te laten!
Stap uit je comfortzone en word
Lady…
We organiseerden een
kennismakingsborrel om nieuwe
Ladies te werven. Geïnspireerd
door de flyer van de ALV, hebben
wij onze uitnodiging gemaakt
en veel vrouwen uit onze regio
uitgenodigd. En het was een
gezellige borrel. Onze pr-Lady

Nathalie had een fantastisch
‘werkstuk’ gemaakt met
informatie over onze Circle. Deze
handige hand-out hebben wij aan
de potentiële Ladies meegegeven
om thuis nog eens door te nemen.
Op dit moment hebben we vijf zeer
enthousiaste aspiranten die een
paar keer meedraaien. Wij hopen
van harte dat we ze binnenkort
officieel kunnen installeren!
Hup voor de klup! Ennuh dat
‘werkstuk’ hebben wij inmiddels
ook met een andere Circle gedeeld.
Shake Shake Shake!
Als nieuwe Lady ben je bij ons
belast met één zeer belangrijke
taak: het zomer-eten regelen. Dat
is een gezellig samenzijn voordat
de zomervakantie begint. Aan
Monique dit jaar de eer om ons te
verrassen. Zij had ons uitgenodigd
bij een beachclub in Castricum
voor een workshop cocktail
shaken! Te gek! Het weer was
prachtig. Dus we stonden daar
te shaken in de zon… Genieten!
We hebben drie cocktails met
en zonder alcohol gemaakt en
gedronken. Daarna nog heerlijk
gegeten aan het strand. Monique
mag blijven, haha!
Pumpkinpie
Op donderdag 27 september 2018
hebben wij ons verzameld in
Oosterblokker om een workshop
‘Pimp je pompoen’ te volgen
bij Jam en Zo. Na een gezellig

LC23 / LC51

ontvangst door gastvrouw Thessa
met koffie, thee en een heerlijke
zelfgebakken pompoentaart gaan
we aan de slag. Na ongeveer
anderhalf uur plakken, snijden,
prikken en vlechten zijn de Ladies
klaar met hun kunstwerk. Al
waren enkelen wat sceptisch
over hun eigen creativiteit, het
resultaat van alle pompoenen
mocht er zijn! We sluiten gezellig
af met een hapje en drankje. Een
zeer geslaagde activiteit!

Dies 2018
Op zaterdag 6 oktober 2018
vierden wij onze dertigste Dies!
Dit jaar in Amersfoort. We

kozen voor een hotel net buiten
het centrum, maar na slechts
vijf minuten wandelen staan
we midden in het centrum.
Allereerst proosten we op een
geslaagd weekend op een terras.
Na een gezellige borrel wandelen
we naar restaurant Het Lokaal
waar we deze avond van een
bijzonder diner genieten: het
chocoladediner. In alle vijf gangen
is cacao/chocolade verwerkt. Het
blijkt een echte beleving, waarbij
het ene gerechtje meer in de
smaak valt dan de andere. We
hebben genoten van een salade
met peer en chocolade/blauwe
kaas truffels, kiptortilla met een
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mojo waarin cacao was verwerkt
en gamba’s in een pittige saus. Als
afsluiter van de avond genoten
we in café Miles van een optreden
van een lokale band. De volgende
dag zijn we alweer vroeg op en
na een heerlijk ontbijt bij The
Blueberry volgt nog een leuke
activiteit: een puzzelspeurtocht
op elektrische scooters door de
binnenstad. Het is even wennen,
maar al snel heeft iedereen de
besturing door en kunnen we op
weg. Er wordt gestopt bij diverse
bezienswaardigheden in de stad,
zoals De Koppelpoort en Onze
Lieve Vrouwetoren, waar in
twee teams (het bestuur tegen
de blondjes) een aantal vragen
beantwoord moeten worden.
Uiteindelijk gaan de blondjes
als winnaars naar huis met een
heerlijke fles rode wijn. Na een
afsluitende lunch gaat iedereen
moe maar voldaan op weg richting
het noorden. Een zeer geslaagde
Dies, niet in de laatste plaats
vanwege de goede organisatie!

LC51 Zeeuws-Vlaanderen gaat out of their comfortzone
‘There is a whole world outside your comfortzone’ is
ons jaarthema en dat hebben we gemerkt! Op zondag
26 augustus 2018 namen we in Terneuzen een lipdub
op. Je weet wel zo’n filmpje waarin je moet dansen én
playbacken!
Wat leuk om samen te werken aan het verdelen van de teksten, bedenken van de choreografie per stukje,
kiezen van de grappige kleding (nee een masker mag niet!) en een spetterend einde. Samen met de
professionele begeleiding van Nico van Filmdagje.nl maakten we een leuk plan. Hij was erg blij dat we niet
de Spice Girls hadden gekozen. Blijkbaar is Wannabe het meest gekozen nummer en dat kon hij niet meer
aanhoren. We waren de eerste met Symphony van Clean Bandit en Zara Larsson. Waarom dit nummer? We
zijn samen een prachtige symfonie en willen dat vasthouden, aaaah! En dan na een aantal keer repeteren,
tijd voor het echte werk: de opnames. Altijd spannend om alles er in één take goed op te krijgen, maar het is
gelukt. En we zijn blij met het resultaat! Nieuwsgierig? Kijk op facebook.com/ladiescirclezeeuwsvlaanderen.
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ONE SPECIAL LADY

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

eertje aan de Stegge-Dokter

“ Het is leuk om mooie producten op maat te maken.
Spullen die iemand echt wil gebruiken en bewaren.
Dus geen massaproductie die eindigt in de plastic
soep.” Geertje aan de Stegge-Dokter (38), voorzitter
van LC58 IJssellink, heeft een eigen webshop
swipswopshop.nl met unieke zelfgemaakte kado’s.
Voor de AGM in Rotterdam in 2019 maakt zij de
armbandjes die we straks allemaal dragen!
“Naast mijn webshop geef ik beeldende les op basisscholen en middelbare scholen. Zo hoop ik de nieuwe
generatie door te geven dat er meer is dan alleen swipen op je telefoon. Ongelooflijk hoe weinig kracht
sommige kinderen in hun handen hebben hierdoor. Creatief bezig zijn, is zo belangrijk. Aan ons mooie
landelijk gelegen huis in Wilp heb ik ook een workshopruimte waar ik geregeld aan de slag ga met kleine
groepen tijdens een swipswopworkshop. Samen met mooie materialen een leuk product maken en het contact
met mensen vind ik heerlijk.”
Nieuwe fase
Creativiteit heeft Geertje genoeg. Na de Design Academy in Eindhoven ontwierp ze jarenlang non-food
artikelen voor V&D en Ahold. “Ieder seizoen bedacht ik een nieuwe wooncollectie vol tafelkleden, servetten
en serviesgoed. Die werd vervolgens massaal geproduceerd en verkocht. Leuk, maar veel computerwerk. Ik
miste het werken met mijn handen, verhuisde naar het oosten van het land en kreeg kinderen. Tijd voor
iets nieuws. Toen is swipswopshop ontstaan. Persoonlijke producten met scherp oog voor detail en netjes
afgewerkt. Vooral de verjaardagskronen, gebaseerd op het geboortekaartje doen het goed. De naam swipswop
betekent overigens niks, maar klinkt gewoon grappig.”
Alle handjes welkom
Geertje is bijna vijf jaar lid van LC58 IJsselink. “Bijzonder om met
allerlei verschillende dames samen mooie projecten op te zetten voor het
goede doel. Ook bij mijn Circle gebruik ik mijn creativiteit. Zo heb ik de
versiering gedaan bij ons laatste kerstdiner. En dat was geslaagd. Toen
bij het VOL de oproep kwam dat alle handjes welkom zijn voor de AGM
leek het me leuk om daarvoor iets te maken.”
Mijn idee
Geertje trok haar stoute schoenen aan. “Ik mailde mijn ontwerp
voor leren armbandjes en was erg benieuwd naar de reactie van de
commissie. Mijn plan werd positief ontvangen. Ik maak de armbandjes
zelf met veel liefde en tegen kostprijs. Niks geen massaproductie
in verre landen. Maar eerlijke handel met een mooie bijdrage voor
het goede doel. Ik ben benieuwd hoeveel ik er voor de AGM moet
produceren! Leuk idee dat alle Ladies straks met mijn armband
rondlopen. Ik kijk ernaar uit!”

Alvast zo’n leren armbandje van
swipswopshop bestellen? Met je
aankoop steun je Women Win;
het goede doel van de AGM.
De armbanden kosten € 10
per stuk en zijn te bestellen
via: agm2019.org. Tip: bestel
ze tegelijk met je reservatie!
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Weblady
Lieve Ladies,
Een jaar geleden stapte ik in dit avontuur, en wat is dat snel voorbij
gegaan!
Gelukkig heb ik al van alles kunnen doen aan de
plannen die we hadden, sociale media uitbreiden,
intern de digitale bestanden organiseren en een basis
van de huisstijl neerzetten. Gaaf ook om te zien dat veel
Circles dit voorbeeld volgen! Toch blijft er nog zoveel
over waarmee ik graag aan de slag zou gaan. Nog
meer halen uit sociale media, een bomvolle webshop,
fijne sjablonen voor presentaties en natuurlijk ook het
bezoeken van Circles, sparren met Ladies en nog veel
meer… Maar ja, de tijd vliegt… dus dat wordt dan toch
maar prioriteiten stellen.
Die liggen de komende tijd op het draaiend houden
van de LAPP (de Ladies’ Circle-app), het verplaatsen
van de website naar een ‘makkelijker’ aanpasbaar
systeem en het opbouwen van onze webshop! Wat zou
het leuk zijn als we komend jaar al veel Ladies’ Circleproducten kunnen verkopen, zodat we met trots kunnen
laten zien waarvoor wij staan, dat je een ‘Girl on the
Right’ bent omdat je jezelf via Ladies’ Circle inzet voor
de samenleving, samen met nog heel veel Girls on the
Right!
Van jezelf zeggen dat je een ‘Girl on the Right’ bent, vind ik trouwens
best moeilijk en ik ben vast niet de enige. Bij een ander zie je het
gemakkelijk en grappig genoeg zegt dat weer wat over jezelf. Jij geeft
mensen dus de ruimte om zichzelf te kunnen zijn, wat maakt dat ook
jij een voorbeeld voor anderen bent zonder dat je dat zelf doorhebt.
Het mooiste voorbeeld hiervan heb ik thuis: twee echte Girls on the
Right! Wat een genot om te zien! Hopelijk zijn zij weer een voorbeeld
voor anderen, want ook zo maken we de wereld samen mooier!
Yours in Friendship,
Marjon Boekholt
Weblady Ladies’ Circle Nederland 2018-2019

LC38
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What happens in
Scheveningen…
Tja… eigenlijk kunnen we dus niet zoveel vertellen over het LC38 De Lind Oisterwijk
24-uurs weekend. Vooruit hierbij een sprekend verslag.
“’s Morgens vroeg, nou ja, vroeg… Voor een zaterdagochtend wel… Dus,
vroeg uit de veren om de andere meiden te treffen op de parkeerplaats
van - het natuurlijk voor iedereen inmiddels bekende Herrie in - De
Druiventros. Gezellig, we gaan een weekendje weg. Waarheen? Beats
me. Wat we gaan doen? Beats me! Maar, een ding is zeker, we gaan met
de meiden van LC De Lind, dus gaaf, gezellig en super tof wordt het
sowieso, succes gegarandeerd!
Om in de stemming te komen, rijd ik met P!nk op de ‘achtergrond’
superhard meezingend in de auto de afslag voorbij… dat ben ik hè…
zenuwachtig voor het weekend - hahahaha! Maar goed, slechts een
minuutje vertraagd en niet als laatste gelukkig, arriveer ik al toeterend
bij De Druiventros. Iedereen begroet elkaar natuurlijk uitgebreid, alsof
het meer dan twee weken geleden is dat we elkaar voor het laatst zagen.
Het organiserend comité geeft ons een envelop, we gaan naar… Den
Haag! Yes! Wat een gave stad, super leuk!

In Den Haag begint het meteen al goed, we beginnen om 11 uur met
een heerlijk uitgebreide High Tea bij Dudok. De High Tea is meteen ook
de lunch. We nemen dus lekker de tijd om heerlijk te genieten van alle
lekkere hartige en zoete hapjes en tussen al dat eten door kletsen we
ook nog bij. Dat is een super gezellig start van wat beloofd een übercoole
24 uur te gaan worden. Na de High Tea haalt een gids ons op in Dudok.
Beetje een vreemd ogende stadsgids, dat dan weer wel, maar wat weet
hij veel over Den Haag! Altijd leuk zo’n stadswandeling; of je een stad
nu wel of niet kent, je leert onwijs veel.
Na de stadswandeling fietsen we terug naar de hostel en drinken we
met zijn allen een glaasje wijn met wat lekkers, heerlijk! Dan… op
naar Scheveningen, naar Crazy Pianos. Wat een avond dames, wat een
avond. Helaas, helaas… What happens in Scheveningen… maar, ik kan
jullie garanderen, de meiden van LC38 hebben GENOTEN!
Organiserend comité, onwijs, onwijs bedankt!”
Sonja Dusée
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Nog een keer! Op naar
de derde editie van de
Wieërter Kwis
Zo’n succesverhaal hebben we in de hele
geschiedenis van LC16 Weert nog nooit gehad: de
Wieërter Kwis. Een unieke combinatie van spanning,
plezier, fanatisme en saamhorigheid waar we heel
Weert mee op zijn kop kregen. Voor ons was het een
feestje om iedereen – na maanden van voorbereiden
– zo te zien genieten. Terwijl wij nog volop op deze
heerlijke wolk zaten, kwamen de geluiden van de
deelnemers hard en duidelijk door: dit mocht niet bij
één editie blijven. U vraagt wij draaien!
En zo begonnen al snel de
voorbereidende activiteiten voor
de tweede editie van de Wieërter
Kwis. Daar waar we onbevangen
aan de eerste editie begonnen,
voelden we met zijn allen wel dat
de lat nu meteen hoog lag. Nog
leukere vragen en opdrachten,
nog meer teams en natuurlijk ook
meer sponsorgeld is waarvoor we
gingen. Spannend, leuk en ook
met een flinke vleug stress zo
nu en dan. Konden we aan deze
verwachtingen voldoen?
In 94 minuten zaten we vol
Op 1 december 2017 konden
de teams zich vanaf 9:00 uur
inschrijven via de website.
Slechts 94 minuten later was het
maximum van honderd teams
bereikt, met nog eens dertig teams
op de reservelijst. Wij keken
elkaar ongelovig en lachend aan:
dit hadden we niet verwacht. Ook
het werven van sponsoren ging
voorspoedig. Het enthousiasme
van de deelnemers van het eerste

uur was groot en het concept was
inmiddels goed aangeslagen bij
de lokale betrokken middenstand.
Ruim € 15.000 konden we met
de prijsuitreiking uitdelen aan
de lokale goede doelen van de
winnende teams. Maar dat
hielden we nog even geheim.
Een bijzondere avond
Op 17 maart 2018 was het zo
ver. Meer dan honderd teams
- hoofdsponsors waren immers
gegarandeerd van deelname
ook al was het maximum al
bereikt - verzamelden zich om
de vragenlijst op te halen. Om
klokslag 18 uur gaf wethouder
Geert Gabriëls - zelf fanatiek
deelnemer - het startsein. Met een
tasje vol vragen en opdrachten
vertrokken de deelnemers
naar hun thuishonk om aan de
marathonzitting te beginnen.
Naast de kennisvragen was
er ook een aantal opdrachten
waarmee we Weert een beetje op
zijn kop wilden zetten. Een van

de mooiste momenten was bij
de grote Martinuskerk waar de
beiaardier speciaal voor ons vijf
populaire nummers speelde op
het grote carillon van de kerk.
Horden mensen stonden doodstil
onder aan de kerk te luisteren of
ze de nummers konden herkennen
om daarna weer naar hun team
te racen om de juiste antwoorden
door te geven. Ook was er op een
klein stil pleintje in een rustige
woonwijk in Weert - aangewezen
door ons als organisatie - een
ware ruilhandel ontstaan
van memorykaartjes van de
luizenmoeder. De teams hadden
weliswaar zes kaartjes gekregen,
maar allemaal verschillende.
Alleen door het ruilen met andere
teams was het mogelijk om drie
gelijke setjes te krijgen. Oh ja,
hadden we al gezegd dat velen
geschminkt waren als een van de
bandleden van Kiss? Ook een van
de opdrachten op de vragenlijst.
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Plezier voor iedereen
Voor velen was het een race tegen de klok om de vragen allemaal te beantwoorden. Met rode wangen en een
koortsachtige blik kwamen ze haastig binnen rennen om voor 23 uur de antwoordbladen in te leveren. En wij
keken elkaar moe, maar voldaan aan. Wat hebben we ze weer gek gemaakt! Wat was het weer een heerlijke
kwis! Wat zijn we trots op wat ons kleine clubje in Weert voor elkaar heeft gekregen. Geen elitefeest of dure
veiling, maar laagdrempelig plezier voor iedereen. Inmiddels staan we weer met onze beentjes op de grond en
zijn de voorbereidingen voor de derde editie begonnen. Zal het weer net zo fantastisch worden? Wij gaan er in
ieder geval voor de volle 100% voor, want de Wieërter Kwis voelt inmiddels als ons kind dat we de komende
tijd nog niet los willen laten.

Ladies’ Circle 18 ’t Gooi organiseerde op 29 mei 2018
hét cabaret event van het jaar in Bussum!
Op 29 mei hebben wij, LC 18 ’t Gooi, een geslaagd en leuk evenement
georganiseerd om geld op te halen voor het door ons gekozen doel Stichting
Semmy. Deze stichting heeft als doel het verlengen van de levensverwachting en
uiteindelijk het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn
door hersenstamkanker.
Het Cameretten Festival is een jaarlijks terugkerende cabaret competitie voor aanstormend talent met
eerdere winnaars als Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Hans Teeuwen en Daniël Arends. Traditiegetrouw
gaan de drie finalisten ná de finale met elkaar op tournee door Nederland. Helaas kwamen ze met hun
finalistentournee nog niet langs in het Gooi. Gelukkig zochten wij nog een invulling voor ons jaarlijkse
culturele event. Een mooi idee was geboren; de organisatie van het Cameretten Festival was enthousiast en
wilde graag met ons samenwerken.
Ruim 260 tickets verkocht, artiesten geboekt, een prachtige kerk afgehuurd, goodiebags gevuld en de
wijn stond koud. Nu alleen nog hopen dat de drie cabaretiers de verwachtingen waarmaken… Het werd
een prachtige avond; met waanzinnig goede cabaretiers, steengoede grappen over al die Gooise kakkers,
enthousiast publiek, een goede borrel, én het belangrijkste: een mooie opbrengst voor stichting Semmy van
€ 3775,-!
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Hoe “heurt” het eigenlijk?
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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.

Een bestuursfunctie
De één vindt het fantastisch en de ander krijgt al angstzweet bij de gedachte:
gevraagd worden voor een bestuursfunctie binnen je eigen Circle. Maar kun je een
bestuursfunctie weigeren?
Een paar zaken op een rij:
•
•

•

•

•

•

•

Als je gevraagd wordt voor een bestuursfunctie is een eer en een groot
compliment. Jouw Ladies vinden namelijk dat jij ‘fit for the job’ bent. Mooi toch!
De regels over bestuursfuncties worden niet door LCNL bepaald, maar staan in
jullie eigen Circle-regels.

Een bestuursfunctie is niet per definitie meer
werk. Binnen de meeste Circles word je namelijk
verder niet ingedeeld in andere commissies.
Soms gebeurt er iets in je leven waardoor een
dergelijke functie op dat moment niet uitkomt.
Bespreek je reden en begrip volgt vaak als vanzelf.
Bijna iedereen komt een keer aan de beurt voor
een bestuursfunctie en elk bestuur doet het op
haar eigen manier. Die diversiteit is juist zo leuk aan
Ladies’ Circle.
Niet elke functie binnen een bestuur is voor iedereen
weggelegd. Kies de functie die het beste bij jou
past of stap bewust ‘out of your comfortzone’.
Je leert vaak heel veel tijdens een bestuursjaar! En
het staat ook nog eens mooi op je cv.

Kies je niet voor de functie, omdat het er nu echt
even niet in zit, dan is dat oké. Ga je wel voor die
bestuursfunctie, dan doe je het op jouw manier.
Voer de functie met de doelstellingen van jouw
Circle in gedachten uit, dan doe je het altijd goed.

LC45

CIRCULAIRE

LC45 Goeree Overflakkee
gaat met de voetjes
van de vloer
Onze lieve Lady Manuela
trouwde op een prachtige
winterdag in december
vorig jaar. De receptie
vond plaats van 16.00
tot 20.00 uur in de enige
dansgelegenheid die
ons kleine dorp kent. Wat
was het een fantastische
middag! We voelden
ons allemaal weer even
vijftien jaar oud en
gingen helemaal los op
hits van toen en nu.
Dit moeten we vaker doen, dachten we! En zodoende kwamen we op het idee om een zaterdagmiddag(dans)
borrel te organiseren in onze plaatselijke disco Le Bateau aan de haven van Middelharnis. Le Bateau stelde
de ruimte en het personeel ter beschikking en DJ Martyn Green kwam op vrijwillige basis een middagje
draaien.
Hoe gek ook, maar een kleine tegenvaller was het stralende warme weer. Wie bedenkt er dat het op 13
oktober maar liefst 25 graden is en alle terrassen vol zouden zitten? Kortom, van vier tot vijf stonden wij
Ladies gezellig met elkaar te dansen in een lege disco en moesten we uiteraard even slikken, want was dit nu
wel écht zo’n goed idee geweest?
Maar niets was minder waar! Zo rond half zes stroomde de disco vol met 30, 40 én 50-plussers. En na wat
voorzichtig schuifelen, waarbij wij Ladies uiteraard de dansvloer wél alvast onveilig maakten, bleek iedereen
na een half uurtje toch los te komen. En hoe! De haren gingen los, de tasjes op de grond en iedereen voelde
zich weer even net als toen. Het was een fantastische middag. Uiteindelijk hebben we € 915 opgehaald voor
Stichting de Jonge Weduwe. En het verzoek was duidelijk, of we dit niet elke maand kunnen organiseren...
Stichting De Jonge Weduwe ondersteunt jonge vrouwen met minderjarige kinderen na het verlies van hun
levenspartner. Zo organiseren zij onder andere maandelijkse weduwenlunches, waarbij zij lotgenoten kunnen
ontmoeten. LC45 faciliteert tevens in februari 2019 voor de tweede maal een lunch voor de jonge weduwen in
regio Zuid-Holland.
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De AGM, meer dan
alleen maar feesten?
De partners van IPP Marleen en Vicepresident Carolien
gingen gezellig mee naar de AGM. Arjen en René
waren toch wel nieuwsgierig naar de activiteiten van
de dames, want dat blijkt meer dan alleen feesten. Een
onthullend interview…

Arjen: “Direct maar met de deur
in huis vallend, zo’n AGM, is dat
nou alleen maar feesten?”
Marleen reageert: “Het is echt
‘work hard, play hard’. Er
wordt door de besturen van de
aanwezige landen een strak
inhoudelijk programma afgewerkt.
Het in goede banen leiden van
zo’n grote organisatie is serieus
werk! Je hebt als bestuursleden
te maken met drie uitgebreide,
inhoudelijke vergaderingen.
Tijdens de eerste op donderdag
blikken we terug op afgelopen
jaar en wordt de koers voor de
vergadering van vrijdag bepaald.
Op vrijdag leggen we formele
afspraken vast. Op zaterdag
kijken we voornamelijk naar de
plannen voor het komende jaar.”
Carolien vult aan: “Het zijn
intense vergaderingen. Je moet
met elkaar goed opletten en
afstemmen. De onderwerpen
en besluiten zijn wel degelijk
bepalend voor wat er in de
komende periode met Ladies’
Circle in jouw land gebeurt.
Een voorbeeld is het vraagstuk
rondom het budget van de IPP:
hoe zet je het budget hiervoor in

om maximaal effort te bieden aan
de Ladies in alle LC landen? Je
wil de kennis en kunde van IPPers behouden maar kan dat ook
anders?”
Marleen: “Maar na de
inhoudelijke diepgang is het tijd
om te feesten! Persoonlijk vind
ik de parade heel mooi. Het is
geweldig om te zien hoe alle
landen vertegenwoordigd zijn en
hoe de lokale mensen reageren
op onze internationale parade.
Een enorm gevoel van verbinding
niet alleen met onze Nederlandse
Ladies, maar juist ook met Ladies
vanuit de hele wereld. De dagen
erna hebben we natuurlijk ook nog
de gezellige home parties en een
spetterend gala.”
René: “Jullie geven aan dat er
veel inhoudelijke diepgang is in
bij de AGM. Wat merken de Ladies in Nederland van wat jullie
daar bespreken?”
“De zaken die internationaal op
de agenda staan en tijdens de
AGM besproken, vertalen wij door
in ons jaarprogramma en komen
tijdens het VOL en de ALV op
onze agenda”, zegt Marleen. “Ter

voorbereiding daarop benutten
wij de RBB’s, de Open Coffee’s,
etc. om Ladies te informeren. We
willen weten hoe zij over bepaalde
onderwerpen denken, zodat we
deze input in kunnen brengen
bij LCI. Dat helpt ons de juiste
onderwerpen te bespreken en met
elkaar als land een mening en/of
besluit te vormen.”
Arjen: “Klinkt goed! Carolien, ik
ben wel nieuwsgierig naar jouw
verwachtingen van de AGM de
eerste keer als bestuurder.”
Carolien: “Ik ben er redelijk blanco
ingestapt. Wel had ik de verwachting dat ik Ladies zou ontmoeten
die mij op weg konden helpen in
mijn huidige rol als Vicepresident
en straks ook in mijn rol als President. En dat is uitgekomen! Ik heb
enorm genoten van het weekend,
nieuwe verbindingen gemaakt en
veel opgestoken over de organisatie van LCI. In de meetings heb ik
gezien dat we als Nederlandse LC
wel degelijk een stem en rol hebben. Mijn verwachtingen voor de
toekomst zijn door de AGM bevestigd. Met z’n allen staan we sterk
en kunnen we enorm veel. Doordat je nieuwe Ladies ontmoet, ga
je met hen in gesprek en deel je
best practices met elkaar. Daarbij
is het voor mij ook een bevestiging
dat we het Circlen in Nederland
goed voor elkaar hebben. We zijn
al een eind op weg met onze eigen
best practices en weten elkaar al
aardig te vinden. Toch ben ik van

mening dat we hier meer uit kunnen halen. Hoe kunnen we elkaar
nog meer versterken?”
René: “Marleen, jij hebt de AGM
nu voor de derde keer meegemaakt als bestuurder. Zijn het
reële verwachtingen van Carolien voor de toekomst?”
Marleen: “Jazeker! De afgelopen
jaren heb ik gemerkt dat er
persoonlijke relaties ontstaan
die ertoe leiden dat bestuurders
elkaar ook internationaal
opzoeken en ervaringen delen.
Zowel LCNL als LCI ontwikkelen
zaken steeds verder door. Een
goed voorbeeld daarvan is Circler.
World. De grenzen van onze
landen worden daardoor steeds
kleiner en het contact is zo gelegd.
Je hebt in één swipe het hele
Ladies (en Tafel) netwerk binnen
handbereik. Tijdens het VOL in
februari geven we hierover een
nadere uitleg.”
Arjen: “De laatste vraag is natuurlijk ‘the proof of the pudding’. Marleen, straks zit je niet
meer in het bestuur, ga je dan
nog wel naar de AGM?”
Marleen reageert enthousiast:
“Ik ga zeker naar de AGM in
Rotterdam! Een absolute aanrader
voor iedereen. Het is nu in eigen
land, dichtbij en toegankelijk.
Gun jezelf dit event en ervaar het
zelf!”
#bethegirlontheright
#friendshipandservice
#proudtobealady #lcnl
#proudtobeyourHB
#lovecircling
#dreamachieveinspire

Aangenaam:
LC Noord West
Friesland i.o.
We stellen ons graag
aan jullie voor. Wij zijn
Tineke, Ineke, Jitske,
Gerda, Lysbeth, Anne
Sophie, Sandra, Marloes,
Annesjouk en Titia: de
Ladies van LC Noord West
Friesland i.o. Zoals onze
naam al doet vermoeden
zijn wij allen woonachtig in het prachtige Noordwesten
van Friesland. Tot nu toe zijn er slechts twee Circles in
Friesland. Hoog tijd om daar verandering in te brengen,
vonden wij. Daarom hebben Annesjouk en Titia eind
2016 de ‘stoute’ schoenen aangetrokken en bij het HB
geïnformeerd naar de mogelijkheden om een Circle op te
richten. Al snel hadden wij een enthousiaste groep dames
bij elkaar, die graag samen de handen uit de mouwen steekt
voor het goede doel. En daarbij verliezen we de gezelligheid
natuurlijk niet uit het oog.
We hebben ons inmiddels al ingezet voor de Voedselbank
door een dag in een supermarkt te gaan staan. We
hebben een succesvolle kinderkleding- en speelgoedbeurs
georganiseerd voor Stichting Wensambulance en de tweede
editie voor de Herbergier in Harlingen. We organiseren
natuurlijk ook activiteiten voor de gezelligheid. Zo hebben
we (met een deel van de groep) een weekend paard gereden
in Drenthe, een heerlijke avond in de sauna doorgebracht,
een running dinner georganiseerd, ons ruim binnen het uur
bevrijd uit een escaperoom en gaan we af en toe gezellig met
elkaar uit eten.
Na een klein jaar vol gezelligheid, groepsbinding en
uitbreiding werd het tijd om serieus over onze Charter na
te gaan denken en ons vol te gaan richten op de organisatie.
Met trots kunnen we jullie mededelen dat onze datum is
vastgesteld op 30 maart 2019! Hierbij nodigen we dan ook
alle Circles uit om naar onze charter te komen in het mooie
hoge noorden. Tot 30 maart in Friesland!
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Elk kind telt mee en winkelt!
De jaren 2016 en 2017 stonden voor LC50 Maastricht bijna volledig in het teken van
de wensenveiling die we hebben georganiseerd voor Make-A-Wish. In 2018 was het
tijd voor iets anders en staken we de handen uit de mouwen voor stichting Elk kind
telt mee.

De meest uiteenlopende
ervaringen zijn geveild op 28
oktober 2017. Een privé-lunch met
de burgemeester van Maastricht,
een kookworkshop door Hans
van Wolde van Beluga, achter de
schermen bij Fashion Clash, een
heel weekend toeren in de nieuwe
BMW i8 en nog veel meer. Een
recordopbrengst voor Make-AWish van 25.000 euro! Inmiddels
zijn heel wat wensen ten uitvoer
gebracht en daar zien we geregeld
leuke foto’s van voorbij komen.
Nog aan het bijkomen van de
veiling werden we op de ALV
volledig verrast met de Service
Bokaal die we voor deze actie
hebben gewonnen en het cadeau
dat we mogen deelnemen aan de
uitvoering van een wens door
Make-A-Wish. Dankbaar!
Prachtig initiatief
Op een warme, zwoele zomeravond
(zoals de zomer van 2018 veel
heeft gehad) verzamelden Ladies’

Circle Maastricht zich op het terras bij een van de Ladies thuis. Op
deze avond vertelde Marijke Beckers vol vuur over haar activiteiten
voor gezinnen die het moeilijk hebben. Het werd duidelijk hoe
schrijnend sommige situaties zijn. Stichting Elk kind telt mee heeft
als doel om kinderen van gezinnen met financiële moeilijkheden goed
en modern te kleden, zodat deze kinderen niet buiten de maatschappij
komen te staan. Een prachtig initiatief! Drijvende kracht achter de
stichting is Jacqueline Pluijmakers. Zij zamelt kwalitatief goede en
modieuze kinderkleding in en zorgt voor een eerste schifting en wast
elk kledingstuk. Vervolgens wordt de kleding naar de ‘winkel’ in Nuth
gebracht. Kinderen kunnen hier (samen met hun ouders) op afspraak
twee keer per jaar langskomen en in alle rust en onder het genot van
een kopje koffie en een glaasje ranja lekker winkelen! Elk kind mag
gratis een pakket kleding uitzoeken en krijgt ook (nieuw) ondergoed en
(nieuwe) schoenen.
Handen uit de mouwen
Jacqueline kon onze hulp goed gebruiken, dus we gingen aan de
slag. Op 25 september 2018 hebben een aantal Ladies (aangevuld
met hun dochters) geholpen om de kleding van maatstickers te
voorzien. Ook hebben andere Ladies geholpen met het inhangen van
de wintercollectie en het uitstallen van de schoenen. We zijn onder
de indruk van de winkel! Een grote ruimte met fraaie rekken, kisten
waarop kleding netjes uitgestald ligt. Mooie platen aan de wanden,
paskamers, een speelhoek en een gezellige koffietafel. Ze doen er alles
aan om de winkelervaring voor de kinderen en hun ouders zo leuk
mogelijk te maken en dat lukt. Onder het werken, hoorden we een
aantal verhalen en zijn we weer geraakt door de moeilijke situaties
waarin veel gezinnen zich bevinden. Stichting Elk kind telt mee vormt
een lichtpunt door de kinderen van kleding te voorzien.
Oproep
De stichting zorgt voor nieuw ondergoed en nieuwe schoenen. Hiervoor
maken ze gebruik van giften en ze worden door lokale ondernemers
op aanbiedingen gewezen. We zijn actief aan het rondvragen binnen
ons eigen netwerk, want we vinden ook dat elk kind op een goed paar
schoenen moet lopen (en uiteraard schoon ondergoed moet hebben).
Als andere Circles een idee hebben hoe we makkelijk aan deze spullen
kunnen komen, horen we dat graag!
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LC76 Helmond slaat
hole-in-one met golfdag
Twee Helmondse serviceclubs, één gastvrije golfbaan, een kleine honderd
enthousiaste deelnemers is €6.285 voor het goede doel! Ladies’ Circle 76 Helmond
en Tafelronde 162 Croy sloegen de handen ineen om samen op 23 juni 2018 een
zeer succesvolle golfdag te organiseren voor de Vrienden van het Elkerliek.
Een bedlegerige bejaarde patiënt
verliest 1,2 kilo aan spiermassa na
het doorbrengen van drie dagen
in bed. Het devies om dat tegen
te gaan: bewegen! Daarom willen
de Vrienden van het Elkerliek
een beweegroute realiseren. Een
route met oefeningen, om op een
laagdrempelige manier patiënten
(en bezoekers) te stimuleren
om te bewegen. Voor patiënten
die bedlegerig zijn, komt er een
programma met oefeningen die
vanaf bed gedaan kunnen worden
en er komen beweegdozen met
eenvoudige oefenmaterialen voor
verschillende afdelingen.
Stichting Vrienden van het Elkerliek
De Vrienden van het Elkerliek is een onafhankelijke stichting die zich inspant om het verblijf van patiënten
en bezoekers in het Elkerliek Ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Dat gebeurt door het (financieel)
ondersteunen van projecten die niet binnen de reguliere ziekenhuisfinanciering vallen. Een aangenaam
verblijf zorgt voor minder stress, rust en een sneller herstel.
Golfbaan Het Woold
Onze golfdag organiseerden we op Golfbaan Het Woold in Asten-Heusden. De meest gastvrije golfbaan
van Nederland. Na een ontvangst met koffie en thee, een welkomstwoord door beide voorzitters, een korte
speluitleg en een heerlijke lunch gingen onze gasten de baan in voor 18 holes Texas Scramble (best ball).
Tussen het golfen door werden we getrakteerd op mimosa’s, piña colada’s, oesters & bubbles en een heerlijke
bouillabaisse met een ter plekke live geroosterd canner-kreeftje on the side, wat een verwennerij! Na
een succesvolle driving range actie, met als inzet een dag rijden in een Mercedes AMG GT, werd de dag
afgesloten met een heerlijk driegangen diner en een gezellige naborrel. Het bleef nog lang onrustig in Asten…
Toekomst
Deze eerste samenwerking smaakte naar meer, dus we geven graag een gevolg aan deze geweldige dag.
Noteer vast deze datum: op 22 juni 2019 is de volgende editie. Komend jaar wederom een golfdag, in de
toekomst wellicht een andere invulling. Houd onze website lc76.ladiecircle.nl in de gaten voor foto’s van dit
jaar, de aftermovie en het nieuwe goede doel.

51

52

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 editie het woord aan
Noortje van Biggelaar van LC41
de Leijgraaf.

CONNECTED
WITH

CONNECTED
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“Succes is leuk!”

Het is zo ver... 21 juni ETA 05.24 Vialle XXV Aprile 54. Het is 22.50 uur en over een uurtje is het
mijn beurt om te gaan rijden. Samen met Lady Martje, zo wordt Maarten genoemd door de Ladies,
ben ik op weg naar Italië. Wie had gedacht dat ik dit zou gaan doen!

Het begon ergens rond 2010
geloof ik. Een klant van me had
me voorgedragen voor Ladies’
Circle de Leijgraaf. Voor wat?
Of ik zin had een keer te komen
kijken. Euh... nou nee, niet echt,
maar dat wilde ik niet meteen
zeggen. Na drie telefoontjes, ben
ik toch gaan kijken. Poeh, dat was
even anders dan ik gewend was.
Iedereen netjes, allemaal dikke
vriendinnen en een vergadering
over dingen die ik niet begreep.
Gelukkig startte met mij een
leuke bekende van me en ik dacht,
ach wat heb ik te verliezen. De
tijd ging verder en ik hield me nog
afzijdig. Eerst maar eens kijken
wat Ladies’ Circle nu eigenlijk
inhield.
Hoe ik in mijn eerste commissie
beland ben, weet ik niet, maar
het feest dat we organiseerden
was een succes. En succes is leuk,
geprikkeld door enthousiasme en
succes deed ik steeds meer. Maar
de uitjes, daarvan was ik nog
steeds niet. Niet weten wat de
planning is, geen eigen tijd en nog
meer dingen bedacht ik om niet te
gaan.
Ergens in de tijd van dat eerste
feest dat ik mede organiseerde,
ben ik Maarten tegengekomen. Hij
kocht toen zijn eerste boot en wat
heb ik gevloekt op die boot. Met
mijn vier kinderen en zijn drie
kinderen was op dat bootje varen
niet ideaal. Maarten is gek op
alles met een motor, dus ook boten

en hij kocht een maatje groter,
iets wat beter bij ons gezin paste.
En ja... ik werd besmet. Heerlijk
die dagen op het water. Afgelopen
jaar vond Maarten een droomboot,
zo gaaf en zo bijzonder. Maar wat
is nou leuker dan delen wat je
hebt. En zo gebeurde het, dat ik
spontaan zonder overleg met Lady
Martje gezegd heb, dat ik een
bootuitje zou organiseren.
Tot twee weken terug had ik
nog twijfels en zorgen. Gaat het
wel goed komen, zijn er niet te
veel golven, de camping is niks
speciaals, zouden ze het wel zo fijn
vinden als ik het vind.... Maar nu
zijn we onderweg en over de app is
al overlegd wie koffers incheckt,
hoeveel en welke schoenen
mee moeten, verschijnen volop
zonnetjes en heeft iedereen er zin
in.
Vrijdagavond om 21.30 uur zijn
we compleet. Mijn vriendinnen, zo
kan ik ze wel noemen die vrouwen
die een plaatsje hebben gekregen
in mijn hart en leven, nemen de

moeite om naar de plek te komen
waar ik zo tot rust kom.
27 juni 4.50 uur ETA 15.30
Burgemeester Buskensstraat. Het
zit erop ons uitje, we zijn op weg
naar huis. Wat een ontzettend
bijzonder weekend was dat. Mijn
kaken doen gelukkig geen pijn
meer, het is lang geleden dat
ik zoveel gelachen heb. Mijn
eerste Ladies’ Circle vakantie
en waarschijnlijk ook de laatste.
In april 2019 is het voor mij tijd
om afscheid te nemen. Het einde
van dit tripje voelt een beetje
als het einde van een tijdperk.
Onze Ladies’ Circle loopt vol met
nieuwe leden, er waait een nieuwe
wind door Nederland en het is
voor mij tijd om te gaan. Een hele
overwinning met elf Ladies op
vakantie, maar zeker de moeite
waard!
Noortje
P.S. Ik geef de pen door aan Nanda
de Wilde van Ladies’ Circle 64 De
Baronessen
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