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colofon   DOOR MARRY CODÉE, HOOFDREDACTEUR  
Verandering

Een nieuw jaar, nieuwe maatregelen, bijna geen maatregelen, het weer, Inner Wheel, 
de Kroniek , allemaal zaken die veranderen, soms hebben we er eigenlijk niet eens erg 
in, maar er zijn natuurlijk ook veranderingen die een grote impact hebben op ons als 
mensen.
Verandering is er altijd en overal, verandering zorgt voor vernieuwing en continuïteit.

Voorbeelden genoeg van verandering, kijk 
maar naar de Kroniek, telkens toch een beetje 
anders, dat moet ook om te vernieuwen en 
dat brengt mij bij het volgende, n.l. de enquête 
over de Kroniek en de nieuwsbrief. Via de 
landelijke nieuwsbrief of via je clubsecretaris 
of via Whatsapp heb je die enquête ontvangen. 
Voor ons als redactie is het heel belangrijk dat 
die wordt ingevuld om van jullie te weten te 
komen hoe we verder gaan met de Kroniek 
en de nieuwsbrief. Want ook daarin kan 
verandering komen, b.v. wil je een digitale of 
een papieren Kroniek, kunnen de nieuwsbrief      
en Kroniek naast elkaar blijven bestaan, 
moeten er drie of twee Kronieken komen.
Dus: VUL HEM IN EN VERSTUUR! De redactie 
is jullie daar heel dankbaar voor.

De volgende kroniek heeft als nieuw thema: 
Ledenbeleid, Inner Wheel in beweging:  “Be 
part of the movement”. 
In coronatijd zijn er clubs die nieuwe leden 
hebben mogen verwelkomen, hoe mooi is dat, 
maar hoe werf je die nu?
Hoe vang je ze op en begeleid je de nieuwe 
leden tijdens een clubavond? 
Hoe houd je bestaande leden betrokken? 
Tips en tricks om nieuwe leden te verwerven. 
Er is veel over te schrijven, dus laat ons eens 
weten hoe jouw club dat doet of vraag een 
nieuw lid waarom ze lid is geworden.  Pak de 
pen en SCHRIJF!
De deadline voor de kopij voor de kroniek van 
juli is 5 juni 2022

De Kroniek met oa
- Jolanda van Tellegen, Vlaggenuitwisseling
- IW Gorinchem, Crisis opvanghuis voor moeders
- IW Schoonhoven, Lustrum 60 jaar
- Johanna Hamburger Stichting, Kijken naar de ‘gewone’ wereld
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CLUB JUBILEA

AGENDA
26 maart

D58 Drieluik PVP dag

D56 VP dag

11 april

D60 Zoom inkomend Clubpresidenten

14 mei

IW NL Inspiratiedag ‘Stay connected’

Is uitgesteld

 

 DOOR SUSANNE METELERKAMP CAPPENBERG-BEETZ, LANDELIJK PRESIDENT

VERANDERING 
IS DE ENIGE CONSTANTE

Ik houd erg van geschie-
denis; heerlijk om te 
lezen over vernieuwers 
in de geschiedenis 
van de mens. Mensen 
die de wereld hebben 
veranderd door groots 
te denken en buiten 
de gebaande paden te 
gaan. Inspiratoren, want 
ze geven hoop en het 

gevoel dat we een beter mens kunnen worden 
en alles nog mogelijk is. 
Maar mensen die écht anders denken – zich 
niet houden aan de gangbare mores, tegen 
de stroom ingaan, niet gehinderd door de 
behoefte aan succes of erkenning – worden 
vaak helemaal niet zo gewaardeerd. Mensen 
die hun nek uitsteken voor een groter doel, en 
onze verworvenheden en vanzelfsprekendhe-
den op het spel zetten, een ‘dwarsligger’ die 
geen respect heeft voor de status quo, die een 
spaak in het wiel steekt en onze zekerheden in 
twijfel trekt: daar houden de meeste mensen 
niet van! 

Een filosoof zei: “Verandering is de énige 
constante” en verzetten heeft geen zin. Je 
kunt namelijk niet niét veranderen. Aanpas-
sing, hervorming, inzicht of verbetering; hoe 
je het ook noemt: verandering is er altijd en 
overal. Verandering zorgt voor vernieuwing en 
continuïteit. 

Veranderen gaat over gewoonten. En dan voor-
al over het veránderen van gewoonten. En dat 
is lastig, want mensen willen wel veranderen, 

maar niet veranderd worden! Een verander-
proces gaat altijd gepaard met emoties. Die 
worden vaak gemakshalve even op de grote 
hoop gegooid met het etiket “weerstand”. De 
kunst van verandering zit ‘m dus in de bereid-
heid tot verandering, in het willen aanleren 
van nieuwe gewoonten. Gewoonten waar 
iedereen achterstaat en waar iedereen zijn 
best voor doet. En dat kost tijd.

Ook Inner Wheel ontkomt niet aan verande-
ring, aan vernieuwing. Onze dynamische club 
ís al constant in beweging en daardoor elke 
dag weer anders. De kracht van die verande-
ring ligt bij onszelf, bij onze leden. Op zichzelf 
is verandering misschien niet zo moeilijk, maar 
waar verander je naartoe? We weten goed wat 
we niét willen, maar wat willen we dan wél?
Hoe gaan wij om met verandering, met nieuwe 
uitdagingen die op onze organisatie afkomen? 
Niet eenvoudig. Hoe goed we ook proberen 
om richting te geven aan die verandering, de 
vertragende factor blijkt in de praktijk vrijwel 
altijd dezelfde: wijzelf!
Mensen zijn in het algemeen niet zo goed in 
veranderen. We hebben tijd nodig om ons aan 
te passen. Angst voor het onbekende speelt 
ons vaak parten. De allergrootste uitdaging 
voor verandering van óók onze Inner Wheel is 
om alle leden met overtuiging mee te nemen 
in dit proces. Hoe we dit succesvol kunnen 
doen, in welke richting en welke koers we 
hierin moeten varen, is iets wat we ‘met elkaar 
en voor elkaar’ moeten gaan bedenken. Maar 
één ding staat ook voor Inner Wheel als een 
paal boven water: “Verandering is de enige 
constante”! 

Alkmaar
opgericht 1 april 1947  
75 jaar

Veghel-Uden e.o. 
opgericht 25 mei 2002  
20 jaar

Nu ik dit schrijf zijn vrijwel alle covid-beperkin-
gen opgeheven. Ik verheug mij er dan ook op 
om jullie weer ergens in het land ‘in levende 
lijve’ te ontmoeten en persoonlijk met jullie te 
kunnen praten over verandering en vernieu-
wing in onze club. Jullie ervaringen, ideeën en 
inspiratie zijn hierbij van grote waarde, want 
SAMEN zijn wij Inner Wheel en SAMEN werken 
wij aan de toekomst van onze organisatie.

Maart 2020 leek onwerkelijk, van de één op 
de andere dag konden we elkaar niet meer 
in alle vrijheid ontmoeten. In deze begin 
periode hielden we contact door het schrij-
ven van een persoonlijk verhaal of stukje: 
iedere dag verscheen het in onze mailbox. 
Zo staken we elkaar een hart onder de riem 
en het was fijn om op deze manier van 
elkaar te horen. 
Zo zijn we blijven zoeken naar de moge-

lijkheden om contact te houden en ons 
in te blijven zetten voor de gekozen goede 
doelen. 
E-mail, whatsapp en zoom tijdens de 
strenge lockdowns, wanneer het kon kleine 
groepjes bij elkaar thuis of samen wande-
lingen maken. 
Het besef dat niet alles vanzelfsprekend 
is en te moeten denken in mogelijkheden 
heeft onze IW club een extra dimensie ge-

geven. Iedereen heeft een stap meer gezet. 
We zijn blij met elkaar want ondanks alle 
beperkingen is er veel tot stand gekomen 
de afgelopen twee jaar. Daar zijn we trots 
op. 
De wereld ziet er anders uit, niet alleen 
door Corona. Het is aan ons om een steen-
tje bij te dragen aan een goede toekomst 
voor ons allen, onze club heeft bewezen dat 
het kan, ook in een lastige tijd. 

 DOOR SILVIA DOESELAAR, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Draag een steentje bij 
aan een goede toekomst 

“We cannot become what 
we want by remaining 

what we are.”  
Max Depree
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Er zijn tal van stappenplannen die hulp bieden 
bij het realiseren van organisatieveranderin-
gen. Het model van geplande verandering van 
Kurt Lewin (1951) richt zich op het omgaan 
met weerstand bij (organisatie)veranderingen. 
Hij stelt dat je als manager in een situatie die 
je wil veranderen moet kijken naar de sociale 
en organisatorische drijvende en remmende 
krachten voor je medewerkers. Welke factoren 
bevorderen verandering? En welke belemme-
ren het? Volgens Lewin moet je beginnen met 
het wegnemen van belemmeringen, dat werkt 
het snelst. Negatieve invloeden zijn namelijk 
sterker dan positieve.
Het driefasenmodel van Lewin geeft inzicht in 
hoe individuen verschillende fasen doorlopen 
bij veranderingsprocessen, voordat ze hun 
gedrag daadwerkelijk veranderen. Het model 
heeft betrekking op individuele gedragsver-
andering en stelt dat verandering verloopt via 
drie fasen: unfreezing (losmaken), veranderen 
(moving) en stabiliseren (freezing).
•  Unfreezing: de motivatie creëren om te 

veranderen
• Moving: het leren van nieuw gedrag
• Freezing: het bestendigen van nieuw gedrag

Het Achtstappenmodel van Kotter
John Kotter is één van de bekendste specialis-
ten ter wereld op het vlak van leiderschap en 
organisatieverandering. In 1996 publiceerde 
hij Leading Change, een inmiddels klassiek 
geworden boek met een achtstappenmodel 

om verandering te benaderen en te managen. 
Dit model komt sterk overeen met de aanpak 
van Lippit, maar is iets aangescherpt. Het is 
het meest gebruikte verandermodel in het 
bedrijfsleven. Ook Kotter stelt dat urgentie 
aanwezig moet zijn, maar voegt daarnaast nog 
een element toe: je hebt mensen nodig in je 
organisatie die het geloof in de verandering 
verspreiden.

1.  Voelbaar, zichtbaar maken van de noodzaak 
(‘sense of urgency’: ‘gevoel van urgentie’) 

2.  Instellen van een krachtige stuurgroep om de 
noodzakelijke verandering te leiden 

3.  Ontwikkelen van een richtinggevende visie 
en strategieën om die visie te realiseren 

4. Communiceren van de nieuwe visie 
5. Een breed draagvlak creëren 
6.  Zorgen voor zichtbare korte termijn succes-

sen 
7.  Consolideren van verbeteringen en verande-

ringen blijven doorvoeren 
8.  Veranderingen verankeren in de organisatie-

cultuur

  

Driefasenmodel van Lewin

Wat doet dat met ons nu we al twee jaar 
een pandemie hebben?
Dit vraagt van ons aanpassingsvermogen en 
creativiteit.

Zijn wij veranderd?
Ik denk het wel. Ik heb geleerd dat een virus 
ernstige gevolgen kan hebben voor de hele 
wereldbevolking.  

Is jouw club veranderd?
We zijn 1,5 meter van elkaar gaan zitten. 
Coronacheck bij binnenkomst. Sommige 
activiteiten konden helemaal niet meer 
doorgaan. 

Of geeft die verandering juist gebonden-
heid, zijn er activiteiten geweest die ver-
bintenissen tot stand hebben gebracht?
Er werd een kerstlunch georganiseerd in 
kleine groepjes van maximaal vier personen. 
Dit was waardevol omdat er persoonlijke 
gesprekken ontstonden. 
Wandelingen in kleine groepjes waren ook 
waardevol. 

Hoe is de wereld veranderd?
Ik denk dat er meer wordt genoten van de na-
tuur. Er wordt minder gereisd. Er moet meer 
worden samengewerkt met andere landen 
op het gebied van onderzoeken, vaccinaties, 
aanpak van lockdowns etc. 

Er moet veel getest worden, mensen zitten 
in quarantaine, er wordt veel thuis gewerkt, 
kinderen krijgen thuisonderwijs. Het vraagt 
heel veel van de maatschappij.

Zijn wij flexibeler geworden in digitaal ver-
gaderen? ZOOM Meetings en Webinars? 
We zijn zeker flexibeler geworden met digitaal 
vergaderen en Webinars en livestreams van 
concerten, begrafenissen, kerkdiensten etc. 
Goed dat de automatisering van verschil-
lende organisaties zo snel is ontwikkeld. 
Dit gebeurde ook in het onderwijs waar ik 
werkzaam ben.  

 DOOR DITSY THIJSSEN, IW  ARNHEM

Verandering,  
wat doet dat met je club

“I’ve never seen any life 
transformation that didn’t 

begin with the person finally 
getting tired of their own 

bullshit.” 
Elizabeth Gilbert.
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Op vele manieren kunnen we naar Berlijn 
reizen. Met de fiets, brommer, motor, auto, 
vliegtuig maar ook met de trein.
De internationale trein uit Amsterdam 
gaat via Hengelo bij Oldenzaal de grens 
over naar het kleine en pittoreske stadje 
Bad Bentheim. Hier wordt van locomo-
tief verwisseld omdat de spanning op de 
bovenleiding in Duitsland anders is dan die 
in Nederland. Er is een grote parkeerplaats 
aanwezig bij het treinstation. Parkeren is 
helaas niet gratis. (Wel tegen een veel lager 
tarief dan wij gewend zijn in Nederland). 
Maar vanaf Bad Bentheim ben je in minder 
dan 4 uur op het centraal station in Berlijn.  
Dat is niet bij alle vertrektijden zo maar 
wel op het volgende tijdstip op vrijdag 9 
september:

09.28 uur vertrek Bad Bentheim
11.18 uur aankomst in Hannover
- overstaptijd 13 minuten
11.31 uur vertrek Hannover
13.10 uur aankomst Berlijn HBF

Op zondag 11 september stel ik onderstaand 
reisschema voor:

16.47 uur vertrek Berlijn HBF
18.28 uur aankomst in Hannover
- overstaptijd 12 minuten
18.40 uur vertrek Hannover
20.34 uur aankomst Bad Bentheim
Helaas kan ik nog geen treintickets voor deze 

data bestellen. Dat kan pas vanaf 16 maart.
Ik heb even gekeken naar de periode van 12 t/m 
14 augustus en zie dat ik voor een retourticket 
met gereserveerde zitplekken (€ 4,00 extra per 
reis, dus € 8,00 in totaal) ergens tussen de 130 
en 150 euro kwijt ben. Je reist dan 2e klas. Voor 
circa € 30,00 meer reis je 1e klas. Wil je met mij 
mee in de trein? Stuur mij dan z.s.m. een mail 
dat je mee wilt reizen in de trein vanaf Bad 
Bentheim (geef ook aan welke klasse je wilt 
reizen) en dan ga ik de tickets voor deze reis 
regelen. 

Tevens ontvang ik dan graag een bedrag van 
€ 175,00 van je zodat ik de tickets ook kan 
betalen. Uiteraard ontvang je het restant van dit 
bedrag van mij retour. 

Mailadres is:  jjvantellegen@gmail.com.

Met de trein naar Berlijn voor 
de European Rally 

European Rally 2022 in Berlin 

 
Motto: Stay Connected 
Ga je mee naar Berlijn, geef je op bij Ellianne Meijer: iiw.nl.secretaris@gmail.com
Zodat wij weten wie er vanuit Nederland meegaan.
Er is een Whats App groep: Wij gaan naar Berlijn. Het is handig om je ook hiervoor op te geven  
zodat je in Berlijn tijdens de European Rally geïnformeerd blijft.
Opgeven kan met jouw mobiele nummer bij Tatjana Bieze-Vongehr: 0651510728
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  DOOR LETTY VAN HOOFF, PROPOSALL COMMISSIE 2018-2019  

International Inner Wheel (IIW)  
en verkiezingen

Ieder jaar zijn er wereldwijd verkiezin-
gen voor het IIW Executive Committee 
(dagelijks bestuur IIW), Media Manager 
en zestien Board Directors door de clubs, 
districten en non-districted clubs in alle 
landen waar IW vertegenwoordigd is .

Even ter verduidelijking: je bent lid van een 
IW club, die samen met andere clubs een 
district vormt en daarboven staat het landelijk 
bestuur (LB). Er zijn echter ook clubs op de 
wereld die niet vallen onder een district of een 
landelijk bestuur, de non-districted clubs. Zij 
kunnen geen leden kandidaat stellen voor IIW 
Governing Body functies. Een club kan een lid 
kandidaat stellen voor een districtsfunctie. Een 
district stelt bestuursleden kandidaat voor het 
LB. Het LB vraagt haar president of zij gekandi-
deerd wil worden als Board Director of als IIW 
Vice President en toetst of andere bestuursle-
den interesse hebben voor een andere functie 
in de IIW Governing Body. Voor kandidaten 
voor de functie van IIW Vice President is het van 
belang dat ze één of meer jaren Board Director 
zijn geweest.

In de beleving van sommige leden en clubs 
in Nederland staat het stemmen voor het IIW 
bestuur ver van hen af. Benadrukt moet echter 
worden dat de bezetting van het IIW bestuur 
van groot belang is voor heel Inner Wheel 
en daarmee voor alle leden en clubs. Maak 

daarom vooral gebruik  van het stemrecht. Laat 
je invloed en je stem niet verloren gaan!

Is het een probleem als het IIW Executive Com-
mittee voor het merendeel bestaat uit leden uit 
één land? Nee, dat hoeft het niet te zijn. Inner 
Wheel is echter een internationale organisa-
tie en het ligt dan ook voor de hand dat het 
bestuur een afspiegeling is van kandidaten uit 
verschillende landen.

De IIW Governing Body bestaat uit het IIW Exe-
cutive Committee (President, Vice President, 
Immediate Past President, Treasurer en Con-
stitution Chairman), de Media Manager en de 
zestien Board Directors. Ieder jaar worden zij 
verkozen door clubs en districten uit alle lan-
den waar IW actief is. De IIW Governing Body 
wordt ondersteund door een Administrator, 
een externe betaalde kracht in dienst van IIW. 
Bij de Administrator komt alle post binnen. 

Het LB van een land geeft de kandidaten voor 
een van de functies van de IIW Governing Body 
door aan de Adminstrator vergezeld van een 
korte motivatie voor hun kandidatuur samen 
met de functies die zij vervuld hebben binnen 
IW en een recente foto. De kandidatenlijsten 
(alle kandidaten worden vermeld) worden één 
keer per jaar opgesteld door de Administrator 
samen met het Executive Committee. Wereld-
wijd wordt gestemd door clubs, districten en 
non-districted clubs. De stemenveloppen met 
daarin de formulieren met de gekozen kandi-
daten worden verstuurd naar de Adminstrator 
en geopend door een notaris. De notaris con-
troleert de stemformulieren, telt de stemmen 
en maakt de uitslag van de jaarlijkse IIW verkie-
zingen bekend aan het Executive Committee. 
Dat verstrekt de uitslag aan de genomineerden 
en aan alle landelijk besturen, die de uitslag 
doorgeven aan districten en die weer aan  hun 
clubs. Alle informatie is te vinden op  
www.internationalinnerwheel.org

Welke eisen worden gesteld aan de kandida-
ten, die zich beschikbaar stellen voor een IIW 
Governing Body functie? Kandidaten moeten 
de Engelse taal in woord en geschrift goed 
beheersen en goed met computer, internet 
en sociale media kunnen werken. Zij moeten 
goede kennis hebben van IIW Constitution and 
Handbook. Zij hebben veel ervaring opge-
bouwd in bestuursfuncties in hun club, district 
en landelijk bestuur. Zij mogen geen functie 
vervullen op club-, district- of landelijk niveau 
in de tijd dat zij een internationale functie 
vervullen.

Een Board Director vertegenwoordigt niet haar 
eigen land in de IIW Governing Body, maar IIW. 
De zestien Board Directors toetsen en in het 
positieve geval ondersteunen zij beslissingen 
die de IIW Governing Body heeft genomen in 
relatie tot IW internationaal. Board Directors 
krijgen non-districted clubs toegewezen om 
hen wegwijs te maken in IIW. Ze bezien samen 
met de non-districted club of het mogelijk is 
om een district in hun land op te richten of dat 
de club zich eventueel kan aansluiten bij een 
aangrenzend land dat wel districten en een 
landelijk bestuur heeft. Board Directors kun-
nen, op eigen kosten, landen bezoeken maar 
eerst na overleg met het Executive Committee 
om te voorkomen dat bezoeken van de IIW 
President tegelijkertijd met de Board Director 
gebracht worden. Samen met het Executive 
Committee bekijken de Board Directors in 
de jaren voor de Conventie of wijzigingen 
aangebracht moeten worden in Constitution 
of Handbook. Zij bestuderen de ingediende 
Proposals en Amendments voor de Convention 
en spreken af wie van de Board Directors de 
Proposals van het Executive Committee voor-
stellen en wie van hen optreden als Seconder 
tijdens de International Convention. De clubs, 
districten en LB’s stemmen voor de Proposals 
en Amendments en vervolgens stemt de stem-
gemachtigde voor hen op de Convention, die  
één keer per drie jaar georganiseerd wordt.

“Life will only change when 
you become more committed to your 

dreams than you are to your 
comfort zone.” 

 Billy Cox
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  DOOR JOLANDA VAN TELLEGEN, DISTRICT PRESIDENT D56 2021-2022

Met één vlaggenuitwisseling tientallen 
nieuwe vriendinnen erbij en de 
Messenger Chat App zit overvol

In april 2021 had ik mij aangemeld om deel te 
nemen aan de digitale Conferentie vanuit Jai-
pur, India. Bij het zien van al die mooie beelden, 
dacht ik met heel veel plezier terug aan mijn 
rondreis in januari 2019 door India. Het is niet 
voor niets ‘Incredible India’. Tijdens en vlak na 
de Conferentie kreeg ik al veel vriendschaps-
verzoeken via Facebook van IW-vriendinnen uit 
Azië.  Op 7 november werd ik benaderd door 

Amel Shaaban vanuit D95, Egypte & Jordanië. 
Zij stelde voor om digitaal onze clubvlaggen 
uit te wisselen. Ik vond dit een ontzettend leuk 
idee en ging hiermee akkoord. Eerst moest ik 
maar eens op onderzoek uitgaan of de districts-
vlag überhaupt wel in mijn bezit was. In een 
plastic zak, keurig opgerold, trof ik onze mooie 
vlag aan, prachtig met de hand geborduurd, 
inclusief tulpenvelden, mensen in klederdracht, 
een zeilbootje en een molen. Voordat een foto 
van de vlag en van mijzelf gemaakt kon worden 
heb ik de vlag eerst maar even gestreken. De 
vlag was klaar om gefotografeerd te worden! 
Via de chat de gegevens uitgewisseld en een 
dag later had Amel de vlaguitwisseling op 
Facebook geplaatst. “Wat leuk en wat ziet dat er 
gezellig uit” dacht ik nog.  Na deze eerste vlag-
uitwisseling ben ik werkelijk overspoeld met 
verzoeken van IW-vriendinnen uit Sri Lanka, 
Bangladesh, Nepal, Pakistan maar vooral uit 
India. Inmiddels heb ik al meer dan 50 vlag-
uitwisselingen achter de rug. Met al deze lieve 
vriendinnen ben ik dagelijks aan het chatten. Ik 
ontvang levensberichten van de vriendinnen, 
trouwfoto’s, ben in ieder land meer dan welkom 

wanneer ik daar op 
vakantie ga en iedereen is 
zo ontzettend vriendelijk. 
Voor mij is het een hele 
opgave om al die chats 
te beantwoorden, maar 
uiteraard maak ik voor 
iedereen tijd vrij omdat 
ik het zo fijn vind om 
internationale contacten 
te hebben en informatie 
uit te wisselen van onze 
clubs. Van veel van deze 
vriendinnen krijg ik een 
‘Introduction Letter’ 
maar ook vaak nieuws-
brieven waarin ze vol 
trots laten zien waar zij 
mee bezig zijn, welke 
goede doelen zij steunen 
en hoe zij dit oppakken. 
Ik probeer alles te lezen 
om zoveel mogelijk van 
onze vriendinnen die 
duizenden kilometers bij 
ons vandaan wonen, te 
leren kennen. We streven 

beide dezelfde doelen na: ‘service’, ‘vriend-
schap’ en de medemens die het wat moeilijker 
heeft ondersteunen. Het contrast kan niet 
groter zijn, in Nederland zijn we nu druk bezig 
met zoveel mogelijk geld te genereren voor het 
NSP. De uitdaging was om € 100.000 binnen te 
halen en dat gaat ons zeker lukken. Maar als ik 
dan wederom een nieuwsbrief ontvang vanuit 
een district uit India dat ze supertrots zijn wan-
neer ze zes paar nieuwe schoenen uitdelen aan 
arme jongens die naar school moeten en op 
slippers lopen of dat ze flesjes water uitreiken 
aan arme mensen of dat een jong meisje een 
handgemaakte kruk krijgt omdat ze mank loopt 
en nu dus steun heeft om rechtop te lopen, dan 
realiseer ik me maar al te goed hoe fijn het is 
om lid te zijn van deze geweldige serviceclub. 

Vraag; op de achterzijde van de vlag staan de 
initialen A.M.S.-H. en het jaartal 1991. Wie kan 
mij vertellen wie deze persoon is? Mail mij voor 
meer informatie: iiw.nl.d56pres@gmail.com.

EEN KORTE TERUGBLIK
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  DOOR ANNEKE HUIZINGA-VOS, IW SCHOONHOVEN

Lustrum IW Schoonhoven 
IW Schoonhoven kon op 11 september 2021 
eindelijk het uitgestelde lustrum vieren van 
haar 60-jarig bestaan. De twee kaasmeisjes 
Ellen en Margot hadden een mooi programma 
samengesteld. De veertien aanwezige 
leden reden door het prachtige Groene 
Hart de ‘Cheese Valley route’. Deze begon 
in Gouda - waar anders? De route voerde 
langs verschillende kaasboerderijen. We zijn 
helemaal bijgepraat over soorten, maten en 
technieken om echte boerenkaas te maken. 
Uiteraard kon er zeer ruim worden geproefd. 
Het is een route die aan te bevelen is! Tijdens 
de  lunch vond de bestuursoverdracht plaats. 
Anneke Huizinga droeg de presidentsketting 
over aan Aleid van Wijngaarden.  We kijken 
terug op een  geslaagde, feestelijke  en heel 
gezellige dag. Wat hadden we elkaar veel te 
vertellen nu we - eindelijk - elkaar weer live 
konden zien. 
Op 25 september stonden we met een 
boekenkraam op de plaatselijk braderie: 
de ‘Bartholomeus dag’ in Schoonhoven. De 
opbrengst van € 250,-  is voor het 
(nog op te richten ) Hospice Krimpenerwaard 
en ‘Hart voor Vrouwen’. 

  DOOR BESTUUR VAN IW ROERMOND

IW Roermond in actie voor de Stichting 
Family Care Limburg tijdens corona 
IW Roermond heeft een cheque van  
€ 6.000,- aangeboden aan de stichting Family 
Care Limburg. Deze stichting heeft als doel 
minderbedeelde kinderen van 0 tot 13 jaar 
en hun moeder een beter bestaansrecht te 
geven. Alleen al in Midden-Limburg zijn er 
duizenden kinderen die vaak geen ontbijt, 
verjaardagfeestje of  sinterklaascadeautjes 
krijgen. Kinderen die vaak de dupe zijn 
geworden van echtscheiding, huiselijk geweld, 

drugs- en alcoholgebruik en beneden de 
armoedegrens leven. In de tijd van corona 
hadden deze huishoudens het al extra moeilijk 
en daarom vond IW Roermond het belangrijk 
deze stichting te steunen.
Om zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor Family Care, heeft de commissie 
community service het afgelopen 
coronajaar op verschillende manieren actie 
ondernomen zowel live als online. Tijdens de 

sinterklaasperiode heeft ze samen met haar 
leden de Stichting Family Care geholpen met 
de verkoop van amandelstaven aan bedrijven, 
familie en vrienden en in de periode daarna 
werd er voor het goede doel gewandeld, 
gekookt, een online bingo georganiseerd en 
tot slot een zomerborrel. Al deze activiteiten 
brachten samen € 6.000,- op.

“Learn how to be happy with 
what you have while you 
pursue all that you want.”  

Jim Rohn
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  DOOR WIL HEUTINK EN RUTH GUICHERIT, IW DE BETUWE-CULEMBORG 

Viering 6de lustrum IW 
“De Betuwe Culemborg”
Op 5 oktober jl. vierde IW De Betuwe-
Culemborg haar 30 jarig bestaan. Ondanks de 
Corona restricties wist de lustrumcommissie 
er een feestelijke dag van te maken. Dit keer 
zonder partners. Na een actieve workshop 
porselein schilderen en een drankje in de nabij 
gelegen bierbrouwerij werd de dag afgesloten 
met een exclusief feestelijk diner, speciaal 
samengesteld en opgediend in de gewelven-

kelder van het oude stadhuis in Culemborg. De 
entourage, de heerlijke gerechten en als klap 
op de vuurpijl het door de lustrum commissie 
geschreven en gezongen lied zorgden voor 
een uitstekende sfeer. Het lied illustreert de 
vriendschap en hechte band die ondanks de 
Corona voelbaar is.

De club is 30 jaar, dat word je niet zomaar,  dankzij de hechte band, 
Houdt onze vriendschap stand

“Change is not a bolt of lightning 
that arrives with a zap. It is a bridge 
built brick by brick, every day, with 
sweat and humility and slips. It is 

hard word and slow work, but it can 
be thrilling to watch it take shape.”  

Sarah Hepola

Wij zijn coronamoe
En aan een feestje toe 
Laten de mannen thuis 
Want dat voelt nog niet pluis 
 
Refrein:
De club is 30 jaar 
Dat word je niet zomaar 
Dankzij de hechte band 
Houdt onze vriendschap stand 

Wij staan als Lufund hier 
Hadden saam veel plezier
Pasten de regels aan 
Die voor corona staan

Refrein 

Wij gaan met frisse zin
Het nieuwe clubjaar in
En delen lief en leed
Zoals een ieder deed  

Refrein 

Dus nu de pakken uit 
Dat is een ferm besluit
De ruimte is weer daar
Voor dichter bij elkaar

Refrein 

IW lustrum lied 

Wijs: milord
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  DDOOR MARIA EPEMA, IW GORINCHEM 

IW Gorinchem steunt 
Crisisopvanghuis voor moeders en 
kinderen door opzetten van virtuele 
Kerstmarkt

In 2021 werd in Gorinchem een start gemaakt 
met het realiseren van een nieuw te openen 
Crisisopvanghuis voor moeders en kinderen. 
Er zitten op dit moment veertien gezin-
nen, die tijdelijk zijn ondergebracht in een 
vakantiepark, met smart te wachten op een 
plaats in dit crisisopvanghuis. De gemeente 
Gorinchem, die dit project ondersteunt, heeft 
via de woningcorporatie de locatie aangewe-
zen. Omdat het pand geheel ingericht moet 
worden zijn er heel veel basisvoorzieningen 
nodig. Maar ook, omdat dak-/thuisloos zijn 
zowel voor de moeders als voor de (kwets-
bare) kinderen stressvol genoeg is, is een 
fijne tuin, waar de mogelijkheid geboden 
wordt om veilig te kunnen zijn en waar de 
kinderen onbezorgd kunnen spelen, iets waar 
heel veel behoefte aan is. Aangezien er geld 
nodig is voor de aanpak van de tuin, deze 
kindvriendelijk te maken door aanschaf van 
een kinderspeeltoestel maar er geen budget is 

voor het realiseren van deze wensen, heeft IW 
Gorinchem een fundraising actie opgezet om 
hieraan een bijdrage te leveren. 

Wat is precies een crisisopvanghuis?
Als een vrouw in een crisissituatie zit die 
vraagt om een tijdelijke woning elders, is er 
sprake van fysiek/mentaal geweld, of lopen 
de spanningen zo hoog op binnen de relatie 
dat ze zo snel mogelijk weg moet, dan is 
verblijf in een crisisopvang (onderkomen voor 
tijdelijk wonen voor vrouwen en kinderen) de 
beste plek. Gedurende dit verblijf ontvangen 
de vrouwen ondersteuning en professionele 
begeleiding van een coach van het Leger des 
Heils, die zodoende meewerkt aan een terug-
keer naar het gewone leven. De gemiddelde 
tijdsduur van een verblijf is ongeveer één jaar. 
Deze crisisopvang is een onderdeel van het 
Leger des Heils. 

De Virtuele Kerstmarkt van IW Gorinchem.
Wat doe je als we elkaar niet meer kunnen 
ontmoeten?
Helaas kon onze Kerstmarkt in de tuin van 
één van onze leden niet doorgaan vanwege de 

 “Never trust your fears, they don’t 
know your strength.” 

 Athena Singh
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Onze ‘gewone’ wereld is veranderd maar niet 
voor onze jongste kleinkinderen. Voor hen 
zijn mensen met mondkapjes, dozen met zelf-
testen, af en toe naar de GGD, enkele weken 
niet naar school de ‘gewone’ wereld. Zij kijken 
vragend als iemand ze een hand wil geven 
en gaan over op een boks en lieve lach. Het 
brengt een glimlach rond mijn mond.

Hoe zal het zijn als het weer kan, ‘onze ge-
wone’ wereld. Die van spontaan ontmoeten, 
naar school gaan en naar ons werk. Gewoon 
elkaar ontmoeten, naar het restaurant, het 
theater, het museum en onze Inner Wheelbij-
eenkomst. Het afgelopen jaar kon dat soms 
wel en dan weer niet. We ontmoeten elkaar 
digitaal, proberen een bezoekje te brengen 

aan degenen die alleen zijn en brengen een at-
tentie rond. Fijn dat het kan, maar we missen 
het fysieke contact. 
Elkaar ontmoeten betekent lief en leed delen, 
de persoonlijke gesprekjes, de glimlach of 
voorzichtig een arm om iemands schouder. 
We weten dat er mensen zijn die problemen 
hebben en horen en lezen de berichten in het 
nieuws. Psychische en financiële problemen 
brengen in veel huishoudens verdriet. Binnen 
onze clubs proberen we ook in deze lastige co-
ronaperiode via de contactpersonen signalen 
in die richting op te vangen en te kijken of hulp 
geboden kan worden. Want hulp bieden zit 
in ons DNA en dat geldt ook voor de Johanna 
Hamburger Stichting. Blijvend aandacht voor 
elkaar houden is moeilijk, maar we doen 
ons best ook al voelen we afstand en is hulp 
bieden lastig.
Naast het bieden van hulp kijkt het bestuur 
van de Johanna Hamburger Stichting ook naar 
de veranderingen in de maatschappij en de 
consequenties daarvan voor onze stichting. 
We willen allemaal graag weer terug naar de 
voor ons ‘gewone’ wereld. Maar de vraag is wat 
de ‘gewone’ wereld is. Voor de kleinsten zal de 
wereld zeker veranderen….

  DOOR JANINKA DE BEER, JOHANNA HAMBURGER STICHTING

 

Kijken naar de ‘gewone’ wereld    

verscherpte Coronamaatregelen. Wat te doen 
met onze creatieve producten en alle over-
heerlijke recepten die voor bereiding klaar 
lagen? En niet te vergeten:  hoe komen we aan 
de beoogde opbrengst voor ons goede doel?
Na rijp beraad heeft de Kerstmarktcommissie 
een virtuele Kerstmarkt opgezet. Een aantrek-
kelijke digitale folder werd snel samengesteld 
met al onze producten zoals kerstkransen, 
-schaaltjes, vogelpotjes met vetbolletjes en di-
verse zoete en hartige lekkernijen: kerstcakes 
en –koekjes, chutneys en appeltaartjes, alles 
home made. ( zie foto)  
Alle serviceclubs en andere relaties werden 
per mail benaderd. En het liep storm!  De 
crea-club en de kookclub van IW hebben hard 
moeten werken om alle aanvragen te kunnen 
honoreren. Het resultaat was een prachtige 
opbrengst van € 2.145,-
Daarnaast werden kaarten - ontworpen 
door Niek van Lopik - te koop aangeboden. 
Vijf kaarten met envelop à € 10,- exclusief 
verzendkosten. Nog steeds te bestellen bij  
moniquevandrunen@telfort.nl.
De opbrengst van de virtuele markt en de 
kaarten komt geheel ten goede aan ons goede 
doel: de inrichting van een kindvriendelijke 
tuin en/of speelobject van de crisisopvang 
voor moeders en kinderen te Gorinchem.
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Een wandeling, heerlijk in de buitenlucht en 
binnen samenkomen in een grotere ruimte, 
wat verder uit elkaar. Dat zou een kerstviering 
van onze IW Barchem nog wél mogelijk maken. 
Zo gebeurde! Vijftien dames wandelden in de 
prachtige bossen rond Ruurlo. Teruggekomen 
van de wandeling zaten de niet-wandelaars al 
binnen te wachten. Midwinterhoornblazers, 
erwtensoep, toch een kerstverhaal en tot slot 
een IW-kroket maakten het geheel compleet. 
Om vijf uur moesten we weer buiten staan. 
Het lukte !! Iedereen was blij elkaar weer even 
te ontmoeten en bij te praten. Helaas voor 
ons project geen goede verdiensten op de 
Kerstfair, die zoals overal werd afgelast. Maar 
onderlinge verkopen aan leden en bekenden 
van vogeltaarten, kerststukjes, handwerk en 
hartentasjes bracht toch nog een mooi bedrag 
op. Een lichtje mee voor thuis, als herinnering, 
en met een laatste blik op de grote ver-
lichte kerstboom bij Kasteel Ruurlo reden we 
huiswaarts. Toch een voldaan gevoel bij deze 
andere kerstbijeenkomst!

  DOOR LIEN DE HAAN, IW BARCHEM

 

Kerstbijeenkomst anders dan anders   

Onze club verkoopt sinds enkele jaren 
tijdens een winterfair ‘Winterdromen’ goede 
feestelijke tweedehands kleding en schoenen 
in de Stadshal van Theater de Kampanje in 
Den Helder ten bate van een goed doel. Dit 
jaar hebben we ervoor gekozen om het NSP 
te ondersteunen. Helaas, de winterfair ging 
voor de tweede keer niet door, maar er was 
nog kleding over van 2019. Dankzij één van 
onze leden met goede connecties binnen 
de winkeliersvereniging, mochten wij gratis 
gebruik maken van een leeg winkelpand 
in het winkelcentrum. Een enorme ruimte, 
dus alles stond ruim en afstand was 
gewaarborgd. Oproepen gedaan om kleding 
in te brengen, er kwamen voldoende 
bruikbare goederen binnen. Auto’s werden 
volgeladen en de rekken volgehangen. Het 
was even aanpoten, maar heel leuk om 
weer bezig te zijn. Ons motto is: “ Het moet 
verkocht worden, dus het mag dan niet te 
duur zijn”. Prijzen liggen tussen de 2,50 en 30 
euro, tot een max van 50 euro (galakleding 
en bruidskleding). Van donderdagmiddag 
t/m zaterdagmiddag (periode 3-12 t/m 18-12) 

heeft IW Den Helder kleding verkocht. Het 
was niet elke middag superdruk, maar er 
was genoeg aanloop. En na anderhalve week 
zag je dat de kledingrekken leger waren. 
Aangezien we elkaar door corona ook niet 
tijdens het jaarlijkse kerstdiner konden 
spreken, was dit een heel goede manier om 
elkaar te zien en bij te praten. Goed voor 
de saamhorigheid. Ook de leden die niet in 
staat waren om een middag te helpen met 
de verkoop, kwamen langs voor een praatje. 

Hierdoor kunnen we € 1500 bijdragen aan het 
NSP. Al met al een prima bedrag, zeker als je 
bedenkt dat de prijzen laag waren. Wat over 
was en we niet wilden bewaren is in dozen 
verscheept naar IW Paramaribo en afgegeven 
bij Stichting Present, een instantie die 
kansarme mensen bijstaat in hun leven. Dus 
ook voor het goede doel. En de feestkleding 
hangt en ligt weer bij enkele leden tot 
Winterdromen 2022. Kortom het was een 
groot succes!

  DOOR COBIEN VAN HAASTERT, HARTENVROUW IW DEN HELDER 

Van winterfair naar pop-up shop 
Kledingverkoop voor ‘Hart voor Vrouwen’ door IW Den Helder december 2021
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  DOOR COBIEN VAN HAASTERT, HARTENVROUW IW DEN HELDER 

Van winterfair naar pop-up shop 
Kledingverkoop voor ‘Hart voor Vrouwen’ door IW Den Helder december 2021

  DOOR ELJA FRANKEN, IW WADDINXVEEN

  

Verandering, normaliter staat dit garant 
voor nieuwe uitdagingen. Een nieuwe job, 
een andere woning, een nieuwe sport en zo 
kunnen wij nog wel even doorgaan. Maar de 
verandering die wij als leden van IW-clubs 
noodgedwongen moesten inzetten, schaar 
ik persoonlijk niet onder de leukste veran-
deringen. Wij moesten wel veranderen want 
zonder digitaal platform geen ontmoeting! En 
ontmoeten, verbinden en elkaar inspireren tot 
mooie initiatieven, dat is onze missie, ons doel 
en daarvoor komen wij in actie. Zo ook voor 
ons kerstmoment. Het moment om met elkaar 
stil te staan bij het afgelopen jaar, elkaar te 
ondersteunen bij moeilijke momenten tijdens 
deze feestmaand.  De plannen lagen klaar. 
Een geweldig programma, met muziek en 
samenzang, met aandacht voor de medemens 
die wel wat ondersteuning kan gebruiken. 

Maar ook met aandacht voor elkaar. Oh, wat 
keken wij er naar uit. De rest is inmiddels 
geschiedenis, net als bij velen van jullie moest 
het roer om, moesten wij veranderen! Toen 
bleek dat wij hier heel goed in zijn gewor-
den. Omdenken, creatief zijn, niet denken in 
onmogelijkheden maar wat kan er wel, gezien 
de maatregelen?
Een kerstfeest digitaal? NEE, dat waren wij 
direct met elkaar eens. Maar wat dan? 
Elkaar ontmoeten, elkaar zien, elkaar (bijna) 
even aanraken, gewoon bij de voordeur, op 
afstand. En de energie die je dan krijgt! Hupsa-
kee de schouders eronder, een ‘kerstpakketje’ 
maken voor iedereen, lokale ondernemers 
steunen met deze actie en van elke ontmoe-
ting bij de voordeur maakten wij een foto. 
Al deze kleine geluksmomenten hebben wij 
gebundeld in een mooie fotocompilatie. Wat 

was het leuk en wat was dat bij elke deur een 
klein feestje.
Mocht je denken dat veranderen op latere leef-
tijd moeilijker wordt? Dat valt nog te bezien 
want weet je wat wij als IW Waddinxveen als 
alternatief voor onze ‘nieuwjaarsreceptie’ heb-
ben bedacht? Wij hebben onszelf gefilmd en in 
het filmpje hebben wij een persoonlijke bood-
schap verwerkt. Voor ons allemaal, van ons 
allemaal. Daar is een geweldig leuke film van 
gemaakt die een ieder van ons heeft kunnen 
bekijken wanneer men daar de gelegenheid 
voor had. En ja…………digitaal is leuk, een 
mooie verandering en een goed alternatief, 
maar in het ‘echie’ is het altijd persoonlijker 
en laten wij dat vooral niet veranderen. De 
aandacht voor de persoon, binnen of buiten 
onze clubs. Iedereen verdient die aandacht en 
dat mag nooit veranderen!

Prettige Kerstdagen
en een 

gezond en liefdevol
2022

Pr
ettige Ke

rstdagen

EN EEN GEZOND
 EN LIEFDEVOL 2022

Prettige Kerstdagen
en een 

gezond en liefdevol
2022

Zijn wij veranderd? Is onze club  
veranderd of is de wereld zo veranderd?
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BREIEN is mijn passie. Breien is een bezigheid 
die veel mensen leuk vinden en breien voor 
een ander is dubbel leuk. Voor dit project 
had ik een patroon ontworpen om een 
adventsshawl te breien. Iedereen die daar 
belangstelling voor had kon zich inschrijven.
Dit hele project ging mij mede om wat 
verbinding en gezelligheid te brengen in de 
adventtijd, toch voor sommigen een moeilijke 
tijd en met weer een kerst die niet uitbundig 
gevierd kon worden, was dat voor veel 
mensen lastig. Dat verbinding brengen is op 
verschillende manieren echt onwijs goed tot 
uiting gekomen.
Er hebben zich 1055 mensen ingeschreven, 
waarvan ook zo’n 75 IW leden, denk ik,
Er zijn zo rond de 800 shawls gebreid, de 
meeste daarvan zijn ook echt af.
Er zijn altijd mensen die zich inschrijven en 
dan de patronen verzamelen, omdat het nu 
gratis verkrijgbaar is, dat is ook prima, maar 
daarom zijn er geen 1000 shawls gebreid.
Er deden drie mannelijke breiers mee. De 
jongste deelnemer (toevallig een van de 
mannen) was 25 jaar, de oudste breidster was 
92 jaar. Beide hadden de shawl ook echt af .
We hadden één blinde deelnemer. Zij kreeg 
van mij het patroon op een andere manier 
aangeleverd, zodat ze het in haar Daisyspeler 
kon laden en het patroon kon laten voorlezen.
Eén breier heeft de shawl ‘dubbel gebreid’; 
haar shawl kun je duidelijk onderscheiden, 

omdat die in twee kleuren gebreid is, 
waardoor de patronen heel duidelijk naar 
voren komen. Deze breister is trouwens een 
Nederlandse in Frankrijk.
Er is over de hele wereld mee gebreid. 
De verste is Australië (wederom een 
Nederlandse), maar er waren breiers over heel 

Europa, Engeland en Amerika/Canada. Dat 
was ook de reden dat ik het patroon vrij kort 
van te voren ineens nog naar het Engels moest 
vertalen.
Dagelijks om 00:01 werd de mail voor die dag 
eruit gedaan. Ik probeerde er iedere dag iets 
leuks van te maken, met daarin de link naar 
het patroon. Er was een grote groep breiers die 
ervoor opbleven en dan voordat ze naar bed 
gingen de twintig toeren van die dag alvast 

gingen breien. ’s Ochtends hoefde ik eigenlijk 
alleen maar whatsapp  of Facebook te openen, 
om te zien dat de mail goed verstuurd was. 
De Amerikaanse breiers kregen het patroon, 
vanwege het tijdsverschil, natuurlijk ‘gisteren’ 
al.
Er kon op verschillende platforms mee 
gekletst worden over de shawl. Zo was er 
een groep op Facebook (inmiddels ben ik 
daar mijn eigen ‘Wolhobby’ groep gestart), 
een groep op Ravelry, een kletsapp en een 
vragenapp op Whatsapp en iedere avond 
gingen we live op Clubhouse. 
 Clubhouse is een vrij nieuw concept. Je zit 
met een groep geïnteresseerden in een live 
chathouse (dus je praat echt tegen elkaar). 
Bij binnenkomst zit je in het publiek, maar als 
je wilt deelnemen aan het gesprek dan kun 
je je hand opsteken en dan word je door de 
moderators naar het podium gehaald, waar 
alle sprekers zijn. Als iedereen door elkaar 
praat kun je er niets van verstaan, dus volgens 
Clubhouse etiquette heb je de microfoon dicht 
als je niet praat en wacht je op elkaar als je iets 
te melden hebt.
Er is zelfs een adventsshawl lied geschreven 
door Constance (één van de moderators op 
Clubhouse), op de melodie van Jingle Bells. 
Iedere woensdag zong zij voor ons het nieuwe 
couplet voor op Clubhouse. 

Dat breien verbinding kan brengen, kwam op 
een paar hele bijzondere manieren tot uiting. 
Ik heb zelfs mijn achternicht ontmoet. Zij 
wilde zich inschrijven, dat lukte niet en toen 
ze mij ging googelen zei ze tegen haar man: 
“Zal ik jou eens wat zeggen: ik ken deze vrouw! 
Dat is de dochter van mijn nicht Jeanne uit 
Schipluiden. Ik heb leren breien van Jeannes 
moeder, Linda’s oma”. Ze vond het heel erg 
leuk dat ze nu, meer dan 60 jaar later (ik ben 
52) met ‘de kleindochter van’ een project ging 
breien. 
In Londen woont en werkt een Nederlandse 
die mee ging breien. Enkele dagen later kreeg 
ik contact met een andere Nederlandse dame, 
die ook in Londen woont en werkt en die ook 
meedeed. Ik heb de twee met elkaar in contact 
gebracht en zij hebben een koffie-en-breidate 
in Londen gedaan! Wat een verbinding! Naar 
aanleiding daarvan plaatste ik een paar 
dagen later een foto van hun in de dagelijkse 
nieuwsbrief, met het verhaal hoe het gegaan 
was, waarop een Engelse vrouw uit Harderwijk 
weer een bericht naar mij stuurde voor de 
twee dames in Engeland. Ik vermoed dat zij 
elkaar ook nog wel zullen gaan ontmoeten.
Er zijn onderlinge whatsapp groepjes ontstaan 
van bekenden die gewoonlijk misschien met 
elkaar zouden afspreken om te breien, maar 
dat kon natuurlijk ook niet. Zij breiden op deze 

  DOOR LINDA VAN  SCHEIJNDEL, PAST-PRESIDENT D56

DE ADVENTSSHAWL  

“Always go with the choice 
that scares you the most, because 

that’s the one that is going to
 help you grow.”
Caroline Myss
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De digitale wereld is langzaam onze club 
binnengeslopen. Het bestuur vergadert 
via Zoom en voor de leden werd een 
zakelijke en een sociale WhatsApp-groep 
gecreëerd. Aan de clubbijeenkomsten via 
Zoom was de deelname gering, misschien 
vanwege onze gemiddelde leeftijd. Omdat 
we niet ondergesneeuwd willen raken 

in de digitale wereld blijven we elkaar 
zolang dat mogelijk en nodig is in kleine 
groepjes live zien en spreken. Hier volgen 
een paar voorbeelden:

•  Het plan om in december samen met de 
bewoners van een woonzorgcentrum 
kerststukjes te gaan maken kon wegens 

verscherping van de coronamaatregelen 
niet doorgaan. We lieten ons niet uit het 
veld slaan en gingen in kleine groepjes zelf 
thuis met elkaar aan de slag. Voor de club 
een gezellige en geslaagde dag en voor de 
bewoners toch mooi versierde tafels in het 
restaurant. 

•  Ter vervanging van onze bijeenkomst in 
januari is een telefooncirkel georganiseerd. 
Wie belde was een verrassing. Iedereen 
genoot van de leuke gesprekken, een half 
uur was vaak te kort.

•  In februari is in kleine groepjes een wande-
ling gepland, die wordt afgesloten met 
erwtensoep bij de leden thuis.

Ondanks Corona is het contact tussen de 
leden geïntensiveerd. We hebben er zelfs 
drie nieuwe leden bij gekregen.  

  DOOR MINOUCHE VAN SOEST, IW NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL 

 Kan het iets minder digitaal?    

manier ’samen’ aan het project. 

Verder heb ik hele ontroerende mails 
gekregen. Er was bijvoorbeeld iemand 
die me liet weten dat december voor haar 
zo’n eenzame maand is, waar ze altijd erg 
tegenop ziet. Maar nu gingen we met elkaar 
het adventsproject breien en als dat voorbij 
was, dan was het nog maar een week, dat 
overleefde ze ook wel weer. Ik ben echt een 
beetje van de kaart als ik zoiets lees. Ik dacht 
altijd dat ik wel wat oog voor eenzaamheid 
had, maar de echte eenzamen zijn toch minder 
zichtbaar dan je denkt. Dit voorbeeld is een 
van de mailtjes, maar ik heb heel erg veel 
berichten van gelijke strekking ontvangen. 

Iedere mail die binnen gekomen is, heb ik 
beantwoord. 

Er zijn heel veel mensen die het 
adventsproject als revalidatie gebruikten 
omdat ze herstellende waren van een 
operatie. Ook waren er diverse breiers die 
in een behandeltraject zaten voor andere 
gezondheidsproblemen en dan de shawl 
meenamen naar ziekenhuisafspraken en 
dergelijke.  Cilia van IW Epe heeft twee shawls 
gebreid en één daarvan is voor € 100 voor ‘Hart 
voor Vrouwen’ verkocht. 
Als ‘verrassing’ had ik aan het eind van de 
shawl het jaartal 2021 erin ’gedesignd’. Dat 
kun je op sommige van de foto’s goed zien. 

Als mensen liever geen jaartal in hun shawl 
hadden, konden ze het weglaten of vervangen 
door één van de eerdere patronen.

Het is een geslaagd project geworden waarin 
veel verbinding is gelegd. Dat was voor mij 
reden om meteen aan het volgende project te 
gaan werken:  de 40-dagen tijd Col.
Van 2 maart tot 16 april komen dagelijks vijf 
toeren uit van dit patroon in kleurwerk. Als 
mensen ‘bij’ blijven, is hun col af als het Pasen 
is. Gelukkig zijn we inmiddels zo ver dat de 
regels en beperkingen bijna verdwenen zijn, 
maar ik ga proberen er net zo’n verbindend 
project van te maken als het shawl project.  
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Geprikkeld door het thema ‘Verandering’ kijk 
ik terug op de bijna twee jaar dat ons leven 
wordt beïnvloed door een pandemie. Voor 
mensen die dierbaren verloren aan COVID -19 
en mensen die er ziek door werden en heel 
lang herstel nodig hebben, is het leven op zijn 
kop gegooid en onherroepelijk veranderd. 
Vanwege de regels waar we ons aan proberen 
te houden is veel anders geworden dan we ge-
wend waren. Ik merk zelf dat ik me ongemak-
kelijk voel als mensen te dicht bij me komen 
en het schudden van handen en het geven van 
kussen als begroeting levert wellicht ook in de 
toekomst een aarzeling op.
Ik ken mensen die heel veel van zich zelf 
moeten en die zichzelf weinig gunnen. Door de 
huidige omstandigheden wordt dit versterkt 
en neigen we vaak om vooral te kijken naar 
wat niet mogelijk is. Op die manier kan het 
leven toch en stuk minder fijn worden. Bij IW 
Tilburg-Triborch zijn we gaan onderzoeken 
wat we kunnen doen om toch de slingers op te 
hangen en zo zelf van het leven een beschei-
den feestje te maken. 
Het omdenken van wat niet kan naar ‘wat zijn 
mogelijkheden’ heeft ons verrassende en leu-
ke activiteiten opgeleverd waarvan een aantal 
zeker blijft bestaan. Mogen we niet met de hele 
club in een restaurant een kerstdiner vieren? 

Dan doen we dat toch in kleine groepjes bij 
elkaar thuis! Het leverde bijzondere momen-
ten op waarbij we elkaar beter leerden kennen 
en we diepere gesprekken konden voeren. We 
zijn een ‘lopend vuurtje’ gestart. Hierbij begint 
een groepje met het organiseren van een 
wandeling of lunch en de deelnemers nodigen 
vervolgens andere leden uit voor een soort-
gelijke activiteit. Hierdoor kunnen nieuwtjes 
met elkaar worden gedeeld, spreek je elkaar in 
een andere setting dan een clubavond en ook 
hierbij nodigt de het kleine gezelschap uit tot 
goede gesprekken. 
Jaarlijks organiseren wij een ‘Ladiesnight’ 
waarbij 300 vrouwen samen een leuke film-
avond  beleven en de opbrengst natuurlijk 
voor een goed doel is. Omdat dit niet mogelijk 
was maar we toch graag een goede doelen 
actie wilden doen, is gezocht naar mogelijk-
heden. Dat werden er twee! Een verkoop van 
onze gedragen kleding via internet leverde 
1500 euro op voor project ‘Dignity’ in Zuid 
Afrika. Hiermee kon voor veel schoolgaande 
meisjes duurzaam menstruatie- materiaal 
worden gekocht. Onze herfstwandeling, die, 
ondanks dat het regende, vrolijke gezichten 
opleverde met een mooie bijdrage voor Stich-
ting ‘Jarige Job’! Onze inzet voor het Natio-
naal Service Project waarvoor eindeloos veel 

theedoeken werden voorzien van het motto 
‘Vriendschap weeft banden’ was ook mogelijk 
omdat het thuiswerk soms flexibiliteit gaf om 
bestellingen samen te maken of een stapeltje 
mee naar huis te nemen om zo bij te dragen 
aan de productie. 
We zochten en vonden naast onze clubavon-
den, die we zolang het moest, via Zoom voort-
zetten, mogelijkheden om elkaar in persoon te 
spreken, samen iets te ondernemen en onze 
inzet voor goede doelen voort te zetten. Het 
thema van dit nummer van Kroniek is ‘Veran-
dering’ . Om een blijvende verandering in je 
leven door te voeren, moet je doorzetten en 
positief beloond worden. Wij zijn als club po-
sitief beloond voor onze activiteiten in kleine 
groepen en ik verwacht dat dit een blijvende 
verandering oplevert. Van vooral bijeenkom-
sten en activiteiten voor de hele club naar ook 
in kleiner verband elkaar treffen en van elkaar 
leren. Natuurlijk zijn we blij als we weer als 
vanouds onze ‘Ladiesnight’ kunnen organise-
ren, met ‘NL Doet’ in het verzorgingshuis een 
ontbijt mogen serveren en we weer in clubver-
band in ons vaste restaurant bijeen komen!  De 
afgelopen twee jaar hebben ons ook verande-
ring gebracht en dat is een verrijking! 

  DOOR INGE TOFIELD, IW TILBURG-TRIBORCH 

 

Kijken naar wat mogelijk is….   

IW projecten van clubs, district of landelijk 
houden ons allemaal actief: door fundraising 
of door je handen uit de mouwen te steken. 
Maar het zijn ook goede gelegenheden om 
eens bewuster te kijken naar jouw leven en dat 
eens te vergelijken met anderen in Nederland 
en daarbuiten. Dan kun je meestal, eigenlijk 
niet anders dan tot de conclusie komen dat we 
geluk hebben met de plek waar we geboren 
zijn. Vaak, laten we het maar eerlijk zeggen, in 
een bevoorrechte omgeving. 
Wanneer we bewuster rondkijken door de 
projecten die we doen, komen we soms schrij-
nende zaken tegen. Met mijn club heb ik mooie 
projecten mogen doen: werken met vluchtelin-
gen vrouwen bij een noodopvang van COA, het 
‘Hartenvriendjes’project, maar ook een bezoek 
aan club Curaçao….. Dit en andere projecten 
hebben mij echt een nieuwe wereld laten zien. 
Een wereld die heel anders is dan waar wij 
in opgegroeid zijn en nu in leven. Een wereld 
waar veel dingen minder makkelijk zijn als bij 

 DOOR ANITA MEERDINK, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Eerste stap in verandering is 
bewustwording
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ons en waar ook veel geleden wordt. Maar ook 
een wereld waar vrouwen zoveel kracht heb-
ben en mede met onze steun verder kunnen. 
Al het ‘goede’ wat we ‘met elkaar voor elkaar 
en voor anderen doen’, maakt ons, als je dat 
wilt, persoonlijk betrokken. In mijn geval 
kregen ‘de vluchtelingen’ gezichten en kon ik 
met hen praten. Kregen we, door het ‘Harten-
vriendjes project’ een schokkend beeld via de 
hulpverleners over geweld achter de voordeur. 
Kreeg ik in Curaçao ongelofelijk veel respect 
voor een vrouw, Tante Emma, die andere vrou-
wen hielp, door haar opvang van kinderen na 
schooltijd. Ze had daar, mede met hulp van IW 
en andere serviceclubs, haar hele huis voor om 
laten bouwen. Die persoonlijke betrokkenheid 
zorgt ervoor dat je soms beter gaat begrijpen 
waarom anderen iets doen of laten…. Het 
inleven in anderen maakt je een rijker mens. 
Rijker omdat je meer bewust wordt van wat 
er werkelijk gebeurt, en je daardoor situaties 
anders beoordeelt en je er anders op gaat 
reageren.
Onze vrouwenbelangengroep (nog steeds zon-
der naam) wil dat bewust worden bevorderen 
en dan met name op het gebied van de positie 
van vrouwen. Deze werkgroep valt erg goed 
binnen de gedachte van IIW: ‘Strong Women, 
Stronger World’. Wanneer je op de website van 
International IIW kijkt zie je dat ze daar een 
onderverdeling maken in ‘Gezondheid’, ‘Scho-
ling’, ‘Kansen’ en ‘Zelfredzaamheid’. 

Bewust zijn van wat er werkelijk gebeurt, soms 
heel dichtbij, soms verder weg, maakt het mo-
gelijk onderdeel te worden van een oplossing. 
Niet door op de barricades te staan voor vrou-
wenbelangen maar bewust worden van onze 
omgeving en dit delen met iedereen in je om-
geving, mannen en vrouwen. Geen fundraising 
maar bewustwording.  Ik zal een voorbeeld 
geven: ons prachtige ‘Hart voor Vrouwen’ 
project. Door de bewustwordingswandelingen 
die ik gemaakt heb, gaat er onmiddellijk een 
lampje branden als een vriendin me verteld 
dat ze zoveel spierpijn heeft en zo vermoeid is 
de hele tijd….
Het zou mooi zijn als we met ons allen bewus-
ter worden wat er rond vrouwenbelangen in 
onze omgeving gebeurt zodat we daar ook 
alerter op kunnen worden. 
Op de oproep in de nieuwsbrief om een vrou-
wenbelangengroep te vormen is enthousiast 
gereageerd. Er kwamen aanmeldingen uit 
diverse clubs. Met deze groep leden zijn we 
gaan praten over hoe en wat. Eén van de 
zaken die hieruit kwam was het 
lidmaatschap van de Nederlandse 
Vrouwenraad. 
Gelukkig is dat voorstel door de hele 
club omarmd en na een interview en 
een presentatie door Marian Tellegen zijn we 
als lid geaccepteerd. De NVR spreekt namens 
een miljoen Nederlandse vrouwen en komt op 
voor vrouwenbelangen op allerlei gebieden, 
sterk overeenkomend met de doelstellingen 
van ‘Strong Women, Stronger World’.  De doel-
stelling van onze IW Vrouwenbelangengroep 
is dus eigenlijk om met ons allen bewuster 
te worden van situaties van vrouwen om ons 
heen en verder weg. We zijn hard aan het 
nadenken hoe we iedereen kunnen bereiken, 
rekening houdend met het feit dat iedere club, 
ieder lid daar op haar eigen manier mee om 
moet kunnen gaan. 

Graag nodigen we jou ook uit met ons mee 
te denken…. Hoe kunnen we dit gezamen-
lijk  oppakken? Voel je welkom en stuur een 
mailtje om je op te geven en mee te denken 
naar de redactie van de Kroniek 
(kroniekhoofdredacteur@gmail.com). 
We verheugen ons op jouw bijdrage!

“If they say it’s impossible,
 it’s impossible for them, 

not for you.”
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Op donderdag 9 september 2021 heeft de 
president van IW Delft (Tynke Siegersma) in 
aanwezigheid van de inkomend president 
van District 60 (Wendy Merhai) een cheque 
overhandigd ten behoeve van Stichting 
‘Hartekind’. Er was door het gebrek aan 
activiteiten i.v.m. COVID-19 een prachtig 
bedrag over in de kas van D60, geld dat 
bestemd mocht worden voor een goed doel. 
Iedere club uit D60 kon een idee opperen 
waarna er een doel gekozen werd. IW Delft 
koppelde het Nationaal Service Project ‘Hart 
voor Vrouwen’ aan de Stichting ’Hartekind’. 
Een non-profitorganisatie die zich 
bezighoudt met praktische ondersteuning 
van ouders met een ‘hartenkindje’ en 
met financiering van onderzoek voor het 
vergroten van overlevingskansen van 

kinderen met hartproblemen. Gelukkig zag 
het district het nut in van dit doel en konden 
wij een prachtig bedrag doneren. 
Jaarlijks horen 1500 kersverse ouders 
dat het hart van hún kindje niet helemaal 
gezond is. Hun kind is één van de meer 
dan 25000 hartenkinderen in Nederland, 
kinderen met een hartafwijking. Ongeveer 
twee derde van deze hartenkinderen moet 
vlak na de geboorte één of meerdere 
levensreddende operatie(s) ondergaan. 
Bovendien hebben hartenkinderen vaak een 
kortere levensverwachting en beperkingen 
door hartfalen, hartritmestoornissen en/
of opgelopen hersenschade. Nog altijd 
overlijden jaarlijks ook 150 hartenkinderen, 
waarmee een hartafwijking doodsoorzaak 

nummer 1 is onder kinderen tot 15 jaar.
Op de avond van de uitreiking van de 
cheque hebben Fieke en Stefan Huysmans, 
als ouders van een hartenkindje, een 
indrukwekkende presentatie gehouden 
over het nut van de stichting en het belang 
ervan voor hun eigen situatie. Zij zijn zelf 
ook vrijwilliger bij Stichting ‘Hartekind’ en 
willen op die manier iets terug doen voor de 
organisatie. Meer informatie is te vinden op 
www.hartekind.nl.
Op het einde van de avond overhandigde 
Wendy Merhai een presentje aan IW Delft: 
een doosje vol inspiratie. Mooi om te 
gebruiken als afsluitend onderdeel tijdens 
onze bijeenkomsten. 

  DOOR NETTY ZEGERS, IW DELFT

VIW Delft koppelt Stichting Hartekind 
aan het NSP

Vanuit Commissie R & O
Zoals al eerder gemeld is er nieuwe regelgeving 
die van belang is voor alle IW clubs/
verenigingen in Nederland. Het gaat over de 
WBTR die per 1 juli 2021 in werking is getreden 
en over de UBO. Wij stuurden jullie al eerder 
de nodige informatie, maar voor de zekerheid 
hieronder nog als volgt:

WBTR > Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen
De WBTR is nieuwe wetgeving om de gang van 
zaken binnen verenigingen en stichtingen beter 
te kunnen reguleren. IW NL, de drie Districten 
en de meeste IW-clubs zijn verenigingen die 
staan ingeschreven in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel. Hierop is de WBTR 
van toepassing. De nieuwe regelgeving geldt 
meteen en moet ook worden opgenomen 
zodra je statuten gaat wijzigen; een 
statutenwijziging is daarvoor op korte termijn 
niet noodzakelijk. Het is wél verstandig om 

bepaalde onderdelen uit de WBTR vast op te 
nemen in het Huishoudelijk Reglement.

UBO registratie uiterlijk op 27 maart 2022
Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ 
of > uiteindelijk belanghebbende van een 
organisatie. Elke organisatie is verplicht de 
identiteit van de UBO vast te stellen. Voor 
onze verenigingen zijn dat – meestal – álle 
bestuursleden die staan ingeschreven in het 
Handelsregister. Zorg dat je als bestuur het 
UBO formulier invult, ondertekent en stuurt 
naar de Kamer van Koophandel. Je kunt ook 
wachten totdat de KvK of je bank hierom 
vraagt.

Model Clubhandboek / Model Clubjaarboek
De clubs ontvingen al eerder Model Club 
Statuten en Model Club Huishoudelijk 
Reglement. Eindelijk is nu ook het Model 
Clubhandboek met Model Clubjaarboek 

klaar. Wij sturen dat aan de clubs. Het is een 
uitgebreid model dat door iedere club naar 
eigen ‘zeden en gewoonten’ kan worden 
ingevuld en dat in beweging blijft: door het 
te koppelen aan het Clubjaarboek hopen 
wij dat een club het Handboek bij begin van 
een nieuw clubjaar weer eens tegen het licht 
houdt en daar waar nodig zal aanpassen. Onze 
commissie zal jaarlijks – tegen het einde van 
een clubjaar – de clubs een update geven van 
mogelijke tussentijdse aanpassingen.

Vragen / opmerkingen ?
Neem contact op met Susanne of Klara

IW Commissie Regels & Organisatie
Susanne Metelerkamp Cappenberg (IW 
Purmerend)
sac.mc.beetz@gmail.com
Klara Eling (IW Lelystad)
klaraeling@hetnet.nl
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Door leden en bestuur van IW Walcheren
Op 20 november 2021 is ons aller Trijntje van 
Hunnik-Mesander, na een betrekkelijk kort 
ziekbed, overleden.
Zij was een lief en zorgzaam persoon, die veel 
aandacht had voor haar naasten. Ze was een 
trouw lid en genoot van de IW bijeenkomsten. In 
deze coronajaren had ze grote waardering voor 
de aandacht van de club. We zullen hele goede 
herinneringen aan haar bewaren. In het bijzon-
der haar hartelijkheid en goedlachsheid

Door leden en bestuur 
IW Hoogezand-Sappemeer
In december overleed Errie Gorter-Winkler op 
de leeftijd van 90 jaar. Zij behoorde tot de groep 
oudere leden van onze club ooit begonnen als 
‘Rotary-anns’, die zich begin jaren ‘90 hebben 
neergelegd bij de plannen van de toen jongere 
leden, die lid wilden worden van Inner Wheel. 
De laatste jaren hadden we een klein en gezellig 
bridge-en praatclubje, dat zeer geregeld bij 
elkaar kwam. Errie genoot hiervan net als de 
aanwezige leden. Ze vertelde dan vaak enthou-
siast over haar ervaringen op internet. Op de 
rouwkaart stond  “Tot het laatst helder, eigenzin-
nig en geïnteresseerd“, dat was Errie zeker en zo 
herinneren wij haar. We zullen haar missen. 

Door leden en bestuur van IW Purmerend
Op 27 december 2021 kregen wij het verdrietige 
bericht dat ons trouwe lid Grietje Bergsma-
Dijkstra is overleden. Op 5 januari 1935 werd 
zij geboren in Heerlen. Via een artsenopleiding 
in Groningen kwam zij met haar echtgenoot 
in Purmerend terecht. In de eerste jaren was 
Grietje verbonden aan de huisartsenpraktijk van 
haar echtgenoot, later werkte zij jarenlang in het 
consultatiebureau. In haar vrije tijd was zij een 
begenadigd keramiste en maakte zij prachtige 
stukken. Sinds 1975 heeft zij haar bijdrage 
geleverd aan onze club. In de jaren 1984-1985, 
2002-2003 en 2003-2004 (duo met Joke Eek) was 
zij voorzitter van onze club. Hieruit blijkt dat de 
club altijd een beroep op haar kon doen. Grietje 
was een stabiele factor in onze club. Tot een jaar 
geleden ging alles voorspoedig, helaas begon 
toen de narigheid. Met name de laatste maan-
den waren erg zwaar voor Grietje en haar gezin. 

Zij werd hierbij liefdevol omringd door haar man 
Ido, haar vier zonen en vriendinnen. Wij wensen 
de familie kracht om zonder Grietje verder te 
gaan, zij zal door ons gemist worden.

Door leden en bestuur IW Leeuwarden
Tot ons groot verdriet is ons trouwe en lieve 
lid Paula Bieringa tijdens haar vakantie op 15 
januari 2022 zeer plotseling overleden. Paula 
is 86 jaar geworden. Zij werd in 2010 lid van IW 
Leeuwarden en was het zevende lid van ons 
bestuur in 2016-2018.
Paula had een fiere en krachtige uitstraling met 
een praktische en positieve denkwijze. Paula 
werd in 2014 weduwe, voor haar een immens 
verlies. Zij richtte zich op om samen met haar 
drie kinderen en hun partners en kleinkinderen 
het leven weer te omarmen. Paula had oog voor 
mensen die het minder goed hebben en kwam 
daar voor op. Door haar rustige inbreng binnen 
onze club drukte zij een positieve stempel op IW 
Leeuwarden. Wij zijn dankbaar om Paula in ons 
midden te hebben gehad.

Door leden en bestuur IW Purmerend
Volkomen onverwacht overleed op 22 januari 
2022 ons zeer geliefde en betrokken Inner Wheel 
vriendin Jantje de Jong-Lamberts op 82-jarige 
leeftijd. In 2007 kwam zij bij onze club, Jantje 
was een enthousiast lid en genoot volop van 
onze IW bijeenkomsten. Altijd was zij aanwezig, 
attent en zeer geïnteresseerd in anderen en wij 
zullen haar humor en vrolijkheid missen. Een 
gastvrije vrouw, menig clubevenement vond 

bij haar thuis plaats en daar waar nodig bood 
zij haar hulp aan. Zij was nauw betrokken bij 
de leesclub waar zij zich voor elke bijeenkomst 
terdege voorbereidde. Ook bij de museumclub 
laat zij een grote leegte achter. Door haar grote 
kennis van de kunstgeschiedenis hebben wij 
kunnen genieten van haar waardevolle bijdrage 
en deskundigheid. Ongelooflijk dat een sportief 
mens als zij er ineens niet meer is. Een mooi 
mens is niet meer. Met veel dank en warmte 
zullen wij haar gedenken en haar motto in ere 
houden. “Als het niet gaat zoals het moet, moet 
het maar zoals het gaat”. En zo is het! Je vrien-
dinnen van IW Purmerend.

Door leden en bestuur van  
IW Leeuwarden-Zuid
Op 30 oktober jl. is ons clublid Loes Bergkamp-
Visscher overleden. Zij zou op 26 november 
92 jaar geworden zijn. Loes was een echte 
Innerwheelster. Zij vond dat de mooiste jaren bij 
de IW, de jaren waren waarin ze bestuurlijk actief 
was. Onder andere presidente in het clubjaar 
1979 -1980, maar ook als secretaris. Loes werkte 
heel precies, op een rustige manier én met 
humor, maar óok met een enorm plezier. Loes 
nam actief deel aan onze subclubs: de leesclub, 
de bridgeclub en de eetclub. Ze kwam regelma-
tig bij onze bijeenkomsten. Loes kon op haar 
rustige en vriendelijke manier heel vaak raak 
de dingen benoemen, geïnteresseerd en altijd 
correct. Het laatste jaar was moeilijk voor Loes. 
Ze had Parkinson, vaak last van duizeligheid en 
pijnklachten. Met soms nog een goede dag werd 
ze toch geplaagd door een afnemende gezond-
heid. Bij haar afscheid waren veel Inner Wheel 
vriendinnen en is er mooi gesproken.   
We koesteren de herinnering aan haar. 

In memoriam

“Life is painful. Growth is painful. 
Change is painful. But in the end 

nothing is as painful as staying stuck 
where you do not belong.”

 Angel Chernoff en 
Marc Chernoff

Voor leuke, kleine presentjes, kijk even op onze webshop 
www.innerwheel.nl/giftshop

Hiermee steun je ons serviceproject ‘Hart voor Vrouwen’



  DOOR MADY LENGKEEK, IW GOES-REIMERSWAAL

Verandering
niets veranderlijker

dan een mens
is wat mijn moeder zei

want ik veranderde vaak
van gedachten over 
een of andere zaak

Inner Wheel is geen zaak
te noemen en minder

veranderlijk dan mensen
toch wensen veel leden

iets anders dan het
huidige heden

veel verandering
al meegemaakt

die een club 
wel zeker raakt

lid worden dankzij
de club van je man

is iets wat dus niet meer kan

en welk clublid
had er ooit

van kunnen dromen
dat er eens

mannen in de club
zouden komen

een jonge club wil
veel nieuwe jonge leden

een oudere club wil
veel nieuwe jongere leden

en wel met reden
jong blijven

is een van die dingen
of verjongen

maar jongen zingen niet
zoals de ouderen zongen

een oudere club
gaat al gauw proberen

over te gaan naar
een lunch elke maand

want steeds weer dineren
tot ’s avonds laat

is  iets wat vaak niet meer gaat

dus de lunch wordt
een ding

en misschien heeft het zin
maar voor sommige
leden is beter zoals

ze het in het
verleden deden

neem nu het zoomen
een ding om te roemen

maar voor ouderen vaak
een moeilijke zaak

geen beeld geen geluid
laptop toch maar weer uit

zo veranderen allerlei
dingen die in het verleden

heel anders gingen
is dat goed is dat fout

het is maar
waar je van houdt

veranderen in goede zin
houden we er maar in

een IW club
kan veranderen

door de jaren
het zal meanderen
maar iedere club

zal haar echtheid bewaren

“The question is whether or not you 
choose to disturb the world around 

you, or if you choose to let it go on as 
if you had never arrived.”

Ann Patchett


