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Van de Boom siropen

met 30% minder suiker!

30% minder suiker,
maar nét zo vol

van smaak

Vol van smaak, maar wel zonder al die 
gekke kunstmatige kleur-, smaak- en 
zoetsto
en. Verkrijgbaar vanaf mei 2018.

Wij zijn heel trots dat er naast de Van de 
Boom sappen met 30% minder suiker nu
ook heerlijke siropen met 30% minder
suiker zijn!
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Je logo en 
boodschap

op de 
lekkerste 

cakes?
 Ambachtelijk gebakken door:

Cakebakkerij van der Spoel uit Stellendam
 Ieder logo, foto en/of boodschap, met 

scherpe afdruk, op eetbare print is mogelijk

 Unieke 3D geprinte sieraden      www.tjielpdesign.nl
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VOORWOORD

Expand your horizon...
Verbreed je horizon, ga eens buiten de gebaande paden, want 
wat kunnen we veel van elkaar leren!

Ons hoofdbestuur heeft de Open Coffee dit jaar 
geïntroduceerd waarbij we door met elkaar te 
praten, heel veel van elkaar konden leren, onze 
horizon konden verbreden. Internationaal heeft 
Anne Ahlefelt (LCI President) als motto gekozen: 
making a difference through acts of kindness, want 
door iets moois te doen voor een ander maak je 
wel degelijk een verschil. En wat hebben we met 
elkaar weer een verschil gemaakt! Bij het lezen 
van alle artikelen zijn wij altijd weer trots. Trots dat 
we deel uit maken van een organisatie die zoveel 
mooie dingen doet. Trots dat we met elkaar echt 
ons steentje bijdragen juist doordat we buiten de 
kaders durven te gaan. 

Een nieuw en bijzondere project waar je meer over 
kunt lezen in deze Circulaire, is de Charity March 
March. Niet alleen de Circles die een wandeling 
organiseerden waren betrokken, maar er sloten 
ook andere Circles aan door mee te lopen. Charity 
March is een initiatief van de vorige LCI President, 
Gry Haugen. Zij plantte een zaadje, LC Nederland 
heeft dat opgepakt en de Circles hebben het 
omarmd. Het was dit jaar zo’n succes, dat LC 

Nederland deze March ook al op het programma heeft gezet 
voor volgend jaar. Hou dus allemaal 10 maart vrij, of beter nog, 
zet hem op de jaarplanning. 

Hoe mooi zou het zijn als het volgend jaar nog een groter succes 
wordt en nog meer Circles meedoen?! Laten we allemaal 
openstaan voor dit soort nieuwe projecten en ideeën, met onze 
ogen gericht op de horizon, want deze horizon is oneindig groot 
en mooi!

Yours in Friendship,
Femke, Nanna, Marjon, Geraldine en Esther 
Redactie Circulaire
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Expand your horizon, 
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in your comfortzone

INHOUD



4

waarin ieder open en vrij vertelde 
over zijn verleden, heden en lief en 
leed 

Het organiseren van serviceactivi-
teiten was intensief. We begonnen 
kleinschalig met het verkopen 
van kinderkleding vanuit de 
leeggehaalde huiskamer van 
een Lady die in het centrum van 
Culemborg woonde. Daarnaast 
nog handen uit de mouwen acties, 
zoals het uitdelen van cadeautjes 
aan mantelzorgers en het 
wandelen met senioren van een 
verzorgingstehuis. 

Tot we vonden dat we het wat 
grootser moesten aanpakken 
door het organiseren van een 
fair. Tijdens de voorbereiding 
bleek hoeveel tijd en energie dit 

Zo’n zes jaar geleden werden we uitgenodigd om 
langs te komen in Culemborg voor een borrel met 
een groep leuke vrouwen waarvan we er een paar 
kenden maar de meesten niet. Diverse vrouwen, jong, 
oud, open en gesloten, maar allemaal geïnteresseerd 
in elkaar. Het was een supergezellige avond met 
leuke gesprekken waar we met open armen werden 
ontvangen. Na elkaar nog een aantal keren te 
hebben ontmoet en nadat een redelijk vaste grote 
groep vrouwen was aangehaakt, werd het plan 
definitief om een nieuwe Circle op te richten. In 2014 
ging LC75 Betuwse Bloesems van start met als doelen 
vriendschap en service.

Die vriendschap groeide eigenlijk vanzelf, geholpen door elkaar maan-
delijks te zien, te vergaderen, eten, knutselen, koken, running diners, 
persoonlijkheidsanalyse, stralend falen, vele grote avonden en veel 
wijntjes! Ook, of misschien wel juist, met vrouwen die je niet meteen zelf 
als vriendin zou kiezen. Uniek en onvergetelijk waren de grote avonden 

Ons naderend afscheid
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leerd. Fantastisch ook hoe je met 
zo’n groep bijzondere vrouwen (en 
contacten) zoveel geld kan inza- 
melen voor allerlei goede doelen. 
We gaan ervanuit dat er evengoed 
nog mooie momenten en jaren 
zullen volgen met onvergetelijke 
vriendschappen. Het was een 
fantastische tijd die we voor geen 
goud hadden willen missen. 

De Betuwse Bloesems: 
Forever (Young)!

Sandra Nguema en Lilian Sikkema

kostte, werken werd bijzaak. Ook het maken van een kookboek en het              
organiseren van een groots feest waren activiteiten die behoorlijk 'uit 
de hand liepen'. Soms zorgde dit zelfs voor spanningen onderling maar 
gelukkig kon de opgebouwde vriendschap wel een stootje hebben. 

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zijn wij de eersten die de 
Betuwse Bloesems gaan verlaten. Een mijlpaal in het bestaan van deze 
Circle. We hebben recent ons laatste weekendje weg achter de rug (met 
traditioneel Weerwolven van Wakkerdam), nog eenmaal een bestuurs- 
wissel en dan ons afscheid. 

Het voelt dubbel, de laatste maanden bereid je jezelf emotioneel toch een 
beetje voor op het afscheid, maar we zijn ook nu al weemoedig over het 
gevoel niet meer bij deze unieke mooie club te horen! We hebben veel 
mooie dingen meegemaakt, lief en leed gedeeld en veel van elkaar ge-

In januari overhandigde Ladies’ Circle 42 Dronten een cheque ter 
waarde van 2.000 euro aan de stichting Cake voor Kids. LC42 heeft dit 
bedrag ingezameld met de verkoop van speculaasharten. 

Voorzitter Gerrianne van Boven van Cake voor Kids: "Een prachtig 
bedrag waarmee we weer heel veel kinderen kunnen verrassen met een 
mooie verjaardagstaart." Stichting Cake voor Kids bakt en versiert ver-
jaardagstaarten voor kinderen van 1 tot 12 jaar waarvan de ouders bij 
de Voedselbank komen.

Op vrijdag 9 maart organiseerde LC42 een Sing along in de Meerpaal in 
Dronten. Prachtig verklede nonnen konden genieten van een Soul-Food 
menu en daarna heerlijk meezingen met de film Sister Act. Na de film 
was er ook nog genoeg te beleven: een verloting met mooie prijzen en lek-
ker dansen op de dansvloer. De opbrengst van deze avond, 2.000 euro, is 
gegaan naar het landelijke serviceproject Make-A-Wish.

LC42 Dronten

Bakken en zingen!

de Betuwse Bloesems
van LC75



President

IN BEWEGING!
J A A R

Kijk voor meer informatie over 
onze modellen en dealers op:

www.eriba.nl
www.hymer.nl
www.hymercar.nl

Welkom in de
Hymer wereld.
60 jaar kwaliteit en innovatie garanderen  
een betrouwbare partner in reizen.

Strandpaviljoen Surf en Beach
Boulevard Zeezijde 9 (to Boulevard 34) Katwijk aan Zee 

surfenbeach.nl

Trouwen, feesten,
vergaderen?

Naast een ontbijt, lunch, diner of een drankje
in één van onze heerlijke borrel hoekjes,

verzorgen we voor jou die onvergetelijke bruiloft,
dat bruisende feest of een vergadering

met uitzicht op zee... 

Vraag naar de mogelijkheden in ons gloednieuwe paviljoen.

PIPOWAGEN

TE HUUR
IN ZEELAND 

@ HUIS_VAN_GELUK

INTERIEUR ZIERIKZEE
OPEN ELKE ZATERDAG VAN 10-16

www.huisvangeluk.eu

VINTAGE EN BROCANTE
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Lieve Ladies,
Als ik om me heen kijk zie ik groepjes Ladies intens met elkaar in gesprek. 
Er wordt geluisterd, maar ook stevig gediscussieerd. Dit beeld komt 
weer in mij op terwijl ik dit stukje schrijf en terugdenk aan de Open 
Coffee op 21 maart jongstleden in Barneveld. Met bewondering en 
trots heb ik naar de standpunten en goede adviezen geluisterd die ons 
als Bestuur werden meegegeven. Wat een diversiteit en kwaliteiten 

hebben wij als Ladies’ Circle Nederland toch in huis! 

Met de resultaten van de Open Coffees zijn we weer 
zeer content. Op basis van de eerste Coffee hebben we 
zaken aangepakt zoals de huisstijl, zodat we een meer 
uniforme uitstraling krijgen.
De resultaten van de tweede Coffee gaan over onze 
toekomstige coördinatiestructuur en regio-indeling. 
De verkregen input werken we de komende maanden 
verder uit. In het aankomende Bestuursjaar gaan we 
door met de Open Coffee om jullie stem te horen. 

Terwijl het buiten nu echt voorjaar is, brengen we 
als Bestuur menig uurtje binnen door om ons voor te 
bereiden op de Algemene Ledenvergadering in Delft. 
We werken wederom samen met het Bestuur van de 
Nederlandsche Tafelronde om de ALV af te sluiten met 
een gezamenlijk galafeest. En ik kan jullie al verklappen; 
het wordt een geweldig feest in dat fraaie Delft!

Met de ALV 2018 komt voor mij ook het einde van mijn 
presidentschap in zicht en daarmee ook een eerste 
terugblik. Ik zal niet ontkennen dat het soms best pittig 

was, maar ik zou het zo weer doen! Er zijn niet veel levenservaringen 
zo rijk als aan het roer te mogen staan van een geweldige club van 
betrokken en getalenteerde vrouwen. Ik ben dan ook bijzonder dank-
baar en trots dat ik jullie President mocht zijn afgelopen jaar. En geluk-
kig mag ik dat nog heel even zijn! 

Yours in friendship,
Marleen Kaarsemaker
President Ladies' Circle Nederland 2017-2018

ADVERTENTIES
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De film die op deze benefiet- 
ochtend werd vertoond was de 
fonkelnieuwe Disney-Pixar film 
Coco. Deze prachtige animatiefilm 
werd vooraf gegaan door een 
extraatje: een 20 minuten lange, 
prachtige film over sneeuwpop 
Olaf uit de film Frozen.

Om de zaal uitverkocht te krijgen, 
waren de dames al ruim een 
maand flink in de weer met de 
promotie. Via diverse social media 
werd de filmochtend gepromoot bij 
klasgenootjes, vriendjes en familie. 
Er werden kaartjes gekocht door 
hele hockeyteams en zelfs voor een 
compleet kinderfeestje!

De kaartjes kostten 18 euro per 
stuk en dat was niet alleen voor de 
toegang maar ook voor iets lekkers 
te drinken en eten, een 3d-bril en 
een verrassing.

In totaal zijn er 108 kaartjes 
verkocht, dus een zaal vol met 
enthousiaste kids en ouders.

Voor aanvang werd een kleine 
foto-shoot gehouden met alle 
groepjes. Tijdens de film werden 
deze foto’s geprint zodat deze na 
de film meteen als aandenken 
mee naar huis genomen konden 
worden.

Iedereen heeft onder het genot 
van popcorn en een drankje 

Op zondagochtend 10 december organiseerde Ladies’ Circle de Haar in 
samenwerking met AnnexCinema in Woerden een benefiet-filmochtend voor 
Make-A-Wish. 

Filmochtend LC60 de Haar 
voor Make-A-Wish

genoten van de film en na afloop 
werden de kinderen verrast 
met een TY-Knuffel ter waarde 
van 5 euro. Je kent ze wel, die 
kleine dierenknuffeltjes met 
die onweerstaanbare grote 
glitterogen. Deze knuffels werden 
via één van de Ladies, gedoneerd 
door de fabrikant. Een actie die 
door de kinderen erg gewaardeerd 
werd.

Een uitverkochte eerste editie, 
enthousiaste reacties en een mooie 
opbrengst van bijna 800 euro voor 
Make-A-Wish! Wij kijken terug op 
een geslaagde filmochtend.

Ingrid Gouka
LC60 De Haar

LC21

Sticker mee! 

Ladies’ Circle staat voor vriendschap en service en 
daar zijn wij trots op. Iedereen mag daarom weten wie 
wij zijn. Uiteraard komen wij geregeld met onze acties 
en service voor goede doelen in de publiciteit, maar 
LC21 wil met de sticker-actie nog een stapje verder 
gaan.

Als actieve Ladies zijn wij veel onderweg. Hoe mooi is het om middels 
een subtiele sticker op onze auto’s (het logo van Ladies’ Circle Neder-
land) dagelijks aan heel Nederland te laten zien wie wij zijn. Bovendien 
steunen we met de aankoop van de stickers ons landelijke goede doel. 
Het mes snijdt dus aan twee kanten: bekendheid voor onze serviceclub 
en ondersteuning van het nationale doel.

De stickers met een doorsnee van 7 centimeter zijn verkrijgbaar voor 
€2,50 per stuk (exclusief verzendkosten) en per 10 stuks verkrijgbaar. 
Dus wat zou het een mooi gebaar zijn als alle Circles voor hun eigen 
leden stickers bestellen! 

Laat heel Nederland weten dat je 
een trotse Lady bent en plak de 
sticker op je auto. De sticker is 
indien nodig weer eenvoudig te 
verwijderen.

Bestellingen kunnen rechtstreeks 
geplaatst worden via e-mail:   
stickerslc21@gmail.com. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor 
jullie medewerking!

LC21 De Friese Wouden

LC21 heeft een bijzondere sticker-actie opgezet. Heeft jullie Circle al stickers besteld?

met LC21 De Friese Wouden



Charity March March
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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.

Noem een land en ‘we’ zijn er 
geweest. Een van de grootste 
hobby’s van ‘ons Ladies’ is volgens 
mij reizen. Of het nu gaat om 
wintersport, zomervakantie of een 
stedentrip: er is altijd wel iemand 
onderweg, net terug of bezig om 
haar koffers te pakken. 

Roep een stad in Europa en je 
krijgt de naam van een geweldig 
restaurant, een hippe winkel of 
een indrukwekkende kerk die je 
gezien moet hebben. Alhoewel die 
kerk meestal achteraan in het 
rijtje komt… 

Gaan we met z’n allen een 
weekend weg - in ons geval 
‘gewoon’ in Nederland - dan 
verschijnt er steevast een ‘hoe-
zorg-ik-ervoor-dat-alles-in-mijn-
koffer-past’ filmpje op onze Circle-
groepsapp. En toen mijn dochter 
laatst door de foto’s in mijn 
telefoon scrollde, vroeg ze zich af 
waarom er stranden op stonden 
die wij zelf niet gezien hadden. 
Kortom: Eliza was here verbleekt 
bij al onze ervaringen tezamen. 
Dat doen we goed!

Echter: we vertrekken niet 
zomaar. Als vrouwen vertrekken, 
gaat daar een stevige planning 
aan vooraf. 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, 
maar over het algemeen denken 
we dat we onmisbaar zijn. Zijn er 
geen kinderen die ondergebracht 
moeten worden, dan is er wel een 
hond die naar het asiel moet of een 
winkel die vraagt om duidelijke 
instructies aan degene die er zorg 
voor draagt. 

Dus produceren we hele schema’s 
en checklisten voor partners, 
kinderen, oma’s, medewerkers, 
buren en collega’s. We pakken 
tassen voor alles en iedereen. 
Doen meer boodschappen voor de 
achterblijvers dan wanneer we zelf 
mee zouden eten. En treffen zoveel 
voorbereidingen dat we bij vertrek 
echt aan vakantie toe zijn. Mijn 
schoonmoeder merkte de vorige 
keer op dat ik misschien beter de 
huissleutel achter kon laten in 
plaats van negen tassen voor drie 
kinderen. 

Dames, dat kan beter! Zullen 
we dat afspreken? En zoekt een 
van jullie nog naar een nieuw 
reisconcept? Met the Ladies were 
here, heb je ongetwijfeld goud in 
handen!

#theladieswerehere

The Ladies were here!

*Herkenbare situaties voor 
ons als Ladies weet Esther 

zoals altijd haarfijn te 
omschrijven... Kijk ook op 
pagina 22: "Help ik word 
oud" voor nog een heerlijk 

herkenbaar verhaal!

CHARITY MARCH

en wensen hun veel plezier met de 
Charity March March 2019.

In totaal zijn er ongeveer 
3.500.000 stappen gezet en is er 
ruim 3.500 euro opgehaald!

Er zijn door het land heen vijf 
verschillende marches georgani-
seerd. Er waren diverse promotie-
acties, sponsoracties en prachtige 
flyers. Eén van de marches is als 
introductie voor potentiële Ladies 
gebruikt: ook een mooi idee!

Het bleek een prachtige zonnige 
zondag, waardoor er zelfs meer 
mensen meeliepen dat initieel 
ingeschreven, in totaal ruim 500 
lopers. Vanuit Hoofdbestuur en 
NSR hebben ook diverse Ladies 
mee georganiseerd of meegelopen, 
stuk voor stuk hebben we genoten. 

Wij hopen dan dit een jaarlijks 
terugkerend evenement wordt. We 
hebben een korte evaluatie gedaan 
en voor volgend jaar zijn er nog 
meer tips & trucs én draaiboe- 
ken! We dragen die met een goed 
gevoel over aan de volgende NSR, 

25 maart 2018, dag 
waarop we uitgedaagd 
werden om met zoveel 
mogelijk Ladies stappen 
te zetten voor het goede 
doel, in een heuse Charity 
March March. Wat een 
mooi plan! 

Vanuit het Hoofdbestuur werden 
wij er als NSR bij betrokken om 
een soort overkoepelende rol op 
ons te nemen, te ondersteunen 
en promoten waar mogelijk. Best 
lastig omdat we dit nooit eerder 
hadden gedaan: zou het wel leven 
bij de Ladies? Wat zouden ze van 
ons willen of verwachten? Uitein-
delijk kregen we heel veel enthou-
siaste reacties, het idee werd zeker 
positief ontvangen! 

3.500.000 stappen voor



LC44 Voorhout
Wij hebben de Charity March 
gelopen en genoten! Het 
was prachtig weer met een 
zonnetje en erg gezellig dit 
samen te doen en dan ook 
nog voor het goede doel. Wij 
hopen dat we de aanwezige 
potentiële nieuwe Ladies 
enthousiast hebben kunnen 
maken met deze ontspannen 
ontmoeting met onze Circle. 

We zijn de wandeling 
gestart in Katwijk en 
hebben aansluitend bij 
strandpaviljoen Surf en 
Beach koffie/thee gedronken. 
Een geweldige locatie van 
een Katwijkse Lady die 
ons trakteerde op feestelijk 
lekkers buiten in de zon, wat 
wil je nog meer?

12

Charity March 
LC13 Land van Cuijk
Wij hebben een wandeling georganiseerd in de Staatsbossen van Sint 
Anthonis. We hebben de wandeling ‘Take a walk, fulfill a Wish’ ge-
noemd. Om deze wandeling te promoten hebben we flyers gemaakt welke 
op zo veel mogelijke manieren zijn verspreid. 

Daarnaast hebben we bedrijven benaderd voor sponsoring, een klein 
bedrag voor naamsvermelding op diverse media. Tot slot vonden wij een 
winkelier die rugzakjes heeft gesponsord met hun naam en het logo van 
MAW. In deze rugzakje hebben we de gesponsorde appel en flesje water 
gedaan, voor de wandelaars.

Een dag voor de wandeling hadden zich totaal 94 mensen per mail 
ingeschreven, maar op de dag zelf kwamen hier nog ongeveer 60 extra 
mensen bij. Wandelaars hadden de mogelijkheid om te kiezen tussen 
twee afstanden, namelijk 2 km en een route van 6,6 km. Tevens hebben 
we ook een clinic Nordic Walking aangeboden.

We hadden natuurlijk fantastisch weer dus de sfeer was erg goed, ieder-
een heeft ervan genoten en de deelnemers konden aan het einde met 
korting een kop koffie drinken bij een restaurant grenzend aan het bos. 
De opbrengst was maar liefst 1212,46 euro.

stichting Make-A-Wish. Wij zijn 
trots dat door de grote opkomst 
een mooi bedrag ten gunste komt 
aan droomwensen van zieke     
kinderen. 

LC45 Goeree Overflakkee 
Wat een prachtige opkomst bleek 
er te zijn, 130 deelnemers kwamen 
naar boerderij “de Woutrinahoeve” 
om vanaf daar de wandeling te 
beginnen. 

Op de boerderij en later bij het 
uitkijkpunt vertelde onze gids van 
StaatsBosBeheer van alles over de 
'Slikken van Flakkee'. 

Dit mooie natuurgebied heeft een 
rijke historie en wordt bewoond 
door Schotse Hooglanders. De gids 
had voor een verrekijker gezorgd 
op het uitkijkpunt zodat deze 

mooie dieren goed konden worden 
bekeken. 

Het bleek een prachtige, modder-
ige en soms wat natte tocht maar 
door het voorzichtige lentezonnetje 
werd het een heerlijke middag. 
Er waren zelfs galante heren om 
de dames en kinderen over diepe 
plassen te tillen. 

Bij terugkomst stond de koffie 
en thee al klaar met een lekker 
stukje cake, gesponsord door 
cakebakkerij van der Spoel. Tot 
slot nog het mooie nieuws dat wij 
€600,- kunnen overmaken naar 

LC72 Zutphen, LC8 Twente 
en LC22 Oostenwind                      
Er liepen tussen de 130 en 160 
wandelaars mee. En de opbrengst 
van de kaartjes, de horeca spon-
soring en de verkoop van MAW 
artikelen is... 860 euro!!

March
LC67 De Markiezinnen
We hadden er al zo lang naar uit 
gekeken. En niet voor niets! Al 
onze verwachtingen zijn overtrof-
fen. 

Om 13.00 uur op deze zonnige 
lentedag verwelkomen we onze 
deelnemers op de Brabantse Wal 
bij het Markiezaatsmeer en wat 
een perfect aantal deelnemers: 67, 
dat kan geen toeval zijn voor onze 
Circle. Na mooie woorden van een 
MAW-vrijwilliger, starten de drie 
gidsen met hun routes. 

Op het eindpunt, Boerderij 'De 
Hildernisse' te Bergen op Zoom, 
zien we alleen maar lachende en 
genietende deelnemers aankomen. 
En die lach blijft bij iedereen op 
zijn gezicht staan bij het nuttigen 
van een welverdiend kopje koffie 
of thee met een stuk taart of cake 
welke door onze Ladies (en hun 
kinderen) zelf gebakken waren. 
De koffie en thee wordt al snel 
vervangen door een lekker drankje 
in het zonnetje.

Bij ons blijft de lach ook op ons 
gezicht. Wat een mooie dag, wat 
een mooie deelnemers en wat een 
mooie opbrengsten voor MAW, 
want ook bij de stand op het eind-
punt, worden nog heel wat mooie 
gadgets ingeslagen om mee naar 
huis te nemen.

Het eindbedrag is in ieder geval 
minimaal 825 euro. Hoezo mi- 
nimaal? Nou we zijn er nog niet, 
want tijdens deze mooie dag zijn 
foto’s gemaakt door een fotograaf 
en deze zullen nog verkocht 
worden, waarvan de volledige 
opbrengst naar MAW gaat. 
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LC45 Goeree-Overflakkee...

Pietenhuis
Net als voorgaande jaren organiseerden wij het Pietenhuis in Middel-
harnis. Ons plaatselijke ‘Diekhuus’ werd een aantal dagen omgetoverd 
tot een écht pietenhuis.

Sinterklaas had dit jaar een hele slaapkamer tot zijn beschikking en 
overdag werd daar voorgelezen door de secretaresse van Sinterklaas. 
Met hulp van plaatselijke kunstenaars, schminkhelden, muzikanten en 
natuurlijk onze groep enthousiaste Ladies werd het een groot succes!

Samen met onze enthousiaste pieten hebben we maar liefst 300 blije kin-
deren mogen ontvangen! Een prachtige opbrengst van €1000,- gaat naar 
‘Je leven in een vuilniszak’. 

Dit project zorgt ervoor dat de kinderen een weekendtas krijgen. Soms 
zijn problemen zo groot dat kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen 
wonen. Vaak hebben de kinderen dan snel een paar spullen bij elkaar 
geraapt in een vuilniszak. Niet alleen vanwege de haast, maar ook om-
dat het gezin vaak niet de middelen heeft voor een weekendtas. 

LC45 Goeree-Overflakkee

Ladies Run
Na het grote succes van de afgelopen twee jaar, organiseren we óók dit 
jaar in samenwerking met LC40 Voorne weer de Ladies Run. Bij het 
verschijnen van de Circulaire heeft deze run al plaatsgevonden, maar 
tijdens het schrijven van dit artikel kijken we nog uit naar 21 april, 
wanneer wij weer veel sportievelingen verwachten om te gaan lopen voor 
‘ALS Nederland’. De route loopt, net als voorgaande jaren, weer over de 
Haringvlietdam en er kan gekozen worden tussen vijf of tien kilometer. 
Wij hopen op mooi weer en een nog grotere opkomst dan de 150 loopsters 
van vorig jaar!

Motto bestuursjaar 2016/2017 luidde: GOED BEZIG!

Monika van Miltenburg, 
LC60 De Haar

...in actie!
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Vanaf november breekt elk jaar de drukste periode 
aan voor Ladies' Circle Soest met achtereenvolgend 
verschillende serviceactiviteiten tot en met februari. 
Elk jaar organiseren de Ladies een wijnverkoop in 
november voor het goede doel. Dit jaar hebben we 
de 173 dozen en 100 losse flessen Salentijn wijnen en 
champagne verkocht, voor iedereen bekend en alom 
geliefd! 

Fundraising LC74 
Soest

Na deze actie staken we in 
december de handjes uit de 
mouwen voor Stichting Arkemeyde 
in Soest. Hier verblijven kinderen, 
permanent of na schooltijd en 
in de schoolvakanties, met een 
niet aangeboren verstandelijke 
beperking. 

Een paar keer per jaar verzorgen 
wij hier een leuke middagactiviteit 
voor de kinderen. Deze keer was 
de kerstborrel aan de beurt voor 
kinderen en hun ouders/verzorgers 
met de, elk jaar weer populaire, 
bingo met prijsjes.

Gelijk daarna stond het volgende 
evenement op het programma: het 
verspreiden van de kerstpakketten 
voor mensen die gebruikmaken 
van de voedselbank in Soest en 
Soesterberg. Zo'n 300 adressen 
werden bezocht en het is echt 

twintig kinderen, die we via de 
kerstpakketten actie hebben 
benaderd, gratis een uitje naar de 
film gekregen. Voor elk kind was 
er na afloop een gratis kinderboek, 
aangeboden door boekhandel Van 
de Ven in Soest.

We zijn trots op een geweldige 
opbrengst van totaal €2.750,- voor 
Stichting Leergeld Soest Baarn 
en €1.000,- voor Make-A-Wish. 
Op onze vierde Dies op 8 maart 
hebben we de cheque overhandigd 
aan de coördinator van Stichting 
Leergeld, een mooi moment!

LC74 Soest

mooi om de lichtjes in de ogen 
van de mensen te zien. Je ziet 
dat ze verrast worden door het 
kerstpakket waar vaak voor een 
week eten in zit én een financiële 
bijdrage. De kerstpakketten 
worden mogelijk gemaakt door 
donaties vanuit de samenwerkende 
kerken in het dorp.

Op 4 februari hebben we voor 
Stichting Leergeld een filmdag 
georganiseerd voor kinderen. 
Op deze dag vertoonden we drie 
keer de film 'Loenatik te gek!' in 
Filmhuis Artishock, een knus 
filmtheatertje in Soest. 

In totaal hebben we 3x de zaal 
uitverkocht en daarnaast hebben 



Vicepresident

R
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Lieve Ladies,
Het jaar als VP loopt alweer bijna op zijn einde. En ik kan jullie zeggen; 
Ik ben klaar voor komend jaar en heb er enorm veel zin!

Ik heb al best veel Ladies mogen ontmoeten en jullie inspireren mij 
stuk voor stuk op jullie eigen manier.

Afgelopen jaar hebben we geprobeerd echt met jullie 
in contact te komen. Dit hebben we gedaan door bi-
jvoorbeeld met twee bestuursleden aanwezig te zijn op 
de Regio Bestuursbijeenkomsten (RBB), mee te lopen bij 
de georganiseerde Charity March March, deelnemen 
aan de Open Coffee’s maar ook doordat we allemaal bij 
een stuk of vijf Circles op bezoek gaan om mee te Circlen 
voor een avond.

Dat in contact zijn, voelt goed voor ons en bevestigt de 
keuzes die we soms als HB maken voor jullie. Jammer ge-
noeg kun je niet altijd iedereen tevreden stellen, maar 
dat is inherent aan zoveel verschillende meningen.

Wat ik echt gaaf vind om te zien, is dat jullie elkaar ook 
steeds beter weten te vinden. Of het nou een actie is die 
een ander gedaan heeft en je daar het draaiboek en de 
ervaringen van wil horen of dat je naar een activiteit van 
een andere Circle of serviceclub toe gaat. Het verbreedt 
echt je netwerk, kennis en geeft veel plezier. 

Ik hoop jullie te zien op de ALV en bij het Gala in Delft! 
Mocht je daar niet aanwezig kunnen zijn, dat zie ik je graag op een 
ander moment.

Yours in Friendship,
Femke Hagen
Vicepresident Ladies' Circle Nederland 2017-2018
 

ADVERTENTIES
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Filmgeluk &

We hebben een cheque van   
€1560,- mogen overhandigen aan 
Filmtheater Fizi. De uitverkochte 
filmavond was een groot succes!

Op 8 februari stond de 
avond geheel in het 
teken van Geluk tijdens 
de filmavond van LC46 
Schouwen-Duiveland. 
Georganiseerd voor en 
in Filmtheater Fizi om een 
eerste bijdrage te leveren 
aan hun aankomende 
verbouwing. 

Door ontvangst met een glaasje 
bubbels en geluks-gebakje, zat de 
sfeer er gelijk goed in! 

Na een inleidend praatje over 
de verbouwplannen door Remko 
Delfgaauw (voorzitter Fizi) konden 
de bezoekers genieten van de film 
Gek van Geluk. De avond werd 
drukbezocht door wel 100 vrouwen 
en één man! 

In de pauze was er een loterij met 
mooie prijzen voor de geluksvogels 
met de winnende lotnummers. Dit 
allemaal mogelijk gemaakt door 
onze gulle sponsoren. Na de film 
werd er nog lang geborreld en 
gekletst.

Erg lang hoeven we er meestal 
niet over na te denken. Want ook 
al is het een behoorlijke klus, 
de eitjes van de Ladies vinden 
meestal gretig aftrek en een paar 
kilo is zo verkocht. Ja dus, we 
gingen er weer voor! 

Onze medialady knalde er weer 
een pracht van een pr-campagne 
uit met teksten als 'Je kunt bij ons 
altijd je ei kwijt. Wij ook bij jou?'

Ruim 300 kilo paaseitjes werden 
er de afgelopen weken verspreid 
over het eiland. Oneindig app-
verkeer over kilo’s, knijpers, folie, 
mandjes, maar het ei is gelegd: we 
zijn door de voorraad heen. 

Het goede doel? De plaatselijke 
voedselbank. We mogen ze 
blij maken met een cheque 
van maar liefst ruim €3000,-! 
Daarnaast werden natuurlijk de 
voedselpakketten ook voorzien van 
een zakje paaseieren. 

Volgend jaar komt de vraag vast 
weer. Gaan we het weer doen? 
En ik durf nu al te verklappen: 
natuurlijk gaan we het weer doen. 
Want het is en blijft een kEIgoede 
actie.

LC46 Schouwen-Duiveland

paaseitjes

Oops.. we did it again: ei-team 
in actie
Gaan we het weer doen? Ieder 
jaar stellen we onszelf deze vraag. 
De eitjes. Hoeveel kilo kopen we 
in? Welke verpakking? Welk goed 
doel kiezen we?

LC71

LC71 Parkstad steunt 
KiKa, Voor kinderen, 
tegen kanker.
Begin 2017 werd bij de toen vijfjarige 
Eline, dochter van onze Lady Annemiek, 
acute leukemie geconstateerd. Gelukkig 
krijgt Eline de beste behandeling, gaat 
het goed met haar en vertrouwen wij er 
allemaal op dat zij weer helemaal beter 
wordt. 

Helaas wordt een op de vier kinderen niet beter. Om hier iets aan te 
doen is onderzoek en dus geld nodig. Eline en haar ge-zin zetten zich dit 
jaar in onder de naam 'succesvol voor KiKa' om veel geld in te zamelen 
voor stichting KiKa. 

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten 
op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behan-
delingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere 
leeftijd.

Wij als Ladies’ Circle Parkstad hoefden niet lang na te denken over een 
goed doel voor de gebruikelijk te organiseren december actie en bedacht-
en de 'X-mas bucket of joy' actie speciaal voor Kika.

Mooie design buckets, feestelijk verpakt, met een fles cava, werden 
vanaf 5 november door ons verkocht. En hoe! Nog geen dikke week later 
waren er maar liefst 1352 stuks verkocht en twee weken later waren alle 

1700 beschikbare buckets of joy 
verkocht! Er volgden vele inpak- 
avonden met vrienden en familie 
en natuurlijk de uitleverdagen.

Bijzonder trots waren we dan ook 
toen wij op donderdag 1 februari 
persoonlijk aan Eline en haar fa- 
milie de cheque met het geweldige 
resultaat van €12.372,22 mochten 
overhandigen.

LC71 Parkstad
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MEET
Vreneli Stadelmaier

Gooi je onzekerheid aan de kant! Blijkbaar verdwijnt ons zelfvertrouwen 
te vaak op cruciale momenten. Waardoor het onze carrière en ons privéle-
ven belemmert. Daar moeten én kunnen we wat aan doen, volgens Vreneli 
Stademaier, auteur van het boek ‘F*ck die Onzekerheid’.

“Een groot deel van de Nederlandse vrouwen staat hun eigen geluk in de 
weg door hun onzekerheid”, begint Vreneli. Dit is het zogenaamde Impos-
tor syndroom, ook wel bedriegers-complex genoemd. “Rationeel weet je 
dat je het kunt, maar toch ben je bang om uiteindelijk door de mand te 
vallen. Als je even goed nadenkt, weet je best dat je het kunt. Alleen de 
angst om niet goed genoeg te zijn, is groter. Houd ik niet iedereen voor 
de gek? Dat gevoel kan enorm verlammen.”

Wat gebeurt er dan?

“We kennen twee reacties als we onszelf niet goed genoeg vinden: vech-
ten of vluchten”, licht Vreneli toe. “De vechter schiet door in perfectio- 
nisme, legt de lat vreselijk hoog en elke fout is een drama. Een burn-out 

ligt hier al snel op de loer. De vluch-
ter maakt zichzelf klein, houdt zijn 
mond en bagatelliseert haar succes. 
Een dergelijke zzp’er durft bijvoor-
beeld niet de volledige factuur te 
sturen, want zo waardevol was de 
bijdrage nou ook weer niet. Beide 
reacties kunnen elkaar ook afwis-
selen of op verschillende terreinen 
voorkomen.”

Hoe komen we van 
onze onzekerheid af?
“De negatieve gedachtes die we 
hebben, komen van een papegaai 
op onze schouder. Om te beginnen, 
moet je die papegaai, papegaaien. 

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

MEET...

V“F*ck die Onzekerheid!”

Wat zegt die papegaai en herhaal 
dat eens hardop? Waar komt 
het vandaan wat hij zegt? En 
is het waar? Veel van onze 
gedachtes komen door culturele 
verwachtingspatronen. Zo wil 
je als kind aardig gevonden 
worden, om niet buiten de groep 
te vallen. Een voorbeeld van een 
overlevingsmechanisme. Maar 
nu ben je een volwassen vrouw. 
Op je werk verlangen ze een 
professionele houding en dan moet 
je soms iets zeggen, waardoor je 
misschien niet aardig gevonden 
wordt. So be it. Je bent daar omdat 
je goed bent in wat je doet. Dus 
zeg tegen die papegaai dat hij het 
mis heeft.”

Wanneer houdt die 
papegaai op?
“Die papegaai houdt natuurlijk 

rouwen met zelfvertrouwen zijn gelukkiger

Wie is ...

Vreneli Stadelmaier (1962)?

Vreneli heeft als feministe 
als missie om meer vrouwen 
aan de top te krijgen voor een 
betere wereld. Daar draagt ze 
aan bij door haar mening te 
geven als spreker en motivator 
en te adviseren en coachen met 
haar bedrijf SheConsult. Ook 
blogt ze op haar website over 
dit onderwerp. Ze schreef dus 
het boek: F*ck die Onzekerheid 
voor en over sterke vrouwen. 
Vrouwen die in de praktijk 
regelmatig tegen hun eigen 
barrieres aan lopen. Over 
gebrek aan zelfvertrouwen 
op cruciale momenten. Het 
goede nieuws is; je kunt er 
iets aan doen! Kijk op www.

fuckdieonzekerheid.nl

niet zomaar op met praten. 
Waarschijnlijk luister je al even 
naar zijn bangmakerij. Maar als je 
snapt waar zijn verhaal vandaan 
komt, kun je hem prima tot 
zwijgen manen. In mijn boek staat 
hierover meer en ook verschillende 
oefeningen om ermee aan de slag 
te gaan. Wat bijvoorbeeld helpt, 
is om die onzekere gedachtes met 
iemand te bespreken. Tijdens mijn 
theatertour vraag ik iedereen om 
met zijn buurvrouw in gesprek te 
gaan. Degene naast je zegt tegen 
jou de dingen die je papegaai ook 
tegen je zegt. Pas als je iemand 
anders het hoort zeggen, zie je 
iedereen denken, wat een onzin! 
Erg mooi om te zien.”

En als we zekerder van 
onszelf zijn, wat dan?
“Vrouwen met zelfvertrouwen 
kunnen goed prioriteiten stellen 
en keuzes maken. Ze kiezen voor 
dingen waarvan zij gelukkig 
worden. Meer of minder werken, 
wel of geen opgeruimd huis en 
ben je alleen een goede moeder 
door zelfgemaakte traktaties of 
kun je dat loslaten? Als je sterk 
in je schoenen staat, kies je zelf 
de beste invulling voor je leven. 
En geeft het ook kracht om te 
bereiken wat je kunt en wilt, zowel 
privé als op het werk.”



Op een koude zaterdag 
organiseerde LC44 
Voorhout een intieme 
beautydag voor een 
prachtig doel: Stichting 
Troostbeer. 

Deze Stichting maakt knuffels met een ambulance- of politie-uniform 
aan. Kinderen die opeens in aanraking komen met ambulance of politie 
ontvangen deze lieve beren als troost in tijden van tegenslag en onzeker-
heid. 

Een startende lokale ondernemer, Pura Vida Schoonheidssalon, heeft 
een fantastisch bijdrage geleverd aan deze dag. Zij stelden ons een hele 
zaterdag hun salon beschikbaar en de twee eigenaressen vertroetelden 
ons en onze gasten in drie groepen op maskers, make-up tips en naar 
wens een shiny gellac of nieuwe wenkbrauwen. 

Uiteindelijk haalden wij met elkaar een prachtig bedrag van €625,- op, 
waardoor wij 144 troostberen hebben kunnen aanschaffen voor Am-
bulance Dienst Zuid-Holland. Uit hun reactie blijkt wel hoe goed deze 
terecht zijn gekomen! 

Quote Ambulance Dienst Zuid-Holland: 

"Met veel plezier kan ik melden dat de dozen met Troostberen in-
middels al bij ons zijn bezorgd! We zijn er heel erg blij mee! Nog-
maals hartelijk voor deze gulle gift!! Onze jonge patiëntjes zullen 
er zeker heel blij mee zijn!!"

Stichting Troostbeer
LC44 Voorhout voor:
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Help ik ben oud!
Ik word wakker, graai naar mijn telefoon en zie dat 
ik te laat ben voor het ontbijt. Verdorie! Ik haast me 
naar de badkamer en terwijl het warme water over 
me heen stroomt, voel ik de wereld draaien. Een 
paar minuten later lig ik weer in bed. Ik heb een 
kater die zijn weerga niet kent. Flashbacks naar mijn 
studententijd? Nee hoor, ik ben 42 jaar oud en een 
weekend weg met de Ladies. Help!

Toen we gisteren vertrokken, 
stond mijn zoontje van vijf jaar 
wijdbeens en met gestrekte armen 
in de deurpost. Mama mocht niet 
weg. Maar mama ging toch en 
zag bij een van de andere Ladies 
hetzelfde tafereel. Jee, het is wat, 
moeders die vertrekken. Eenmaal 
in de auto waren we dat zo verge- 
ten en hadden we aan gespreksstof 

Herkenbare situaties voor ons als Ladies weet Esther zoals 
altijd haarfijn te omschrijven...

ESTHER HORSTEN 

’s Avonds pakken we de draad weer op. We hebben gisteren zo gelachen 
tijdens hints, dat doen we nog een keer. We weten werkelijk de meest 
vreemde dingen en personages voor elkaar te verzinnen. En terwijl ik 
mijn uiterste best doe om een van de oud-anchormannen van het acht 
uur journaal uit te beelden, vraag ik me af of de jongste Lady in ons 
midden deze man überhaupt wel kent. Inderdaad, oud… 

Als ik zondagavond thuis kom, willen mijn dochters weten wat we alle-
maal gedaan hebben. Ik breng verslag uit, maar laat die kater achterwe-
ge. Desondanks trekt de oudste haar wenkbrauwen op. In haar ogen is 
het een programma voor ouwe taarten. Welkom thuis… Ik denk aan die 
tranen van het lachen, onze goede gesprekken en de ontspannen sfeer. 
Ondertussen draait de Ladies' Circle 13 Land van Cuijk groeps-app op 
volle toeren. Iedereen bedankt iedereen voor het heerlijke weekend. Uit 
de grond van mijn hart app ik dat ik hieraan niets heb toe te voegen. 
Ach, misschien is oud zo verkeerd nog niet…

Trouwens: de maandag erna verzorg ik een training in een horecabedrijf 
en mijn oog valt op een schildje achter de bar: 'Katers duren een dag, 
herinneringen zijn voor eeuwig.' Inderdaad!

geen gebrek. De kersverse Lady 
achter het stuur heeft ook ges-
tudeerd in Maastricht en samen 
haalden we herinneringen op. 
Over kroegen en nachten doorha-
len. Mijn hemel, wat heb ik liters 
bier gedronken in die jaren. Gis-
teren in de auto stonden die jaren 
me helder voor de geest, maar nu 
weet ik weer dat het lang, heel 
lang geleden is dat ik die hoe- 
veelheden alcohol kon verdragen… 
Help, ik word oud.

Een paar uur later staat een 
bezoek aan de brouwerij van La 
Chouffe op het programma. Bij de 
gedachte aan een autorit met veel 
bochten door de Ardennen, keert 
mijn maag zich om en ik besluit 
niet mee te gaan. Ik moet denken 
aan die midweek hier in de buurt, 
jaren geleden. Ik had de rest van 
het gezelschap eindelijk overge-
haald om naar La Chouffe te gaan 
en toen stonden we voor een dichte 
poort. Wanneer was dat? Is dat 
echt alweer zoveel jaar geleden? 
Nee toch, ik word echt oud…

Eind van de middag hangen we 
met alle Ladies op de bank in 
ons vakantiehuis. Ik blijk niet de 
enige te zijn die last heeft van 
gisteravond en onze conclusie is 
duidelijk: katers worden heftiger 
naarmate we ouder worden. Op-
eens weten we waarom je met 45 
jaar afscheid moet nemen. Dit 
kunnen we de jonkies van onze 
Circle niet aandoen… Ja ja, we 
worden oud.

'Katers duren een dag, 
herinneringen voor eeuwig'



Lieve Ladies,
Het is alweer bijna april en dat betekent dat ik weer wat mag 
schrijven over mijn activiteiten van het afgelopen half jaar. 

Ook dit jaar heb ik weer een aantal RBB’s mogen bezoeken. Deze 
keer ben ik naar de regio’s 1, 5, 7, 8 en 9 geweest. Met name de 
RBB van regio 5, georganiseerd door LC38 De Lind Oisterwijk wil ik 
even noemen. In een kroeg vol dames aan lange tafels met grote 

bierpullen zo hard je kunt Hollandse (en Brabantse) 
hits zingen. Het was een avond om nooit te vergeten. 
Dames, bedankt voor de leuke avond. 

Het overzicht van welke Circles dit jaar de RBB’s 
organiseren, staat al in de kennisbank in het LAS. 
Daar staat ook een handleiding bij van waar je aan 
moet denken bij het organiseren van een RBB. Geef 
als organiserende Circle voor 1 juni a.s. de door jullie 
gewenste datum aan mij door. 

In januari was traditiegetrouw het VOL. De organisatie 
daarvan vergt elk jaar behoorlijk wat tijd. De locatie, 
het draaiboek, de vele vergaderingen met mijn mede-
HB-leden, maar wat was het een leuke, inspirerende 
dag, waarbij ik weer velen van jullie heb mogen 
ontmoeten en spreken.

Na het VOL was het tijd voor wat meer ontspanning 
tijdens de MTM in Luxemburg, waar we met het 
voltallige HB aanwezig waren. In april ging ik naar het 
charter van Ladies’ Circle Spanje. Een nieuw land erbij 
is altijd een hele belevenis. Het was een geweldige 
ervaring. 

Na Spanje werd het weer tijd voor de voorbereidingen voor de ALV. 
Op 2 juni a.s. ga ik jullie hopelijk allemaal zien in Delft, tijdens de 
vergadering, maar hopelijk ook tijdens het spetterende galafeest 
daarna. 

Tot dan!
Nicole Hooijen
Secretary Ladies' Circle Nederland 2017-2018

Secretary
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Side-by-Side met: 

Side by side komen we nu tot mooie 
resultaten en Agora groeit. Er zijn 
in 2017 twee clubs bijgekomen, 
namelijk Agora club 8 Voorne-
Putten en Agora club 9 Twente en 
in 2018 mogen wij op 7 april Agora 
club 10 De Kempen verwelkomen. 
Deze nieuwe clubs bestaan ongeveer 
voor de helft uit oud-Ladies 
aangevuld met geïnteresseerden 
zonder of met een serviceclub-
ervaring.

Ook Internationaal laat Agora van 
zich spreken en is vertegenwoordigd 
in twintig landen. Ieder jaar wordt 
er een Internationale meeting 
georganiseerd, een geweldig vier-
daags evenement, die in 2018 in 
Gent zal plaats vinden.

Voor meer Agora informatie:     
www.agoraclubnederland.nl.   
En voor degene die interesse heeft 
om een club op te richten: pastvoor-
zitter@agoraclubnederland.nl

Hartelijke groeten,
Marlies Withagen
President Agoraclub Nederland

Lieve Ladies,
Toen de eerste Nederlandse Agora 
club in Groningen door oud-
Ladies in 1994 werd opgericht, 
werd onder meer besloten om 
een automatisch doorgaan van 
lidmaatschap van LC naar Agora 
niet te bevorderen, omdat dan een 
meer gevarieerd en open cultuur 
zou ontstaan.

Dit in tegenstelling tot bijvoor- 
beeld in Frankrijk en België, die 
dat juist wel hanteren.

Dit uitgangspunt heeft gezorgd 
voor een sterke groei aldaar en 
een achterblijvende ontwikkeling 
in Nederland, maar dit laatste is 
duidelijk in positieve zin aan het 
veranderen!

De band tussen Agora en LC 
is er altijd geweest, maar de 
laatste drie jaar gelukkig met 
enthousiasme aangehaald en 
verstevigd, mede door de inzet 
van Liesbeth Stallmann, destijds 
LCNL President en vervolgens 
dankbaar opgepakt door beide 
landelijke besturen.

Inmiddels bezoeken de bestuurs-
leden elkaars jaarvergaderingen 
en evenementen en treffen zij 
elkaar jaarlijks op een gezamenlijk 
etentje, waar op informele sfeer 
alle ins- en outs van beide clubs 
besproken worden.

Agora, waar je lid kunt worden 
vanaf 42 jaar, is vergelijkbaar met 
Ladies’ Circle, misschien met wat 
minder verplichtingen en veelal 
zich inzettend voor plaatselijke 
projecten op kleine schaal. Lid 
worden gaat op uitnodiging, maar 
wil je doorstromen vanuit LC dan 
is het mogelijk een nieuwe club 
binnen Agora op te starten.

Agora!
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ALV LCNL     2 juni 2018 Delft
AGM LCI 2018   30 augustus / 2 september Haugesund
VOL LCNL     2 februari 2019
MTM ROEMENIE   8/10 februari 2019
CHARITY MARCH MARCH  10 maart 2019
AGM LCI 2019   29 augustus / 1 september Rotterdam

Save the Date!
(belangrijke data om alvast in je agenda te 'blocken')

Haugesund here we come!
De vluchten en accommodatie voor Haugesund zijn alweer geregeld. 
Haugesund here we come! Zoals het er nu naar uit ziet zal Nederland 
weer goed tegenwoordig worden. Als AGM-commissie zijn we natuurlijk 
ook een beetje aan het werk tijdens deze AGM. Want naast de nodige 
gezelligheid gaan we wederom kijken hoe alles in zijn werk gaat, 
eventuele verbeterpunten meenemen en uiteraard iedereen overtuigen 
om in 2019 naar Rotterdam te komen. Toen we aan dit avontuur 
begonnen leek het nog zo ver weg, maar nu kom de AGM 2019 toch 
steeds sneller dichterbij…

Gelukkig staan we er niet alleen voor en worden we voor de verschillen-
de programmaonderdelen bij gestaan door diverse Circles uit het land. 
Want we kunnen en willen dit niet alleen doen. Het is een event door 
en voor Ladies. Na het afgelopen VOL hebben wij ook het gevoel dat de 
AGM steeds meer begint te leven onder de Nederlandse Ladies en velen 
van jullie hebben ook al aangeboden om te helpen. Echt super!

De meeste locaties zijn gevonden en naar één locatie wordt nog hard 
gezocht. Want het is tenslotte de 60ste AGM, dus we willen er echt 
iets bijzonders van maken. En wij Dutchies staan er om bekend dat we 
een mooi feestje kunnen bouwen, dus we hebben een reputatie hoog te 
houden. 

Tegen de tijd dat deze Circulaire op de mat ligt, is als het goed is de 
website online en hebben alle Circles het sponsorplan ontvangen. Want 
hiervoor hebben we jullie hulp ook echt nodig. Alle Ladies betalen voor 
hun deelname aan de AGM en dit dekt ook de kosten. Maar om onze 
AGM nog leuker, mooier, spectaculairder te maken, kunnen we zeker 
sponsoren gebruiken. 

Daarbij is het voor bedrijven een 
uitgelezen kans om een groep van 
meer dan 1000 vrouwen uit de 
hele wereld te bereiken en kennis 
te laten maken met hun product of 
dienst. 

Binnen de commissie hebben 
we wat veranderingen plaats 
gevonden. Eveline Rooswinkel- 
Rijken heeft door privéomstan-
digheden helaas moeten besluiten 
om haar functie binnen de com-
missie neer te leggen. Wij zijn 
haar zeer dankbaar voor haar 
bijdrage en wensen haar veel 
sterkte. 

Gelukkig hebben we ook een 
nieuwe commissie lid mogen ver-
welkomen en dat is Marieke van 
Gent. Marieke is natuurlijk een 
bekend gezicht binnen LCNL en 
we zijn blij dat ze onze commissie 
komt versterken.

Liefs Femke, Marjon, Ilse, Nanna, 
Selma & Marieke
AGM 2019 commissie

Update LCI AGM 
2019 Rotterdam
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Wij, vier Circles, maken ons 
sterk om met ondersteuning 
van het team van LINDA.
foundation een actieve NSR-rol 
te vervullen en zoveel mogelijk 
te kunnen betekenen voor deze 
kwetsbare doelgroep. 

*Goed om te weten: met lokaal 
ingezameld geld, kunnen 
gezinnen in jullie eigen 
gemeente worden gesteund.*

Help ons deze kinderen wat 
lichtpuntjes in hun leven te 
bezorgen en hoop op een betere 
toekomst. Omdat ieder kind 
dat in armoede opgroeit er één 
teveel is! 

Veel dank namens alle Ladies 
van LC17 Utrecht, LC48 de 
Liemers, LC59 Eindhoven en 
LC68 Barneveld.

Wil je meer informatie of een 
pitch tijdens jullie vergadering: 
just call en wij zorgen 
ervoor. Stuur een email naar 
ladiesvoorlindafoundation@
gmail.com 

Like ons op Facebook & 
Instagram en wij voorzien je 
van de laatste update! 

#ladiesvoorlindafoundation

98lLINDA.

‘Zijn gym-
schoenen 
waren 
twee maten 
te klein’

O

Intertoys, HEMA en ANKO-kappers • De foundation garandeert dat ten minste 100% van de donaties ten 
goede komt aan de doelgroep. De deelnemende bedrijven sponsoren de LINDA.foundation namelijk door 

ROOS MATHIJSSEN (48) geeft 

les aan groep 3 van basisschool 

De Wissel in Geffen.

“Op een school waar ik als invaller 

werkte, was er een kind dat na de 

gymles verplicht haar haren moest 

 wassen met anti-luizenshampoo. Van de 

vaste leerkrachten hoorde ik dat haar 

ouders geen geld hadden voor luizen-

bestrijdingsmiddelen, dus ze hadden 

met het team deze oplossing bedacht. 

Een ander kind liep de hele winter – en 

lang daarna – op dezelfde goedkope 

snowboots. Pas in mei stapte hij over 

op plastic slippers. En zijn gym schoenen 

waren minstens twee maten te klein, 

maar hij gymde daar al het hele jaar op. 

Hij moest wachten op ‘nieuwe’ afdanker-

tjes van zijn oudere neef. 

Meer dan eens merk ik dat sommige kin-

deren de neiging hebben dingen te verzin-

nen. Ze willen niet onderdoen voor hun 

klasgenootjes, maar als ze zelf niets mee-

maken, gaat dat  wringen. Een kind ver-

telde honderduit over de pretparken waar 

ze in de vakantie naartoe was geweest. 

Terwijl wij haar de hele zomer doelloos 

door de straat hadden zien fietsen, tever-

geefs aan bellend bij haar klasgenootjes 

die allemaal wel op vakantie waren. 

Als leerkracht kun je maar zo veel doen, 

daarom probeer ik het zelfbeeld van zo’n 

kind op te vijzelen. Ik zeg dan dat ze 

aardig en behulpzaam zijn, zodat ze daar 

hun eigenwaarde aan kunnen ontlenen. 

En ik leg uit dat  jokken niet nodig is. Toch 

kun je niet alle pijnlijke momenten voor-

komen. Als het ene kind een iPad van 

Sinterklaas heeft gekregen en de ander 

een tweede hands doosje memory, blijft 

dat  confronterend.”
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2019, Finland 2020) worden 
middels een filmpje gepromoot. Zo 
ook de MTM’s die gepland staan in 
2019. Tot slot krijgt natuurlijk de 
charter van LC Spanje 6-7 April 
ook aandacht.

Na de vergadering zijn we met 
nog een aantal andere Ladies 
aan het napraten over onze nieuw 
opgedane ervaringen en hebben 
vervolgens onszelf klaar gemaakt 
voor het Gala. Deze had het thema 
Touch of Gold. Tijdens het Gala 
hebben we side-by-side gefeest met 
de dames van Agora en Tangent 
en de heren van de Tafelronde en 
41-Club. Het was een gemoedelijk 
en gezellig feest.

Zondagochtend zijn we nage-
nietend van onze ontmoetingen, 
vol nieuwe ideeën en inspiratie, 
weer naar Nederland vertrokken.

MTM betekent Mid 
Term Meeting. Dit is de 
halfjaarlijkse vergadering 
voor een deel van de 
internationale landen. 
Deze is toegankelijk voor 
alle Ladies.

Alle landen die een Ladies’ Circle 
hebben, zijn verdeeld over regio’s 
en deze regio’s komen elk jaar in 
verschillende samenstellingen 
bij elkaar. Het ene jaar zijn het 
alleen de landen van één regio 
en het andere jaar zijn het twee 
regio’s samen. De meeting in 
Luxemburg was voor onze regio, 
Mideuropean region en de regio 
van de noordelijke landen, Nordic 
region. 

Tijdens de vergadering van de 
MTM hebben alle regio’s dezelfde 
agenda, aangevuld met vanuit 
de deelnemende landen specifiek 
ingekomen stukken.

Op vrijdagmiddag is het 
voltallige bestuur aangekomen in 
Luxemburg. Liesbeth Stallmann 
en Jennifer Meemann, zijn er ook 
vanuit Nederland. Luxemburg 
heeft drie Circles. Alles is door 
deze drie Circles tot in de puntjes 
geregeld. 

Het weekend begint met een 
swingend welkomstfeest, maar 
zaterdag staan we vroeg op want 

Ladies’ Circle International
Mid Term Meeting 
(MTM) Luxemburg

om 9:00 start de vergadering. De 
opening van de vergadering werd 
door onze LCI President Anne 
Ahlefelt gedaan. Alle landen 
vertellen waar ze mee bezig zijn 
geweest het afgelopen half jaar. 
Het is erg leuk om te horen, 
waar iedereen mee bezig is. Het 
mooie is dat er veel overlap is 
tussen de verschillende landen.

Alle aanwezige Ladies worden 
verdeeld in een aantal groepen 
en er vindt per onderwerp 
een groepsdiscussie plaats. 
De onderwerpen die de LCI 
board met de Ladies wilde 
bespreken waren: Charity 
March, Numberclub exchange, 
Sidebyside, Regions, growth, 
extensions en marketing and 
communication intern and 
extern. Daarna vond er plenair 
een terugkoppeling plaats. 

De voorstellen die ingediend zijn, 
worden besproken en LCI doet 
haar verslag over het afgelopen 
half jaar. De aankomende AGM’s 
(Noorwegen 2018, Rotterdam 

ROOS MATHIJSSEN (48) geeft 

les aan groep 3 van basisschool De 

Wissel in Geffen. 

"Op een school waar ik als invaller 

werkte, was er een kind dat na de 

gymles verplicht haar haren moest 

wassen met anti- luizenshampoo. 

Van de vaste leerkrachten hoorde ik 

dat haar ouders geen geld hadden 

voor luizenbestrijdingsmiddelen, 

dus ze hadden met het team deze 

oplossing bedacht. Een ander 

kind liep de hele winter – en lang 

daarna – op dezelfde goedkope 

snowboots. Pas in mei stapte hij 

over op plastic slippers. En zijn 

gymschoenen waren minstens twee 

maten te klein, maar hij gymde 

daar al het hele jaar op. Hij moest 

wachten op 'nieuwe' afdankertjes van zijn oudere neef. Meer dan eens merk ik dat 

sommige kinderen de neiging hebben dingen te verzinnen. Ze willen niet onderdoen 

voor hun klasgenootjes, maar als ze zelf niets meemaken, gaat dat wringen. Een kind 

vertelde honderduit over de pretparken waar ze in de vakantie naar toe was geweest. 

Terwijl wij haar de hele zomer doelloos door de straat hadden zien fietsen, tevergeefs 

aanbellend bij haar klasgenootjes die allemaal wel op vakantie waren. Als leerkracht 

kun je maar zo veel doen, daarom probeer ik het zelfbeeld van zo’n kind op te vijzel-

en. Ik zeg dan dat ze aardig en behulpzaam zijn zodat ze daar hun eigenwaarde aan 

kunnen ontlenen. En ik leg uit dat jokken niet nodig is. Toch kun je niet alle pijnlijke 

momenten voorkomen. Als het ene kind een iPad van Sinterklaas heeft gekregen en de 

ander een tweedehands doosje memory, blijft dat confronterend."

Lieve Ladies in het land, 
Voor velen van ons ‘ver van ons bed’, nauwelijks zichtbaar of tast-
baar. Gelukkig maar, want leven in armoede en de schade die het 
‘onze kinderen’ berokkent, is heftig en voor altijd. 

Je zou denken dat in een land als Nederland geen armoede bestaat. 
Maar de werkelijkheid is schrikbarend: 1 op de 9 kinderen groeit op 
in een gezin dat dagelijks de eindjes aan elkaar moet knopen. 

Dat betekent concreet 380.000 kinderen die hun verjaardag niet kun-
nen vieren en niet elke dag een warme maaltijd krijgen, laat staan 
een gezonde maaltijd. Naast de schaamte waar zij mee leven, vallen 
ze ook nog eens buiten het sociale circuit en voelen zich alleen. 

Stem op 2 juni a.s. op LINDA.foundation en met elkaar ondersteunen 
wij de gezinnen die onze hulp zo ontzettend hard nodig hebben. Open 
je ogen en hart voor kinderen in armoede die geen onbezorgde jeugd 
kennen: let kids be kids! 

voorstel: LINDA. Foundation

NSR 2018 2020
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NSR en lokale goede doelen in één 
Circlejaar beiden aandacht krij-
gen… Knagend gevoel na ALV’s 
wat vaak lang na suddert, omdat 
er nog zoveel zou zijn wat je voor je 
omgeving zou kunnen betekenen. 
Bestaat ‘service’ immers niet uit 
veel meer dan alleen euro’s? Zijn 
het niet ook de ‘moeite-cadeaus’ 
die het verschil maken? Tijd en 
aandacht voor een ander.

Evenveel uren in een 
Op de terugweg van LCNL-activiteiten was het in de 
auto vaak een mengelmoes van inspiratie en nederig-
heid. Wat een bak enthousiasme en daadkracht komt 
er op zo’n dag over je heen!

Doorgaans kiezen we als LC16 
Weert voor één groot service-
project per jaar, waarvan we de 
opbrengst afwisselend ten goede 
laten komen aan de NSR en aan 
een zelf gekozen goede doel. Om-
dat we een ‘abonnement’ hebben 
op ‘latten die heel hoog liggen’ en 
streven naar minimale overhead 
hebben we hier het grootste deel 

van het jaar onze handen aan vol. 
Dat menen we in ieder geval. Maar 
hebben we niet allemaal evenveel 
uur in de dag als Moeder Teresa 
… Zou het anders kunnen? Zouden 
we met dezelfde club meer kunnen 
doen?

Ongelooflijk immers wat Ladies in 
het land voor elkaar krijgen, hoe 

Op 3 maart jl. organiseer-
de Ladies’ Circle 76 Hel-
mond een verwenmiddag 
voor de dames van het 
bejaardenhuis Alphonsus 
in Helmond. 

Hiervoor hadden we natuurlijk 
vrijwilligers nodig, zoals kappers, 
schoonheidsspecialisten, voetre-
flextherapeuten, masseurs, etc. 
Na een oproep via Facebook en 
de lokale krant werd hier geluk-
kig massaal gehoor aan gegeven. 
Zonder deze vrijwilligers was het 
niet gelukt. 

Ladies’ Circle 76 
Helmond  verwent...

Zo zorgden zij voor een groot gedeelte van de invulling van de middag, 
alle dames die wilden konden naar de kapper, zich laten masseren en de 
nagels laten lakken. Samen met iedereen die ons geholpen heeft, hebben 
we er een groot succes van kunnen maken. 

Alle Ladies hadden zelf iets lekkers gemaakt om de dames ook van lek-
kere hapjes te kunnen voorzien. Gezellig kletsend met alle dames onder 
het genot van een hapje en een drankje, en zelfs een advocaatje, zat de 
sfeer er goed in en konden de dames zo even aan de dagelijkse sleur 
ontsnappen. Er was zelfs een accordeonist die gezellige hits van toen 
speelde. 

We zagen de dames genieten van de aandacht en de verwennerij, maar 
ook gewoon van een praatje en dat er moeite voor hen werd gedaan. Een 
zeer waardevolle middag en zo zie je maar weer: 

"Veel kleine dingen maken samen een groot gebaar."

LC16 / LC76

Het huidige bestuur trok daarom 
de stoute schoenen aan, koos het 
thema ‘Back to Basic’ en gooide de 
reeds heel lang bestaande commis-
siestructuur op de schop. Naast de 
activiteiten- en servicecommissie 
stelden zij nu een losse ‘grote pro-
ject’ commissie aan. Na het succes 
van vorig jaar wilde we namelijk 
ook dit jaar de ‘Wieerter Kwis’ or-
ganiseren. Lokale Teams die voor 
zelf gekozen lokale goede doelen 
strijden om prijzengeld van lokale 
sponsoren. Het enthousiasme voor 
de tweede editie was ongekend 
want in minder dan twee uur was 
het maximum van honderd deelne-
mende teams bereikt.

Na tien maanden bikkelen bracht 
deze commissie 17 maart 2018 
opnieuw Weert in beweging door 
met ruim duizend fanatiekelingen 
een bloedstollende kwis vol doe en 
denk opdrachten te spelen en ruim 
15.000 euro op te halen voor lokale 
goede doelen.

dag als 

Moeder Teresa...
Door de losse servicecommissie 
werden er echter ook twee Ladies 
vrijgespeeld om puur te focussen 
op NSR-opbrengsten en ‘moeite 
cadeaus’. We spraken af lokale 
ondernemers alleen te benaderen 
voor de ‘Wieerter Kwis’ om de 
sponsoropbrengst voor het ‘grote 
project’ te optimaliseren. Het 
vereiste dus wat creativiteit 
maar toch sloten we het jaar 
af met ruim 1400 euro voor de 
NSR. Naast de acties op de lokale 
Braderie, verkochten we namelijk 
ook nog 332 kerstbroden voor 
Stichting Make-A-Wish. 

Ook konden we de stichting 
‘Weerter Minima’ een stukje op 
weg helpen door vulling voor 
kerstpakketten te regelen en de 
pakketten met onze kids rond te 
brengen.

Al met al een goed jaar: ‘Back to 
Basic’; Vriendschap en Service. 
Beiden met een hoofdletter, want 

we kunnen dus meer dan we den-
ken! We komen nog lang niet in de 
buurt van moeder Teresa, maar 
zijn wel op weg… in ieder geval 
naar de ALV in Delft. 

Wie weet hebben jullie het dan op 
de terugweg wel over ons: LC16 
Weert!



Lieve Ladies,
Langzaamaan komt het besef dat mijn laatste maanden als 
bestuurslid van onze mooie vereniging zijn aangebroken. Ondanks 
dat nieuwe ideeën en initiatieven blijven komen, zie ik ook dat de 
kracht zit in het loslaten en overdragen aan mijn opvolgers. 

Mijn focus ligt dit jaar op uitbreiding en met de 
oprichting van twee Circles i.o. kan ik alleen maar 
zeggen dat ik ontzettend trots ben dat het ons weer 
gelukt is om zoveel dames enthousiast te maken voor 
Ladies’ Circle. 

Qua ledenaantal blijven we de laatste jaren redelijk 
stabiel. Mijn verwachting is dat onze Weblady Marjon 
komend bestuursjaar heel hard gaat werken aan onze 
naamsbekendheid, waardoor we wellicht met iets 
meer gemak leuke meiden kunnen enthousiasmeren 
om aan te sluiten bij LCNL. 

We hebben geprobeerd om door de uitrol van de app 
Ladies dichter bij elkaar te brengen en gemakkelijker 
met elkaar in contact te laten komen. Dat gebeurt 
al op grote schaal, maar kan uiteraard altijd worden 
uitgebreid. Gebruik de app om in contact te komen 
met elkaar, er is altijd wel iets van elkaar te leren! 

Ook op internationaal gebied zijn we bezig met het beter zichtbaar 
maken van de Circles en Ladies in de wereld, zodat je ook in het 
buitenland gebruik kunt maken van ons grote netwerk. Schroom 
niet om Ladies te vragen voor tips over hun land of omgeving, het 
netwerk is eindeloos en het kan je zoveel brengen als je het opzoekt. 
Het motto van Marleen sluit hier zo mooi bij aan: Reach out and 
make the most of now. Nu moeten we het doen, geniet met elkaar, 
dus reik je hand uit en maak er de allermooiste tijd van samen. 

De komende weken gaan we hard aan de slag om er een 
waanzinnige ALV van te maken met een prachtig gala! Ik kijk er 
naar uit om jullie daar te zien en samen te proosten op het leven!

Lieve groet, 
Marieke van Gent
IPP Ladies’ Circle Nederland 2017-2018

IPP
Immediate Past President
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Op donderdag 5 april 2018 is Couty Seybel-Wattez overleden, 
omringd door familie en vrienden. 

Couty was een Lady van de Ladies' Circle 04 Schiedam 
waar zij met haar gulle lach, aanwezigheid en inzet voor 

vriendschap en service zorgde. Het is een eer dat wij 
hebben kunnen en mogen steunen in de mooie maar ook de 
moeilijke tijden die zij heeft gekend. Ondanks alles bleef zij 

zich inzetten en was zij er altijd. 

Wij zullen er voor haar Lieve Peter, Daphne en Lotte altijd zijn! 

Lieve Couty, forever een Lady en wat zullen wij je missen!

LC04 Schiedam
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"LC04 Schiedam organiseerde 
in oktober een Drive-in 
Bioscoop waarbij ze bijna 
€20.000,- ophaalden voor 
Stichting Sailing Kids. Deze 
stichting biedt ernstig en/
of chronisch zieke kinderen 
en jongeren en hun gezin de 
kans om hun zorgen letterlijk 
en figuurlijk te laten varen 
tijdens een geheel verzorgde 
zeilweek."

       LC21 DE FRIESE 

WOUDEN KAN 

TERUGKIJKEN OP EEN 

GESLAAGDE TWEEDE 

EDITIE VAN JAZZ ’N 

TASTE DRACHTEN. HET 

EVENEMENT TROK 

RUIM 300 BEZOEKERS 

EN LEVERDE €5182,- 

OP VOOR DE RONALD 

MCDONALD HOEVE IN 

BEETSTERZWAAG.

LC76 Helmond en TR162 Croy hebben de handen 

ineengeslagen en organiseren voor het eerst een side-

by-side fundraising project: de ‘Samen Sterk voor het 

Elkerliek’ Golfdag. Deze dag vindt plaats op zaterdag 23 

juni 2018 op Golfbaan het Woold in Asten-Heusden.

LC08 Twente stak 

in november haar 

handen uit de 

mouwen om voor 

Dream4Kids op 

stap te gaan met 

de zieke Jonah. 

Een dag die in het 

teken stond van 

dieren, met als 

kers op de taart 

het voeren van zijn 

lievelingsdieren, 

pinguïns! Jonah 

ging naar huis met 

mooie cadeau’s 

en tickets voor een 

Freek Vonk-show; 

de Ladies met 

een zeer voldaan 

gevoel. 

SHORT
STUNNING

STORIES!

LC57

LC57 Leiden steunt 

gezondheidscriteria voldoet, wordt 
bepaald aan de hand van jouw 
antwoorden op een vragenlijst die 
je moet invullen.

Hoe meld je jezelf aan als stam-
celdonor?
Op de website van Matchis (www.
matchis.nl) vul je een vragenlijst 
in en kun je jezelf aanmelden. Ben 
je geschikt bevonden, dan krijg 
je vervolgens een registratiesetje 
opgestuurd. Hierin zitten watten-
staafjes waarmee je wat wang-
slijmvlies afneemt. Deze stuur je 
weer terug naar Matchis. Daar 
bepalen ze je weefseltypering. 
Al deze gegevens komen in een 
wereldwijd bestand, zodat artsen 
van patiënten van over de hele 
wereld in deze database een goede 
match kunnen zoeken.

Om patiënten met leukemie of een andere ernstige 
bloedziekte een zo groot mogelijke kans op genezing 
te bieden, zijn de Ladies uit Leiden de straat op 
gegaan om stamceldonoren te werven. En met 
success, want na de actie hebben meerdere nieuwe 
donoren zich aangemeld.

In Nederland regelt stichting Matchis de registratie van stamceldonor-
en en het vinden van een juiste donor voor patiënten. Voor patiënten 
die een stamceltransplantatie nodig hebben, zijn stamcellen van een 
gezonde donor van levensbelang. Stichting Matchis zorgt ervoor dat 
patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een 
stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best pas-
sende donor krijgen.

LC57 wil elk jaar de zoektocht naar stamceldonoren ondersteunen: “Of 
je nu de straat op gaat of een andere actie doet om donoren te werven, 
het werkt! Er komen namelijk altijd nieuwe aanmeldingen binnen! Op 
straat werven en mensen persoonlijk te woord staan is belangrijk, want 
sommige mensen hebben twijfels of weten niet goed wat het precies 
inhoudt en hoe het werkt. Direct antwoorden geven helpt dan zeker. 
Zo waren er mensen die direct op straat een onlineformulier invulden. 
Prachtig!”, vertelt Kim van LC57.

Monique van LC57 heeft de actie op touw gezet 
en begint de dag met een uitleg over stamcel-
donatie: “Eigenlijk weten heel veel mensen niet 
wat je ervoor moet doen en wie je er direct mee 
kunt helpen. Door het persoonlijke contact met 
de mensen op straat kun je goed informeren en 
neem je eventuele angsten weg.”

Kan iedereen stamcellen doneren?
Nee, je moet aan gezondheidscriteria voldoen en 
tussen de 18 en 50 jaar zijn. De kwaliteit van je 
stamcellen neemt af na je 55e. Aangezien weefs-
eltypering een kostbare procedure is, is de grens 
voor de aanmelding op 50 jaar gezet. Of je aan de 

Matchis bij de werving van: 

Stamceldonoren

LC57 Leiden



Penningmeester

TREASURER
Lieve Ladies,
En dan schrijf je ineens je laatste stukje als Treasurer van Ladies’ 
Circle Nederland.

Een functie in het hoofdbestuur zou dat iets voor mij zijn? Ik weet nog 
dat ik dat zo’n drie jaar geleden dacht. Maar wat een geweldige 
tijd heb ik gehad in het HB!!

In deze jaren heb ik niet alleen heel veel meege- 
maakt, maar ook zoveel Ladies mogen ontmoeten 
zowel nationaal als internationaal en veel van 
Nederland gezien. Het was echt een unieke ervaring 
die ik iedereen aan kan raden.

Toch ben ik heel blij dat ik nu kan zeggen dat er een 
nieuwe Treasurer komt vanaf de ALV in Delft. Voor een 
club als Ladies’ Circle Nederland is het belangrijk dat 
er vernieuwing komt. Iedereen heeft toch zijn eigen 
werk- en denkwijze en een verandering daarop is 
goed. 

De komende tijd zal dus vooral in het teken staan van 
afwikkeling en overdracht aan de bestuursleden die 
achterblijven.

Toch blijf ik nog landelijk actief en wel als penning-
meester van de AGM 2019. Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. Velen van jullie hoop ik dan ook te zien 
in Delft op 2 juni, maar ook in Rotterdam tijdens de 
AGM in 2019. Ladies bedankt voor de afgelopen jaren 
en tot ziens!

Hartelijke groet
Ilse Nabuurs
Treasurer Ladies' Circle Nederland 2017-2018

37CIRCULAIRE36 ADVERTENTIE
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Art, beauty & 
bodylanguage. Dat waren 
de ingrediënten voor het 
inspiratie-event Express 
yourself van Ladies’ Circle 
51 Zeeuws-Vlaanderen. 
Ruim honderd dames 
genoten op 22 februari 
2018 van een gezellige 
avond. De opbrengst van 
€1.900,- is voor Make-A-
Wish.

“Het is voor de tweede keer dat we 
een ‘inspirerend’ evenement orga- 
niseren”, vertelt Iris. “De eerste 
editie was meer een borrel met 
twee sprekers en de verkoop van 
gadgets van Make-A-Wish. Deze 
keer hebben we wat groter uitge-
pakt. We hadden één spreker, twee 
creatieve workshops, vier beauty-
stands en verkochten gadgets van 
Make-A-Wish. Het was dus meer 
een event.” 

Inspiratie-event: 

Met open mond
“Twee keer een half uur nam bodylanguage-expert Jeroen de Graaf ons 
mee in de wereld van de lichaamstaal”, zegt Geraldine. “Een ongelooflijk 
interessant onderwerp! Alle vrouwen luisterden met volle aandacht naar 
zijn verhaal. Aan de hand van verschillende foto’s van bekende perso-
nen gaf hij uitleg over lichaamstaal en de betekenis ervan. Velen kijken 
voortaan met een iets ander oog naar hun omgeving.”

Lakken voor Make-A-Wish
Dagmar: “Bij de beautystands konden de aanwezige dames voor €2,- hun 
nagels laten lakken en handen of voeten laten masseren. Ook was er een 
heuse spray-tan-demonstratie. Verder kon iedereen leren handletteren of 
een stempel gutsen. Of natuurlijk onder het genot van een hapje en een 
drankje lekker bijkletsen met vriendinnen.”

Met dank aan…
“Fijn dat de lokale ondernemers ook weer een steentje wilden bijdragen”, 
gaat Dagmar verder. “Alle hapjes zijn grotendeels gesponsord. En op 
elke tafel stonden logobordjes en lagen folders waarvoor de bedrijven een 
bedrag betaalden. Hierdoor kun je een mooie opbrengst genereren. Aan 
het einde van de avond organiseerden we ook een loterij waarbij mooie 
gesponsorde prijzen te winnen waren. Dat doet ook altijd een leuke ex-
tra duit in het zakje!”

Geslaagd!
“Met dit evenement hadden we als doel om een gezellige avond voor 
vriendinnen (en vriendinnen van vriendinnen) te organiseren en om zo 
ook nieuwe dames in de omgeving beter te leren kennen. Daarnaast is 

Express yourself 
voor Make-A-Wish

het altijd fijn om een leuk bedrag op te halen voor 
het goede doel. Maar een net zo belangrijk doel is om 
zelf te genieten! We leggen de lat bij de organisatie 
dus niet te hoog voor onszelf. Goed is goed genoeg. 
En aan de reacties achteraf te horen heeft iedereen 
genoten, dus missie geslaagd”, besluit Geraldine.

LC51 Zeeuws-Vlaanderen

LC62

60 flirtende Ladies op 
de RBB in Meppel

Een vuurkorf en kaarslicht verwelkomden de Ladies van de acht 
Noord-Nederlandse Circles bij de Meppels Inn op donderdagavond 23 no-
vember. Buiten was het herfstig koud, binnen was het warm en gezellig! 

Nadat dretig (hoofd)bestuursleden al vergaderend van hun diner hadden 
genoten, sloten dertig andere Ladies zich bij hen aan in het cafégedeelte 
van de Inn. De 17-jarige Stijn de Wild, een steengoede Meppeler sing-
er-songwriter, verzorgde de muzikale omlijsting. 

De groep werd daarna in tweeën gesplitst voor workshops zakelijk 
flirten door Esther en Klazien van www.deflirtfabriek.nl en een speciale 
matchmaking georganiseerd door de Meppeler Ladies. 

Dagvoorzitter Marloes bracht live de match (oogcontact) tot stand tussen 
steeds twee Ladies die elkaar niet kenden. Zij kregen een opdracht mee: 
vertel elkaar waar je trots op bent vandaag, en app ons een selfie van 
jullie tweeën. 

Marloes, van de organiserende commissie, vertelt: “De regiobijeenkomst 
biedt meerwaarde omdat je er verbinding kunt maken met andere Ladies 
uit je regio. Toch blijven we vaak in onze comfortzone en kletsen we met 
de vrouwen die je al kent. Om nieuwe contacten op een luchtige manier 
tot stand te brengen hebben we de flirtworkshops en matchmaking afge-
wisseld. Op basis van de prachtige 'trots op poster, de positieve reacties 

en het mooie selfies-mozaïek con-
cluderen wij: missie geslaagd!'

Aangezien er iets minder drankjes 
waren geschonken dan begroot, 
heeft LC62 namens alle acht Circ-
les in het noorden €146,- overge-
maakt naar de NSR. 

LC62 Meppel
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Evelyne en haar 
Jonathan

en dé ring!

E
“Het was magisch!” Nog steeds krijgt Evelyne 
Wanders-Schreurs kippenvel als ze vertelt over wat 
haar bij de MTM in Leuven overkwam. Een prachtig 
moment dat ze graag met ons deelt. Sometimes it’s 
meant to be!

Na jaren samen circlen bij LC71 Parkstad zijn Dorena Gulpers en 
Evelyne goede vriendinnen geworden. “Toen vlak na de charter mijn 

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

relatie over was, zijn we veel samen opgetrokken. Dorena heeft me 
geleerd dat het fijn kan zijn om single te zijn. Ik ben echt meer van 
mezelf en het leven gaan houden. Toen ik mijn ex Jonathan twee jaar 
later weer tegenkwam, stond niks ons meer in de weg om er samen voor 
te gaan. Elkaar eeuwige trouw beloven, stond nu op onze gezamenlijke 
wensenlijst!” De voorbereidingen voor de grote dag konden beginnen.

Dé hoofdprijs
De juiste trouwringen hadden ze nog niet gevonden. Maar ook het circlen 
gaat natuurlijk door. Dorena, inmiddels gevraagd als getuige, en Evelyne 
zijn vaak bij landelijke activiteiten te vinden. En het was tijd om ook inter-
nationaal circlen te proberen: verbreed je horizon! Dus planden de dames 
een gezellig weekend naar de MTM in Leuven. Op zaterdagavond was het 
galadiner met aan het einde van de avond een loterij. Toen duidelijk werd 
dat de hoofdprijs een gouden ring was, gemaakt door een van de ladies van 
Ladies’ Circle België, stond de wereld van Evelyne even stil. “Ik voelde 
gewoon dat die ring voor mij bestemd was! Ik zei tegen de ladies aan mijn 
tafel: dit wordt mijn trouwring. Jonathan wilde de ring van zijn overleden 
vader graag gebruiken voor ons huwelijk en we hadden nog niks passends 
voor mij gevonden. Dit moest het dus gewoon zijn!”

Het eerste cijfer klopte…
De enige manier om kans te maken op de hoofdprijs is natuurlijk door 
loten te kopen. En dat deed ze. “De rest van de avond had ik een zenuw- 
achtig gevoel in mijn buik. De loterij begon en voor de prachtige hoofdprijs 
ter waarde van €1.600 werd het natuurlijk extra spannend gemaakt. Het 
eerste cijfer werd genoemd, dat klopte… Het tweede cijfer ook… Het derde cijfer… Flabbergasted! Ik had gewoon 
écht gewonnen! Trillend liep ik naar het podium. De dame die de ring had gemaakt, schoof hem om mijn vinger 
en hij paste precies. Ik vond hem prachtig! De tranen rolden over mijn wangen. Het was echt een wonder.”

De verbintenis
Op 16 juni 2016 trouwden Evelyne met haar Jonathan voor het stadhuis en op 16 juli 2016 voor de kerk. “De 
bruiloft was prachtig. Onze ringen lijken niet op elkaar, maar passen wel prima bij elkaar. Ze hebben allebei een 
zelfde soort ronding. Onze namen zijn er natuurlijk in gegraveerd en dat maakt ze voor ons extra bijzonder. Als 
ik ernaar kijk, denk ik aan het mooie moment dat ik hem won, aan de verbondenheid met mijn lieve man én de 
verbintenis met Ladies’ Circle. Circlen heeft me deze ring en nog zoveel meer mooie dingen gebracht in het leven. 
Zoals echte vriendschap in goede, maar ook in mindere tijden!”

A ring is a 

circle of love

velyne Wanders-Schreurs



Lieve Ladies,
"Time flies… when you’re having fun!"

Een half jaar is er alweer voorbij sinds ik ben ingestapt. Met als eerste 
het VOL, VOL aan de bak, een beetje een vuurdoop, nieuw, druk, 
eng, maar o zo leuk! 

Eén van onze doelen, een huisstijl neerzetten, een 
uiting naar buiten toe met sjablonen en richtlijnen 
voor alle Circles, is niet het meest makkelijke om mee 
te beginnen. Maar we zijn goed op weg, de basis ligt 
er en we gaan nu verder zodat het voor alle Circles 
ook echt bruikbaar wordt. Op de ALV in Delft hopen 
we hiervan meer te kunnen laten zien. 

De tijd vliegt, als je leuke dingen doet, en dat doe 
ik zeker! Zo ontmoet ik allerlei prachtige Ladies 
op een Circlebezoek of bij een Open Coffee. Die 
gemeenschappelijke drive om dingen te doen voor 
het goede doel, mee te denken om Ladies’ Circle 
weer een stap verder te brengen, maar ook gewoon 
het kletsen en lachen met elkaar, met het gevoel dat 
je elkaar al heel lang kent, dat blijft enorm bijzonder. 

Deze ontmoetingen geven me energie en (teveel ;)) 
nieuwe ideeën! Zo weet iedereen die ik hierover spreek 
wel nieuwe producten te noemen voor de webshop, 
ontzettend leuk natuurlijk! 

Ik hoop dat we heel veel hiervan ook kunnen uitvoeren, dat ik nog 
vaak met jullie mag sparren, maar ook dat ik jullie om hulp kan 
vragen, want samen maken we Ladies' Circle mooi, en daar ben ik 
zoooo trots op!

Tot gauw!
Marjon Boekholt
Weblady Ladies' Circle Nederland 2017-2018

WEBLADY
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Flinke opbrengst 

Onze Wingo vond dit jaar plaats 
bij het prachtige vernieuwde pa- 
viljoen van Surf en Beach. De 
presentatie was in handen van 
ras-entertainer Ruby van Urk, die 
het publiek al snel in de stemming 
kreeg voor een gezellige avond. 

In totaal waren er zo’n zeventig 
prijzen te winnen, allemaal gratis 
be- schikbaar gesteld door gulle 
lokale ondernemers. Hieronder 
(natuur- lijk) worsten en wijn, 
maar ook grotere prijzen, zoals 
een fotoshoot door Ted Denies, 
een mooie tas van Juffers, een 
weekend cabrio rijden door Van 
Poelgeest, een was-abonnement 
van Garage de Jong of toegangs-
kaarten voor Ladies of Soul. De 
hoofdprijs was een verblijf in een 
strandhuisje van Surf en Beach.

We ontvingen van de sponsors 
zovéél prijzen, dat deze lang niet 
allemaal tijdens de bingo wegge-
geven konden worden. Hiervoor 

De honderd beschikbare kaarten waren binnen 
enkele minuten uitverkocht. Dus vanzelfsprekend 
hadden de aanwezigen, allemaal dames, er zin in op 
vrijdagavond 9 maart! Zij genoten van een compleet 
verzorgde avond met heerlijke wijnen, lekkere hapjes 
en entertainment. Ook konden zij natuurlijk mooie 
prijzen in de wacht slepen. En dat allemaal voor 
het goede doel: in totaal werd €4.750,- opgehaald 
voor het project van de World Servants Rijnsburg in 
Myanmar.

vond, ná het officiële programma, 
een super-loterij plaats.

De opbrengst was bestemd voor 
de World Servants Rijnsburg. De 
organisatie vertrekt later dit jaar 
met een groep van meer dan dertig 
jongeren naar Myanmar om daar 
dokterswoningen te bouwen bij een 
ziekenhuis dat is gespecialiseerd 
in het behandelen van (ex)leprapa-
tiënten. De opbrengst van de Win-
go helpt hen om de trip mogelijk 
te maken, er worden onder andere 
bouwmaterialen van aangeschaft. 

Een aantal van de jongeren was 
ook op de avond zelf aanwezig om 
ons te ondersteunen.

We kijken terug op een geslaagd 
evenement. Voorzitter Marlies 
Levy: “Deze mooie opbrengst 
is mede te danken aan onze 
sponsors. Zij stelden niet 
alleen ontzettend veel prijzen 
beschikbaar, maar zorgden er ook 
voor dat we de hapjes, drankjes, 
entertainment en aankleding van 
de zaal voor een zo laag mogelijke 
prijs konden realiseren. Maar 
onze dank gaat vooral uit naar 
de enthousiaste deelnemers. Het 
is jammer dat niet iederéén met 
een prijs naar huis kon gaan, ze 
hadden het zeker verdiend!”

We kijken met trots terug op 
deze alweer de derde editie van 
de Wingo en gaan bekijken of we 
het evenement in de toekomst nog 
een keer op onze agenda kunnen 
zetten!

LC52 Aan Zee

bij Wingo

Ladies' Circle 52 aan Zee:



Patty Buiting:
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Mijn Voorzitterschapsjaar
Drie jaar geleden stond ik tijdens de ALV samen met Marieke op het podium; 
Vicepresident van LCNL worden, daar ging ik voor. Mijn Circle (LC29 de 
Kempen) had zich getransformeerd tot een professioneel promotieteam. De 
teleurstelling dat ik het niet was geworden, leek voor hen nog groter dan voor 
mij. Dit verdween en er kwam ruimte om na te genieten van de gebeurtenis, 
het hebben van mooie anekdotes en het intensieve samenwerken tijdens de 
promotie. Trots was en ben ik op ‘mijn’ promotieteam. 

Onze toenmalige Vicevoorzitter 
zag de kans schoon en vroeg me 
om in ons eigen bestuur te komen 
als Vicevoorzitter. Hier zei ik 
volmondig ‘ja’ op, want zo kon ik 
al bestuurservaring opdoen. Ik 
kon niet voorzien dat mijn voorzit-
tersjaar anders werd dan ik had 
gedacht.

Op het moment dat ik als voor-
zitter van mijn eigen Circle 
werd geïnstalleerd was ik zeven 
maanden zwanger! Nu ik dit 
schrijf heb ik het voorzitterschap 
inmiddels overgedragen tijdens 
een geweldig bestuurswisseling-
sweekend eind maart. 

Mij werd gevraagd op papier te 
zetten hoe ik mijn voorzittersjaar 
heb ervaren… Wat een intens en 
fantastisch jaar was het! 

Natuurlijk door de geboorte van 
mijn zoon Boaz, maar ook door 
het ervaren van de vriendschap, 
steun en inzet van de Ladies van 
LC29 de Kempen!!! De vergade-
ringen rond mijn bevalling werden 
overgenomen door de Vicevoorzit-
ter of werden verplaatst naar mijn 
huis, waarbij er door alle Ladies 
werd gezorgd dat ik niets in huis 

Via de Circulaire, Facebook en bijeenkomsten heb ik Marieke de laatste 
jaren gevolgd. Wat heeft zij veel gedaan en betekend voor LCNL. Mijn 
complimenten, ik heb me regelmatig afgevraagd of dit mij ook zo was 
gelukt. Ik denk dat de Ladies toen een goede keuze hebben gemaakt. 

Het zijn van Vicepresident LCNL had ik na de ALV vooruitgeschoven als 
een van de dingen die ik in mijn leven nog wilde. Dit gold ook voor het 
moederschap, dat was ook iets waar ik van droomde. Mijn relatie liep 
stuk dat jaar en dit was dus iets wat ik op de lange baan moest schui-
ven. 

De ALV erna kwam in zicht. Ik had een paar beslissingen genomen: ik 
ging een traject in om (bewust) alleen moeder te worden en dus was het 
Vicepresidentschap iets voor de verdere toekomst. 

Patty Buiting / LC53

hoefde te halen of überhaupt 
op hoefde te staan tijdens de 
vergadering. 

Ook voor Boaz werd gezorgd: 
genoeg dames die hem de fles 
wilde geven of in slaap wilde 
wiegen.

Via deze weg wil ik hen dan ook 
allemaal ontzettend bedanken. 
Je kunt niet alles voorspellen of 
naar je hand zetten, maar met 
Ladies om je heen sta je nooit 
alleen!

Of ik nog wil gaan voor het 
Vicepresident van LCNL?  
Misschien, ooit, wie zal het zeg-
gen? 

"Waar ik wel zeker van ben, is 
dat ik er nooit alleen voor zal 
staan! Thanks Ladies……"

Patty Buiting LC29

Vol 
verwachting 
klopt ons hart!
Onder leiding van onze hoofdpiet Brigitte 
Swanenburg hebben wij, Ladies’ Cirlce 53 Het 
Groene Hart, dé KRUIDNOTEN-actie voor Make-A-
Wish Nederland omarmd.

De intentie was om er een leuk evenement van te maken maar dit 
bleek niet nodig te zijn. In één week tijd hebben wij, ieder binnen 
haar eigen netwerk, de 54 dozen met daarin 1296 zakjes kruidnoten 
verkocht, en daarmee maar liefst €2.000,- voor Make-A-Wish opge-
haald!!

Komende november gaan we 
deze actie uiteraard herhalen 
met meer dozen én een leuk 
evenement!

Bijzonder TROTS  op al onze 
groene pieten!

LC53 Het Groene Hart
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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. 

H
oe
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he
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k? I n s t a l l a t i e  n i e u w  l i d 
Het is feest, want jouw Circle is weer een nieuw lid rijker! Altijd een mooi moment 
als er weer een nieuwe Lady geïnstalleerd wordt. Maar wat zijn eigenlijk de 
gebruiken bij zo’n installatie?

Uiteraard bepaalt elke Circle zelf hoe een installatie eruitziet. Om een Lady 
officieel te kunnen installeren moet ze wel eerst ingeschreven zijn in het 
ledenadministratiesysteem (LAS) van LCNL. De secretaris van elke Circle kan 
deze inschrijving verzorgen. Zodra de inschrijving binnen is bij LCNL zal er een 
naamplaatje aangevraagd worden, welke doorgestuurd wordt als hij klaar is. Dit 
kan wat tijd in beslag nemen, dus het kan zijn dat het naamplaatje er nog niet is 
voor de installatie. 

Elke installatie is toch een 
soort feestje, dus maak er wat moois 

starten, en dat is geen must maar wel een 
mooie traditie, is de doelstellingen van LCNL 
voorlezen. Dit geeft de installatie een officieel 
tintje. 

Als het naamplaatje binnen is, is dit een 
mooi moment om hem te overhandigen. 
Vaak wordt er een cadeautje gegeven aan 
de nieuwe Lady. Dat kan een mooie bos 
bloemen zijn, een heel persoonlijk cadeau of 
hét kenmerk van jouw Circle (bijvoorbeeld de 
specifieke ketting die jullie altijd dragen). 
Er zijn ook Circles die het nieuwe lid een 
activiteit laten organiseren of aan een quiz 
onderwerpen. Bijna elke Circle heft met 
elkaar het glas op het nieuwe lid.

Kortom er zijn vele mogelijkheden, maar de 
kern is dat de de nieuwe Lady zich welkom 
voelt binnen jouw Circle en binnen LCNL. 

van. Waar veel Circles de installatie mee 

LC62

11 jonge talenten 
in de spotlights bij 
Meppel!
Samen met drie andere vrouwen 
serviceclubs uit Meppel, organiseerde 
LC62 Meppel een nieuwe talentenjacht 
“Podium Meppel” met als doel jong 
talent een podium te bieden. 

en ouder' won singer-songwriter 
Stijn de Wild (17) met een prachtig 
zelfgeschreven liedje. 

De twee winnaars namen elk een 
cheque van 750 euro in ontvangst. 
Ook waren er tweede en derde 
prijzen en een social media award. 
Alle uitgereikte bedragen worden 
door de talenten geïnvesteerd in 
hun grote passie. 

Diner als voorafje voor de 
liveshow   
Voorafgaand aan de live finale van 
Podium Meppel op 10 december, 
genoten 150 dames (serviceclub- 
leden en hun introducees) van een 
sfeervol diner in de grote kerk in 
de binnenstad van Meppel. 

Kaarslicht en muzikale bege-
leiding van twee jonge dwars-
fluitisten omlijstten het ladies’ 
diner. Na afloop wandelde het hele 
gezelschap door de sneeuw naar de 
schouwburg voor de finale voor-

stelling van de Podium 
Meppel talentenjacht. Een meer 
feeërieke setting hadden we ons 
niet kunnen wensen... 

Een groep enthousiaste vrouwen 
neemt de organisatie van Podi-
um Meppel over en zal zo, met 
de steun van sponsoren die al is 
toegezegd, het ontwikkelen van 
talent in onze regio actief blijven 
steunen. Ladies’ Circle Meppel 
committeert zich nog een jaar om 
haar netwerken zo veel mogelijk in 
te zetten om jonge talenten op te 
laten treden. 

Zoals Wybrich Kaastra, directeur 
van Schouwburg Ogterop in Mep-
pel, het treffend omschreef: “jong 
talent moet podiummeters maken 
om tot bloei te komen!”  

LC62 Meppel

Na de voorrondes kreeg een groep 
van twintig talenten een work-
shop-middag aangeboden. Hierbij 
zetten clubleden hun expertise in 
en gaven workshops zoals 'omgaan 
met podiumstress', 'hoe presenteer 
ik mezelf', 'word je eigen PR-ma-
chine' en 'het aanbrengen van 
mooie show make-up'. 

De grande finale vond plaats 
in aanwezigheid van 350 toe-
schouwers in de grote zaal van 
Schouwburg Ogterop in Meppel. 
Studenten van de opleiding Bloem 
& Styling van Terra MBO zetten 
hun talent in om Podium Meppel 
mooi te decoreren en gaven een 
'groene modeshow'. 

Elf acts met dans, zang, muziek en 
acrobatiek kwamen voorbij in deze 
grote liveshow. Na lang jurybe- 
raad maakte de bekende Meppeler 
vlogster Beau Potman (Beau-ti-
full) de uitslag bekend. Van de 
deelnemers tot 16 jaar werd Seth 
Henstra gekozen tot winnaar. De 
12-jarige Meppeler maakte in-
druk met zijn verbluffende solo 
op drum. In de categorie '16 jaar 
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Na de lunch hangen alle Ladies 
aan de lippen van Joy van der 
Stel. Joy is geboren met een 
beperking en neemt ons in 
vogelvlucht mee door haar leven. 
Haar boodschap: als je je ergens 
écht voor inzet, is de kans van 
slagen groot. Diep respect! 

Ook tijdens de presentatie van 
de NSR is het stil in de zaal. Het 
ervaringsverhaal van Annemiek 
Kuijer van LC71 Parkstad en 
haar dochter met leukemie maakt 
duidelijk ‘waar we het voor doen’.

Inderdaad: het was een dag met 
een lach en een traan. Een dag 
zoals het leven zelf, een dag vol 
vriendschap en service. Wij hopen 
dat jij er een volgende keer (weer) 
bij bent!  

Ruim 130 Ladies in Huis Het Bosch in Lexmond. Dat is 
de ultrakorte samenvatting van het VOL, afgelopen 
januari. Waar de afkorting VOL voor staat? Dat 
vergeten we snel. Wat ons betreft wordt het VAL. 
Voor Alle Ladies. Om ideeën en ervaringen te delen, 
energie op te doen en elkaar te inspireren. Waarvan 
akte! In het LAS vind je de agenda en conceptnotulen, 
hier 'slechts' een aantal highlights.

Vallen voor het VOL...

Bij het ontsteken van de Kaars 
van Vriendschap denken we dit 
keer in het bijzonder aan oud-
President Nancy Kielman-Lafort. 
Zij kreeg onlangs te horen dat ze 
kanker heeft. We wensen haar 
veel sterkte.

Op deze dag ook weer een 
3-minuten speech, ditmaal door 
Tamara van Asseldonk van 
LC41 De Leijgraaf. Zij droeg een 
prachtig zelf geschreven gedicht 
voor. Ja, daarom houden we van 
tradities!

Verhalen uit het buitenland
Als LCNL zijn we Godmother van 
Ladies’ Circle Singapore. Ze zijn 
in december 2017 gecharterd en 
hierbij was een delegatie van ons 
hoofdbestuur aanwezig. Dit was 
bijzonder om mee te maken! 

Goed om te weten: de komende 
AGM is in Noorwegen (30 aug-
ustus t/m 2 september 2018) en 
hiervoor kun je een beroep doen op 
het Travelfund. Aanmelden kan 
via www.LCI2018.no. 

Daarnaast is er ruim aandacht 
voor ‘ons’ AGM, van 28 augustus 
t/m 1 september 2019 in 
Rotterdam. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en alle hulp en 
ideeën zijn welkom! Dit kan via 
info@lci2019.org

In eigen land hebben we uit-
breiding. Twee Circles krijgen 
vandaag de in oprichting status, 
namelijk LC Noord-West Friesland 
io en LC Oss io. 

Verder is er binnen het bestuur 
overleg gaande over de regio-
indeling en komt de mogelijkheid 
van regio-coördinatoren ter 
sprake. Wordt vervolgd!

Het is 19 maart 2018, we hebben een afspraak met 
André & Hubert, vaders van Livia (7 jaar) en Julie      
(6 jaar). Livia en Julie hebben NF. We gaan met hen 
praten over Stichting NF, die zij oprichtten in 2015. 

Waar staat NF voor? 
H: "NF is een afkorting van 
Neurofibromatose. De ziekte is 
vernoemd naar de neurofibromen, 
dat zijn grote en kleine tumoren 
die op en onder de huid groeien." 

Hoe kwamen jullie erachter dat 
jullie dochter NF heeft? 
A: "Als je als baby meer dan 6 
café-au-lait vlekken op de huid 
hebt is er een verdenking van NF. 
Je wordt dan doorgestuurd naar 
de dermatoloog." 

Wat kun je nog meer krijgen als 
je NF hebt? 
H: "Van alles; botvergroeiingen, 
blindheid, verstandelijke beper 
-king, autisme, epilepsie, depres- 
siviteit, leerachterstanden, chro-
nische moeheid, kwaadaardige 
tumoren die leiden tot kanker.  
De lijst is lang…"

Hoeveel mensen hebben NF in 
Nederland? 
H: "1 op de 3000 kinderen kri-
jgt NF. Best veel dus. Het is ‘de 
grootste kleine ziekte’. We zijn 
net te klein om voor subsidies in 
aanmerking te komen. Maar toch 
te groot om niets te doen?"

Waarom zijn jullie de stichting 
begonnen? 
A: "Neurofibromatose is een rot-
ziekte en nog niet te genezen. We 
wilden niet lijdzaam toekijken 
hoe het mis zou gaan. Niks doen 
was geen optie."

H: "Je doet het in eerste instan-
tie voor je eigen kind. Je wilt? 
proberen om oplossingen te 
vinden. Maar inmiddels kennen 
we zoveel verhalen van anderen 
dat we het echt doen om verschil 
te maken voor al die mensen die 
dagelijks met NF moeten leven." 

Wat is jullie droom? 
A: "We willen het leven van men-
sen met NF dragelijker maken. 
De problemen kleiner maken."

H: "Ons ultieme doel is om NF de 
wereld uit te helpen. We geloven 
dat dat mogelijk is!"

Willen jullie verder nog iets 
kwijt? 
H: "Een psycholoog die sprak op 
een NF-congres vertelde eens 
dat het hem opviel dat bijna alle 
mensen met NF zachtaardige, 
lieve mensen zijn. Dat is me 
altijd bijgebleven. Hoewel dat bij 
Julie trouwens niet altijd opgaat, 
haha, dat is een echte leeuw!" 

A: "Wij hebben onze dochter 
natuurlijk niet voor niks Livia 
genoemd ;-)"

Wat zou het geld vanuit de ? 
Ladies’ Circle concreet kunnen 
toevoegen? 
H: "We willen graag door met 
onderzoek van de tumoren. Twee 
artsen zijn daar in het Erasmus 
MC mee bezig. Het onderzoek 
richt zich op het laten slinken

van de tumoren, daarvoor is er 
een hoopgevend middel, dat nu 
moet worden getest op patiënten. 
Daarvoor is 150.000 euro nodig." 

A: "Het andere onderzoek richt 
zich op ‘organoids’. Dan worden 
tumoren nagemaakt, buiten het 
lichaam en kunnen we bijvoor-
beeld in één keer verschillende 
medicijnen testen of verschillende 
doseringen. Mochten we bij het 
NF-onder- zoek de beschikking 
hebben over organoids dan zal dat 
de zoektocht naar een werkend 
medicijn enorm versnellen."

Het is duidelijk dat wij als LC02 
Wassenaar en LC26 Oegstgeest/
Noordwijk onder de indruk zijn 
van het verhaal van André en 
Hubert. Er is nog veel onbekend 
en er is geld nodig voor onderzoek 
om deze ziekte beter te begrijpen. 
Daarom staan wij als geen ander 
achter deze stichting. 

We hopen op jullie steun! 

voorstel: Stichting Neurofibromatose

NSR 2018 2020
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Afgelopen jaar stond ons jaar 
in het teken van Ul-team. Aan 
het woord ultiem plak je louter 
positieve, constructieve en opti-
mistische termen. Dat vonden wij 
zo leuk aan het thema, de onge- 
dwongen vrolijkheid vasthouden. 
Ulteam-voorzitter Dafna heeft nu 
afscheid genomen, we willen haar 
op deze plek nog heel erg danken 
voor haar inzet. Gelukkig gaat ze 
nog mee naar het Gala, en neemt 
ze hopelijk nog meer oud-Ladies 
mee! Jullie komen toch ook?

Ladies’ Circle 17 Utrecht is #proud het nieuwe 
Circle-jaar ingegaan. Proud op wat wij als groep 
vrouwen samen voor elkaar weten te boksen. We 
zijn trots dat iedereen zoveel inzet toont en loyaal is. 
Iedereen probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn 
op vergaderingen, mee te gaan met het weekend 
en mee te doen aan de activiteiten. We hebben 
de afgelopen twee jaar veel nieuwe Ladies mogen 
verwelkomen en om een geolied team te blijven is 
het fijn dat ieder een eigen plek in de groep weet te 
vinden. Het resultaat? Een hechte club van vijftien 
bruisende dames.

We weten als Ladies allemaal heel goed: de planning is soms lastig. We 
hebben allemaal een drukke baan, een jong gezin en vrienden en fami-
lie om voor te zorgen. Het is dan ook passen en meten om ook nog voor 
het goede doel activiteiten te organiseren en geld in te zamelen. Gouden 
regels zijn: flexibiliteit, humor en respect voor elkaar. Het is zo bijzonder 
om te zien dat we onder die noemer met veel plezier zoveel activiteiten 
hebben kunnen ondernemen. 

We maakten veel lol bij het Gala in Sneek, het LC-weekend in Haarlem, 
de Sinterklaasviering, Terrasavond, Running Dinner, Nieuwjaarsborrel 
en Familiedag. Maar naast vriendschap hoort natuurlijk ook service bij 
het Circlen! De serviceprojecten van afgelopen jaar stonden vooral in 
het teken van het 'goed doen' voor de ander. We maakten kerststukjes bij 
blindeninstituut Bartiméus in Doorn, een jaarlijks terugkerende activi-
teit. We zamelden gevulde rugtasjes in voor Syrische vluchteling-kinder-
en op Lesbos en we verzorgden een high tea voor een groep kwetsbare 
ouderen in samenwerking met 'Eet met je hart’ (waar een oud-Lady van 
ons nu zeer actief is). 

Samen met LC De Liemers, LC Barneveld en LC Eindhoven treffen we 
nu voorbereidingen om ‘Ladies for Linda’ (Linda Foundation) op de kaart 
te zetten en te pitchen voor het potentiële nieuwe landelijke doel. Het is 
heel leuk om dit samen met andere Circles op poten te zetten en zo met 
andere Ladies uit het land samen te werken.

#Proud op 
Ladies’ Circle Utrecht

LC67 / LC05

Op het moment van schrijven staan wij, Ladies’ 
Circle 05 Roermond, net voor ons grootste geplande 
evenement, namelijk White Spring Sensation. Een 
jaarlijks terugkerend dansfeest, dat we samen met de 
Heren van de Ronde Tafel Roermond organiseren. Dit 
jaar is het thema: Goud & Stout en gaat de opbrengst 
naar KidsBaze. 

Als Ladies zijn wij in 2009 met White Spring Sensation gestart. Dit 
betekent dat we het dit jaar voor de tiende keer organiseren! Het feest 
is inmiddels een begrip in Roermond! Daar zijn we best wel een beetje 
trots op. 

Daarnaast zijn we er ook trots op dat we met inmiddels negentien Ladies 
een erg hechte club vormen. We delen lief en leed met elkaar. Zo ook 
afgelopen januari tijdens ons jaarlijkse weekendje weg in Zuid-Limburg, 
waar we samen bijzondere en hilarische momenten beleefden. 

Trotse Ladies
LC05 Roermond:

Aangezien we de komende jaren 
afscheid zullen moeten gaan ne-
men van een flink aantal Ladies, 
zullen we op zoek moeten gaan 
naar enthousiaste nieuwelingen. 
Werk aan de winkel dus :) 

Liefs en geniet van het voorjaar, 
Ladies’ Circle 05 Roermond

Er was eens… a Circle 
with three Ladies known 
as the founders of LC67 
de Markiezinnen who’s 
passion for Friendship 
and Service was the great 
inspiration to become 
part of the Ladies’ Circle. 
A privilege with a huge responsi-
bility… how do you find a token 
of identification for LC67 that 
represents a new start and also 
what these Ladies are all about? 
And then you discover Anna from 
Tjielpdesign in Delft!

The first time that I saw her 3D printed hearts, I knew that nothing 
could be more perfect to represent what LC67 was all about:

A solid heart to represent the kindness, honesty, compassion, trust and 
love of these Ladies for each other, but most important, a solid heart 
captured within a broader 3D printed heart to represent their big heart 
of care and the desire to make a difference to others. 

I am proud to be part of LC67 and what a statement these cerise pink 
hearts will always make!

Susan van Zyl
LC67 de Markiezinnen

Our pink heart!



Expand your horizon… Een thema dat nu heel toepasselijk zou kunnen zijn, aangezien ik zojuist ben 
uitgeschreven bij Ladies’ Circle Nederland. (Helaas voor april de leeftijdsgrens bereikt.) Maar is dat 
ook zo? Het voelt nog niet zo…

stap in dat jaar in als secretaris 
binnen het bestuur en er volgen 
nog drie jaar voorzitterschap. Niet 
wenselijk, maar de redenen zijn 
het ledentekort en veel emotionele 
gebeurtenissen bij medeladies. 
Ladies’ Circle Nederland is op de 
hoogte en steunt mij en de club 
waar nodig. Ik blijf enthousiast en 
werk actief mee met het nationale 
serviceproject Ruby & Rose. Zo 
leer ik ook meer Ladies uit het 
land kennen en gezamenlijk wordt 
een megaopbrengst gerealiseerd.

In februari 2016 bespreek 
ik mijn bezorgdheid voor 
bestuursopvolging tijdens een 
vergadering en voordat ik het 
weet, heeft iemand het woord 
‘opheffing’ op tafel gelegd… Een 
woord, dat tijdens al die jaren van 
harde inzet, nooit de revue heeft 
gepasseerd. Maar de opheffing is 
een feit. De energie is eruit. Met 
veel verdriet wordt Ladies’ Circle 
Mergelland na 25 jaar opgeheven.

En toen? Voor mij voelde het niet 
‘af’ en ik zocht aansluiting bij een 
andere Circle in de buurt. Met 
open armen ben ik ontvangen 
bij Ladies’ Circle Maasland. Wat 
een genot! Een enthousiaste goed 
georganiseerde groep dames 
die zich gezamenlijk inzetten 
voor elkaar en het goede doel. 
Commissies die evenementen 
en acties voorbereiden en waar 
we samen onze schouders onder 
zetten. Na twee maanden volgt 

de installatie en vragen ze me, 
vanwege mijn ervaring, in mijn 
laatste jaar plaats te nemen 
als penningmeester binnen het 
bestuur (die functie had ik nog 
niet gehad ;)).

Het afgelopen jaar was echt 
een geweldig jaar! Samen met 
Kirsten en Meike vormden we een 
dynamisch bestuur met energieke 
ideeën (boksen en geweerschoten), 
maakten we nieuwe tradities 
(kerstdiner) en gaven we een 
andere kijk op deelname en 
aanwezigheid. Een betere 
afsluiting van mijn laatste tijd bij 
Ladies’ Circle had ik niet kunnen 
wensen.

Dankjewel… aan alle Ladies 
die mijn leven op hun eigen 
persoonlijke wijze hebben verrijkt, 
het is me een eer jullie te kennen. 
Eén van die dames is Noortje 
Biggelaar van LC41 de Leijgraaf. 
Met haar ben ik connected en aan 
haar geef ik nu het stokje door!

In 2009 werd ik door een vriendin 
gevraagd om mee te gaan naar 
een cocktailproeverij. Ik zei: ja 
natuurlijk. Dat het met ‘haar’ LC 
was, nam ik die dag op de koop 
toe. Ze had me al vaker gevraagd 
of Ladies' Circle wat voor me is. 
Het leek me helemaal niets. Een 
damesclubje waarover best wat 
vooroordelen in mijn hoofd zijn 
ontstaan. Maar het tegendeel 
blijkt het geval te zijn. De dames 
zijn gezellig, enthousiast en 
we hebben direct een heerlijke 
gezellige avond met cocktails. 
Misschien heeft dat laatste mijn 
enthousiasme gestimuleerd, maar 
dat maakt niets uit. Vanaf die 
avond ben ik gaan meelopen bij 
vergaderingen en activiteiten en 
ik vond het leuk! Als ik vervolgens 
mijn eerste landelijke bijeenkomst 
meemaak, heb ik pas in de gaten 
bij wat voor landelijk netwerk ik 
ben aangesloten en wat het motto 
Vriendschap & Service inhoudt.

Ladies’ Circle Mergelland 
kampt echter vanaf 2010 met 
een structureel leden tekort. Ik 

CONNECTED

WITH 
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Connected is de rubriek 
waarin een Lady aan 
een andere Lady vraagt 
iets over zichzelf te 
vertellen en haar band 
met Ladies’ Circle.

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

“E Lady zijn voelt bijzonder, maar vooral: 

 xpand your horizon...”




