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colofon   DOOR MARRY CODÉE, HOOFDREDACTEUR  
Verandering

Het is alweer juli en de laatste kroniek van dit IW jaar ligt voor je. Na twee corona-
jaren’ kwam gelukkig het gewone normaal weer terug. De bestuurswisselingen konden 
feestelijk worden gevierd en we konden elkaar weer ontmoeten.
Veel is er weer te lezen in deze kroniek, zoals onder andere het resultaat van de enquête 
over de kroniek. Omdat de meerderheid zich kan vinden in twee kronieken per IW jaar, 
zal de kroniek in het vervolg twee keer bij je in de bus vallen en we hopen natuurlijk dat 
jullie als club inspirerende kopij zullen sturen.

Voor de volgende kroniek is het thema: 
VROUWENKRACHT
VROUWENKRACHT in de breedste zin van 
het woord. Op dit moment is de Kracht van 
Vrouwen een belangrijk onderwerp in de 
maatschappij. Er is dus veel te schrijven o.a. 
Hoe bundel je de krachten van vrouwen, 
wat is de kracht van vrouwen binnen IW en 
daarbuiten, de kracht van betrokkenheid, de 
kracht van sociale netwerken. Pak de pen en 
schrijf jouw inspirerende verhaal!

Ik sluit mijn voorwoord van deze laatste 
kroniek af met een groot DANK JE WEL voor 
Tatjana Bieze. Zij heeft afscheid genomen als 

voorzitter PR, na meer dan vijf jaar dit werk 
intensief te hebben gedaan. Drie jaar geleden 
was Tatjana voor mij ‘de reddende engel’, 
want als je voorheen drie jaar redacteur was 
geweest, werd je één jaar hoofdredacteur en 
daar zagen de meesten als een berg tegenop,  
ook ik, omdat je niet precies wist wat er 
komen ging om een kroniek te maken. 
Tatjana heeft mij met elke kroniek enorm 
geholpen zowel met de vormgeving als met de 
inhoud en de samenstelling van de kroniek. Ze 
was een geweldige steun en we hadden een 
goede samenwerking. 

DANK JE WEL, TATJANA, ik ga je missen.

De Kroniek met oa
- IW West Betuwe, een warm bad
- IW Kampen, bezoek IW Antwerpen- Singel
- IW Doorn, buitendag naar MOMO 
- IW Nijmegen, erelidmaatschap voor Carla van Amerongen 

CLUB JUBILEA

AGENDA
9 t/m 11 september 2022:   

European Rally Berlijn 2022

29 september 2022:  

Dress Red Day

25 november t/m 10 december 2022: 

Orange The World 

 DOOR SUSANNE METELERKAMP CAPPENBERG-BEETZ, LANDELIJK PRESIDENT

GEWOON doen   
gewoon DOEN 

Het jaar zit erop. 
President zijn van 
IW Nederland is een 
uitdaging; een hele 
léuke uitdaging. Nóg 
meer betrokken zijn bij 
al het leuks dat IW NL te 
bieden heeft: mee-
denken, meesturen, 
meeleven, meedoen! 
Midden in ons rijke 

clubleven staan: wat een voorrecht, wat 
een geluk en wat een waardevolle beleving! 
Na een rustige start, veroorzaakt door het 
hardnekkige Covid-virus dat tóch weer roet in 
het eten strooide, werd het leven uiteindelijk 
in het laatste halfjaar weer ‘gewoon’, konden 
we met elkaar een beetje ontspannen en 
werd het leven weer ‘leuk’, want dat is wat we 
willen: voorál leuk. Eigenlijk lijkt mij dat een 
vergissing. We moeten aanvaarden dat het af 
en toe een beetje lastig(er) kan zijn. Oók bin-
nen IW. Zoeken naar nieuwe wegen, nieuwe 
uitdagingen, omvormen en ómdenken. Het 
hoort er allemaal bij. Sterker nog, zonder dát 
is er geen vooruitgang en heeft Inner Wheel 
geen bestaansrecht.
Vaak lijken wij niet voldoende te hebben aan 
het gewone geluk. We willen zo graag fantas-
tisch en ongelofelijk gelukkig zijn; we zoeken 
naar groots en meeslepend; we willen iedere 
dag knallen, we willen weg, heel ver weg, 
maar de realiteit is dat als we op de aardbol 
maar vér genoeg gaan, we uiteindelijk weer 
gewoon terug bij huis uitkomen. En waar wil 
je nu liever zijn dan thuis !? Ik pleit hier dus 

voor ‘gewoonheid’. Geluk en plezier vinden in 
het alledaagse. Daarin vinden we hechting, 
gezien worden door de ander, samenzijn met 
die ander, sámen doen. Dat kan dan ‘heel ge-
woon’ ontzettend mooie resultaten opleveren. 
Dat zie je in onze IW, waar iedereen zichzelf 
kan en mag zijn, waarin ruimte is voor samen 
delen, samen doen, samen plezier en samen 
verdriet, samen uit en samen thuis, maar al-
tijd ‘met elkaar, voor elkaar en voor anderen’. 
Door elkaar te steunen is er veel mogelijk en 
stel je elkaar in staat om nóg meer te groeien. 
Daarin ligt onze kracht en onze voldoening. 
Heel gewoon. Leden van IW houden van 
aanpakken, en met onze Hollandse instelling 
van ‘doe maar gewoon dan doe je gek genoeg’ 
komen we ver, heel ver: vanuit het ‘gewone’ 
bereiken we bijzonder ongewone resultaten. 
Kijk alleen maar eens naar ons fantastische 
NSP ‘Hart voor Vrouwen’. ❤ Vanuit een knap 
staaltje van denken in mogelijkheden, het 
benutten van elkaars kwaliteiten, elkaar we-
ten te motiveren én steunen hebben wij veel 
bereikt en onszelf een groot cadeau gedaan: 
veerkracht, inventiviteit en bovenal plezier. 
Het is uiteindelijk een kwestie van: gewoon 
dóen!
Ik dank jullie voor de prachtige en inspireren-
de ervaring die IW mij speciaal het afgelopen 
jaar (maar ook alle jaren daaraan vooraf-
gaande) heeft gebracht. Als ik iéts geleerd heb 
dan is het dat IW er altijd en overal is, als je er 
maar voor open staat.  Laten we geloven in 
onszelf, in de ander en in onze mooie organi-
satie. Als we dát laten zien is er vanzelf groei 
en bloei!  Ik zou zeggen: GEWOON DOEN !

Staphorst-Reestland
Opgericht 6 oktober 2012  
10 jaar

Pekela
Opgericht 1 november 1972
50 jaar

Drachten
Opgericht 11 november 1977
45 jaar

Almere- ’t Gooi
Opgericht 17 november 2012
10 jaar

Etten-Leur
Opgericht 22 november 1992
30 jaar

•  

 DOOR CLARA TEN VEEN, IW APELDOORN  

Als ik de ballen proberen te verkopen voor 
ons goede doel krijg ik wel eens de vraag 
,wat voor merk ballen zijn het? Nu kan ik 
zeggen….ballen waar je een ‘hole in one’ 
mee kunt slaan. Op 23 april speelde ik een 
rondje golf met mijn man op de Veluwse 
Golfclub en ja hoor op hole twee een ‘hole in 
one’!!  Deze keer niet in een wedstrijd zoals 
vijf jaar geleden op hole vijf maar wel een 

super goed gevoel. De golfsters onder ons 
gun ik zeker ook deze mooie ervaring. Dus 
prima golfballen. 
Succes allemaal 
veel golfplezier

Even een leuk berichtje 
over onze hart voor 
vrouwengolfballen
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  DOOR MARRY CODÉE 

Uitslag enquête Kroniek 
Na meerdere oproepen hebben 522 leden 
aan de enquête meegedaan.
De uitslag van deze enquête heeft ons soms 
ook verrast. Bijvoorbeeld bij ‘hoelang ben 
je lid van IW’ kun je in de grafiek zien, hoe 
evenwichtig het aantal jaren lidmaatschap 
verdeeld is.
Verrassend was ook de uitslag dat  38,3 % de 
kroniek uitgebreid leest.

Met betrekking tot een special thema, spra-
ken inhoudelijk, interessante, inspirerende 
achtergrondverhalen het meest aan. (79,1 %).  
53,8% was geïnteresseerd in ‘Handen uit de 
Mouwen’ projecten. 70,1% gaf aan dat zij de 
vernieuwde lay-out hebben opgemerkt.

Als redactie waren we uitermate verheugd 
over de vele positieve reacties, die wij moch-

ten ontvangen. Ook krijgen we vele goede 
tips en feedback, die wij de komende tijd 
zullen verwerken.

Iedereen, die de enquête heeft ingevuld een 
dikke dank je wel!!! 
 

Resultaten van de enquete Kroniek
Hoe lang ben je lid van de Inner Wheel?

Welke uitspraak past het beste bij jou?

Wat is je leeftijd?

• 0-5 jaar
• 5-10 jaar
• 10-20 jaar
• 20-30 jaar
• langer dan 30 jaar

• 30-40 jaar
• 40-50 jaar
• 50-60 jaar
• 60-70 jaar
• 70-80 jaar
• ouder dan 80 jaar

• Ik lees de Kroniek nooit
• Meestal  blader ik de Kroniek alleen maar door
• Vaak lees ik alleen maar koppen en soms een artikel
• Ik lees de Kroniek uitgebreid

Drie Kronieken per jaar vind ik?

Ik zou het prima vinden  
om de Kroniek 2 keer per jaar 

(bv. winter-en zomereditie)
in een dikkere versie te ontvangen

Ik ontvang de Kroniek graag

Hoe vaak zou je de Kroniek willen ontvangen?

De laatste jaren is de Kroniek  
gemoderniseerd met een vernieuwde  

lay-out en is er meer ruimte voor 
achtergrondverhalen. Is je dat opgevallen?

Vind je door de nieuwsbrieven  
de Kroniek overbodig geworden?

• Te weinig
• Gemoeg
• Te veel

• Mee eens
• Oneens
• Neutraal

• Digitaal
• Per post

• 0 x per jaar
• 1 x per jaar
• 2 x per jaar
• 3 x per jaar

• Ja
• Nee
• Neutraal 

• Ja
• Nee
• Neutraal 

Passie duwt 
beren op de 
weg opzij!
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  DOOR DIANNE ANDEWEG-HAMER, IW EPE 

IW EPE EN HAAR LEDENBELEID
 

IW Epe werd in dit jaar 2021-2022 geno-
mineerd voor de Zilveren Broodmand 
vanwege ons succesvolle ledenbeleid, we 
hebben tot onze blijdschap een eervolle 
tweede plek bereikt. IW Zeeuwsch-Vlaan-
deren nog van harte gefeliciteerd met 
jullie eerste plaats! 

Graag wil ik jullie wat meer vertellen over de 
manier waarop wij ons ledenbeleid de laatste 
twee jaar hebben vormgegeven. Ook wij 
werden geconfronteerd met een teruglo-
pend ledenaantal gepaard gaande aan een 
toenemende veroudering van de blijvende 
leden. Als we wilden dat onze club gezond 
zou blijven, moest er echt iets gebeuren. We 
hebben de koppen bij elkaar gestoken en de 
leden allemaal gevraagd goed na te denken 
over welke vrouwen zij kenden die lid zouden 
kunnen worden van onze club. Hier rolde een 
aantal namen uit en deze vrouwen werden 
uitgenodigd voor een informele, gezellige 
bijeenkomst bij een van onze leden thuis, 
waarop over IW gepraat werd. Deze actie had 
succes, we kregen een paar nieuwe leden! 
Daarom houden we nu twee keer per jaar 
zo’n bijeenkomst en proberen leuke vrouwen 

enthousiast te maken voor onze club. Na-
tuurlijk kunnen de leden individueel nieuwe 
leden voorstellen en wat ook helpt bij het 
vinden van nieuwe leden: we zorgen er voor 
dat er in de plaatselijke pers aandacht wordt 
besteed aan onze activiteiten. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld cakes gebakken voor Moeder-
dag voor de Voedselbank, maar ook over 
onze acties voor ‘Hart voor Vrouwen’ en onze 
jaarlijkse fietstocht ‘Epe voor Epe’ wordt in de 
krant geschreven. Sommige vrouwen melden 
zich dan spontaan aan. Als wij iets organise-
ren is het altijd goed om introducees mee te 

nemen, dit kan mensen ook interesseren in 
onze club. Ze maken dan op een gezellige, 
ongedwongen manier met ons kennis en 
waar wij voor staan. 
Aspirant-leden worden door een clublid 
begeleid en komen twee keer naar een club-
avond, waarna ze besluiten of ze lid worden. 
Voor de nieuwe leden wordt een soepavond 
georganiseerd waar veel wordt verteld over 
IW en waar ook het internationale aspect  van 
IW wordt belicht, naast de rol van distric-
ten en het landelijk bestuur. Nieuwe leden 
draaien gelijk mee in commissies.
Het verstevigen van de band tussen de leden 
is ook belangrijk, zo worden de oudere leden 
regelmatig thuis bezocht, opgehaald voor de 
clubbijeenkomsten en weer thuisgebracht. 
We hebben een club app waarop veel gezel-
lige informatie wordt uitgewisseld en waarop 
we veel met elkaar delen. Er is een boeken-
kring waarvan een groot aantal leden lid is en 
zo met elkaar in gesprek blijft.
Hopelijk blijft ons beleid vruchten afwerpen 
en houden wij een gezellige, levendige club!

De Kroniekredactie deed in een mail de 
oproep voor het juli nummer te schrijven 
over Ledenbeleid, IW in Beweging, ‘Be part 
of the Movement’. Een uitgelezen mogelijk-
heid voor ons als IW Walcheren -de groot-
ste club van Nederland- om eens na te 
gaan hoe dit alles er bij ons voorstaat. ‘Een 
leuk stuk’ staat erbij. Dat is hoog gegrepen, 
maar ik doe een poging uit te leggen wat er 
bij ons speelt, aan de hand van de vragen 
‘Wat is het probleem’ en ‘Zijn er oplossin-
gen denkbaar’. 

WAT IS HET PROBLEEM?
De vergrijzing van onze Walcherse club (IWW) 
is zonder twijfel problematisch omdat er geen 
of nauwelijks jongere leden bijkomen. Deze 
combinatie geeft zorgen voor de toekomst; 
de continuïteit van ons nu nog grote club. Dit 
al bestaande probleem, dat overigens vele 
serviceclubs treft, werd door de pandemie nog 
eens verergerd als gevolg van de covidrestric-
ties voor de (club)bijeenkomsten en acties. 
Dit ondanks het feit dat we twee nieuwe leden 
konden installeren via de Zoom! We kunnen 
alleen maar hopen dat het najaar geen nieuwe 

covid ellende brengt.  IWW is opgericht in 1989, 
telt 58 leden en is daarmee de grootste van 
Nederland. De gemiddelde leeftijd is 78 jaar. 
(Landelijk: 72) We hebben 25 leden tussen 
de 75 en 85 en negen  boven de 85. Tezamen 
vormen ze daarmee de grootste groep in onze 
club. Deze dames zijn al lang lid, nog gerekru-
teerd uit Walcherse Rotary kringen, als ook 
velen die in de loop van de afgelopen decen-
nia met hun echtgenoot meekwamen naar 
Zeeland als gevolg van diens werk. Ook nu nog, 
maar dan eerder in verband met pensionering 
en verhuizing worden bij ons overwegend 
dames lid als ‘vrouw van’ een Rotarian. Vrijwel 
iedereen heeft ooit wel een bestuursfunctie 
bekleed; is actief geweest in een commissie. 
Sommigen al meer dan eens. Dan ontbreekt 
de noodzaak en ook vaak de mogelijkheid 
om dat weer te doen. Besturen en commis-
sies draaien lang op dezelfde, vaste personen. 
Iedere vereniging kent wel het verschijnsel van 
een aantal enthousiastelingen die veel werk 
verzetten. Da’s ook niet zo erg. Wel als deze 
groep steeds kleiner wordt, die dames zelf ook 
ouder worden en er zo een groot gat dreigt te 
vallen in de bezetting van bestuursfuncties en 

commissies. Daarmee ontstaat het probleem 
voor de toekomst van de club.  Onderlinge 
vriendschap bevorderen is belangrijk in de 
doelstellingen van IW.  Nou, dat zit bij ons wel 
goed. Wij zijn een gezellige club, gebaseerd op 
vaak langdurige en waardevolle vriendschap-
pen. De gezelligheid en onderlinge vriendschap 
zijn -naast de maandelijkse bijeenkomsten- 
verankerd in de vele informele clubjes (koffie, 
boeken, lunch, film, cultuurclubjes), waar de 
meeste dames wel aan deelnemen. Maar is het 
nog een echte actieve serviceclub? Kan het dat 
nog blijven? Hoewel het merendeel van de IW 
clubs in Nederland nog ’s avonds bijeenkom-
sten organiseert, wordt steeds vaker -ook bij 
ons- de vraag gesteld; kunnen we geen lunch-
club worden? Dat is handiger voor onze oudere 
leden. Op zich zou dat misschien kunnen. Er 
is echter geen directe noodzaak. De bereid-
heid om dames op te halen die moeite hebben 
om ’s avonds alleen of in het donker naar de 
bijeenkomsten te komen, is groot. Bovendien 
wie garandeert dat er in geval van lunchbijeen-
komsten meer participatie van de oudere leden 
het gevolg is? En leidt dit automatisch tot een 
actievere rol in het opzetten van programma’s 

en acties? Vaak zijn er problemen met de eigen 
gezondheid, die van partners of andere zaken 
die nu eenmaal opspelen bij het ouder worden. 
Ook wat positievere zaken zoals de veelvuldige 
afwezigheid voor langdurige vakanties na 
pensionering, verblijf in het buitenland voor 
bezoek aan kinderen etc. spelen een rol. Tot 
nu toe was het idee leidend, dat we zeker geen 
lunchclub moeten worden om eventuele jon-
gere leden niet af te schrikken. Als je serieus wil 
verjongen is een lunchclub overdag in werktijd 
een sta in de weg voor de aanwas van jongere 
leden. Die hebben drukke banen en worden 
zo afgeschrikt. Het tegengeluid is dat er toch 
geen jongeren lid willen worden, dus waarom 
daar nog rekening mee houden? Een terechte 
vraag waar je als club antwoord op zult moeten 
vinden. Bijkomende overweging om een 
avondclub te blijven, is dat we een bijzonder 
leuke ‘’stamlocatie’ hebben – ‘De Drukkerij’ in 
Middelburg- die overdag niet beschikbaar is. 
Niemand kan van de oudere leden verlangen 
dat ze langer dan nu al het geval is, actief 
blijven. Ze hebben veelal een waardevolle rol 
gehad. Er is geen Past IW organisatie, waar 
oudere leden op eigen voorwaarden bij elkaar 
komen, hoewel in de statuten wel gewag wordt 
gemaakt van drie soorten leden: Actieve, Seni-
orleden en Ereleden.  Wij op Walcheren hebben 
een groep van zgn. ‘Golden Ladies’, die regel-
matig bezocht worden en op de hoogte willen 
blijven van het wel en wee van de club. Dat 
zijn er nu vijf. Het op een of andere manier de 
verschillende generaties IW leden met elkaar in 
verbinding houden, wordt als waardevol erva-
ren.  Sinds de openstelling voor vrouwen door 
de Rotary zijn veel vrouwen daar lid geworden 
en dus niet van IW. Hoewel IW sinds 2012 
openstaat voor niet-Rotary gelieerde leden en 
ook mannen, is er geen man op Walcheren lid 
geworden. Hier wordt er nog steeds, zoals we 
al constateerden, vooral direct of indirect uit 
Rotarykringen gerekruteerd. Hiermee vormen 
we een homogene groep, met een hoog ‘ons 
kent ons’ gehalte. We trekken mensen aan die 
op ons lijken, uit ons eigen netwerk. Wij heb-
ben in de afgelopen jaren één nieuw lid van net 
boven de 50 mogen verwelkomen. Via Zoom! 
De vraag dringt zich op of het IW idee/profiel 
nog wel aansluit aan bij jonge(re) vrouwen. 
Hun manier van netwerken is veranderd. Ze 
hebben geen traditionele serviceclub van hun 
echtgenoot nodig om een netwerk te krijgen 
of ‘goed te doen’. Ze halen contacten uit hun 
baan, vrienden, wat vrijwilligerswerk en de 
sociale media. Ik zie hoe mijn eigen dochters 
hun leven inrichten en weinig voelen -naast 
alle drukte met baan, gezin- voor een netwerk 
met langlopende verplichtingen. Ze participe-
ren in vaak op een enkele activiteit/onderwerp 
gebaseerde netwerken, die overigens heel 
waardevol kunnen zijn. Mijn dochter van 38 
wees me bijvoorbeeld op het ‘know-your-
flow.com/collective’, waar een internationale 
community van vrouwen elkaar informeert en 
ondersteunt in alles wat als typisch vrouwenza-
ken wordt gezien. Compleet met de mogelijk-

heid om spontaan bijeenkomsten rond een 
thema te organiseren; een mentor te zoeken; 
een onlinecursus te volgen over bijvoorbeeld 
menstruatieproblemen, crowdfunding te 
organiseren voor projecten, etc. etc. Je kan er 
zo in- en uitstappen, eruit halen wat voor jou 
belangrijk is, zonder veel verplichtingen, maar 
toch wel degelijk een bijdrage leveren. Deze 
sociale netwerkplatformen spelen een mak-
kelijk toegankelijke en grote rol in het leven van 
jonge mensen.

WELKE OPLOSSINGEN ZIJN DENKBAAR? 
Gebaseerd op mijn ervaringen en gesprekken 
met leden, zie ik grofweg 4 mogelijkheden voor 
onze Club. 
-Je legt je neer bij de status quo 
Deze optie gaat ervan uit dat er te weinig 
mogelijkheden zijn voor verjongende aanwas. 
“Het lukt toch niet” is een veel gehoorde ver-
zuchting.  IWW wordt dan een verouderende 
club, die tussen nu en tien jaar weliswaar nog 
goed functioneert maar een onzekere toe-
komst heeft, met het risico van opheffing. Dit 
gebeurt daadwerkelijk met clubs in Nederland.
-Vooral inzetten op samenwerking met 
andere IW Clubs in Zeeland en/of andere 
vrouwenclubs 
We richten ons dan voornamelijk op vrouwen-
clubs. Op de eigen IW Clubs in Zeeland, maar 
misschien ook andere vrouwenclubs, zoals de 
Soroptimisten (tot 65 jaar) op de Ladies’ Circle 
(tot 45 jaar) in Zeeland. Waarom zou het geen 
goed idee zijn dat de leden van deze twee laat-
ste clubs, als ze wat ouder worden, overstap-
pen naar IW? 
De diverse generaties vrouwen kunnen vast 
wat voor elkaar betekenen. Vrouwenrechten 
zijn actueel en tenslotte zijn we een vrouwen-
club. We mogen als leden best trots zijn op 
het internationale vrouwennetwerk met clubs 
over alle continenten (meer dan 100 landen) en 
zelfs een Consultatieve Status bij de verenigde 
Naties. (Bron IWI). Ook in Nederland liggen nog 
volop mogelijkheden om de wereld voor vrou-
wen wat beter te maken. Landelijk IW geeft het 
goede voorbeeld met het ‘Hart voor Vrouwen’ 
project en de deelname aan de Vrouwenraad.
-Inzetten op samenwerking met andere 
serviceclubs op Walcheren. Misschien bij 
voorkeur in bepaalde taken zoals goede doe-
len en handen-uit-de-mouwen activiteiten
Naast de overige Zeeuwse IW clubs zijn er op 
Walcheren een behoorlijk aantal serviceclubs: 
Rotary, Lions, Kiwanis, Soroptimisten. Bijna 
allemaal zijn ze op zoek -met wisselend suc-
ces- naar nieuwe, bij voorkeur jonge leden. Het 
lijkt voor de hand liggend om bijvoorbeeld een 
samenwerking op te zetten voor een gezamen-
lijk doel. Dit lijkt makkelijker in theorie dan in 
de praktijk, mogelijk gehinderd door een hoog 
‘vissen in dezelfde vijver gehalte’. De deuren 
openzetten, onderzoeken of en op welke ma-
nier er kan worden samengewerkt met andere 
serviceclubs kan een leuke opdracht zijn voor 
een commissie van enkele leden, die zich hier-
voor interesseren.

- Je gaat vol voor ledenwerving van jongeren
Een serieuze ledenwerving vraagt inspanning 
en tijd van een behoorlijk aantal leden. Ik denk 
dat we allemaal wel vermoeden wat daarbij de 
belangrijke zaken zijn:
- duidelijkheid krijgen over wie we zijn als 
serviceclub, wat we aan activiteiten willen 
en kunnen doen. In het verlengde daarvan 
ligt de vraag wat we kunnen betekenen voor 
een nieuw lid. Wat verwachten ze van ons, 
maar ook wat mogen wij verwachten van 
een nieuw lid. 
-pr initiatieven en concrete ledenwervingsac-
ties. 
Er zijn vele initiatieven denkbaar. Velen van 
jullie zullen daar ongetwijfeld goede ideeën 
over hebben. 

CONCLUSIE:
Iedere IW club heeft zo haar eigen karakter 
met bijpassende vragen en antwoorden op 
het vraagstuk van ledenwerving en invulling 
van identiteit.  Voor ons op Walcheren begint 
dit volgens mij nu allereerst met reflectie op 
onze uitgangspunten. Met een discussie -zo je 
wil bewustwording - over de vraag wie we zijn, 
waar we voor staan, wat we toevoegen in onze 
huidige vorm; kortom welke toekomst we voor 
ons zien. De vraag “Welke IW past bij jou” -ge-
steld door Anita Meerdink in de Kroniek van juli 
2021- leidt vanzelf tot de vraag “Welke IW past 
bij jouw club”. Hierop zijn geen goede of foute 
antwoorden, dan wel goede of foute uitkom-
sten. Het enige echt belangrijke is dat we een 
discussie voeren zonder reserves, waar alles 
kan worden ingebracht en we vooral gewoon 
goed naar elkaar luisteren.  Wat enthousiasme 
en de bereidheid samen het gesprek aan te 
gaan, is alles wat we nodig hebben. Voor een 
zo grote club als de onze is het niet eenvoudig 
om alle leden goed aan bod te laten komen 
in één grote, of eenmalige vergadering. Daar 
hebben we meer tijd en aandacht voor nodig. 
Mijn voorstel in september zal dan ook zijn 
om binnen zekere tijd een gesprek te voeren 
met een ander lid, aan de hand van een aantal 
duidelijke vragen gericht op de toekomst van 
de club. Een kleine commissie kan de vragen 
opstellen, tweetallen vormen en de uitkomsten 
van die gesprekken bundelen. De tweetallen 
kunnen zelf bepalen waar en onder welke 
condities de gesprekken gevoerd worden. Het 
zal ongetwijfeld ook een gezellige, verbindende 
bezigheid zijn.  Op die manier kan er een 
gedegen beeld gevormd worden over hoe onze 
leden denken over de mogelijkheden voor de 
toekomst van onze club en wordt iedereen 
gehoord en gezien. Met de bevindingen kun-
nen we vervolgens verder. We kunnen hiervoor 
de tijd nemen die nodig is en het staat ons 
reguliere programma niet in de weg. In mijn 
komende jaar als President van IW Walcheren 
( 70 jaar) zou ik het fantastisch vinden als we 
solide antwoorden vinden op vragen over onze 
toekomst als IW club. Ongeacht hoe deze ook 
uitvallen, maar wel ‘Met elkaar, Voor Elkaar en 
Voor Anderen’.

  DOOR NELLIE COUWENBERGH, IW WALCHEREN

Hoe is het ledenbeleid bij IW Walcheren?
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  DOOR MARIAN TELLEGEN, LID VAN DE COMMISSIE VOOR VROUWEN, AFGEVAARDIGDE VOOR IW BIJ DE NVR  

De kracht van IW in een 
verwarrende tijd 
We leven in een verwarrende tijd. Als ik 
dit schrijf, midden juni, is de oorlog in de 
Oekraïne nog volop aan de gang; theaters, 
ziekenhuizen, woningen, hele steden worden 
volledig met de grond gelijkgemaakt en 
miljoenen vrouwen en kinderen zijn op 
de vlucht. Het inflatiespook is terug en 
beurzen in Europa en de VS zijn gekelderd. 
Het is uitzonderlijk warm in Europa en de 
Nederlandse boeren dreigen met protesten 
tegen het stikstofbeleid en zeggen er niet 
voor te schromen ons land plat te leggen. 
En in andere delen van de wereld dreigen 
hongersnoden die hun weerga niet kennen. In 
een paar maanden tijd lijkt beschaving ver te 
zoeken en is de wereld in de greep van goed 
en slecht. En helaas, zelfs de “corona-rust” 
lijkt voorbij, het aantal ziekenhuis opnamen 
neemt alweer toe. En dan hebben we het nog 
niet eens over het toenemende geweld tegen 
vrouwen en afschaffing van recht op abortus. 
Kortom, we staan als maatschappij voor 
enorme uitdagingen. Wat kunnen wij hieraan 
doen, als individu en als IW?

Ik kan maar één ding bedenken: krachten 
bundelen, “met elkaar, voor elkaar en voor 
andere” opkomen. Onze ervaring, kennis en 
kunde inzetten en doorgeven aan de volgende 
generaties. Zoek nieuwe leden, maak ze lid, 
want samen kunnen we zoveel meer! Zoek 
samenwerking met andere (service) clubs, kijk 
over je clubgrenzen heen. Er zijn zoveel mooie 
initiatieven die hoop geven en onze steun 
verdienen.

Zo zijn we als IW Nederland lid geworden 
van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR). De 
NVR ontsluit voor ons allerlei kennisbronnen 

en biedt potentiële samenwerkingsverbanden 
om iets te doen aan de bedreigde positie 
van vrouwen. Wij, IW dames van de 
babyboom generatie, hebben als vrouwen 
veel kansen gekregen en ook gepakt. We 
hebben meer rechten, meer vrijheid en meer 
opleidingsmogelijkheden gehad dan de 
generaties voor ons en toch neemt geweld 
tegen vrouwen eerder toe dan af. Dat schijnt 
te komen doordat heersende normen 
en waarden met betrekking tot gender 
stereotypering niet vanzelf mee veranderen 
met de tijd. Het blijkt dat “heersende normen 
en waarden vooral worden doorgegeven aan 
jongere generaties, door opvoeding en niet 
zo zeer via opleiding.”. En daar kunnen wij 
zelf iets aan doen door dit bespreekbaar te 
maken. Een eerste stap naar bewustwording 
en doorbreking van de trend.

Praten over partnergeweld, ongewenst 
gedrag in het uitgaansleven of 
mishandeling is niet moeilijk, als je 

tenminste weet wát je moet vragen en hoe 
de vragen gesteld kunnen worden. Want 
hoe herken en behandel je een slachtoffer 
dat mishandeld wordt door degene van wie 
ze houdt? Of hoe herstel je iemands zelfbeeld 
dat ten onder gaat aan shame sexting. Via 
nieuwsbrieven en bijeenkomsten van de 
NVR worden we op de hoogte gebracht 
van allerlei mooie initiatieven. Zo lopen er 
onderzoeksprogramma’s om te begrijpen 
waar dit geweld tegen vrouwen vandaan 
komt en worden er projecten ontwikkeld om 
daadwerkelijk iets tegen dit geweld te doen. 

Via de commissie Voor Vrouwen, zullen we 
deze kennis ook met jullie delen. Maar aarzel 
niet om ondertussen zelf te gaan speuren 
op de website van de NVR (https://www.
nederlandsevrouwenraad.nl) of te luisteren 
naar de podcast “Niet jouw schuld”. In deze 
podcast vertellen jongeren onder andere 
over online shaming, straatintimidatie en 
ongewenst gedrag in het uitgaansleven. 
Professionals reflecteren hierop met tips hoe 
je hierop kunt reageren en hoe je het kunt 
aanpakken en voorkomen. 
Door dit soort informatie te delen kunnen 
we samen met anderen een vuist maken 
tegen geweld tegen vrouwen, zoals de recent 
binnen IW opgericht commissie Voor Vrouwen 
beoogt. Wil je meedoen en meedenken in 
deze commissie of wil je contactpersoon 
zijn voor jouw Club, neem dan contact op 
via: iiw.nl.voorvrouwen@gmail.com.

Laten we in deze verwarrende tijd in onze en 
elkaars kracht blijven geloven en deze kracht 
gebruiken om met elkaar, voor elkaar en voor 
anderen van betekenis te zijn!

  DOOR NINA KALT, IW KAMPEN 

Bezoek IW Club Antwerpen-Singel  
aan IW Kampen

Na twee keer het bezoek te hebben uitgesteld 
vanwege Covid-19, konden de leden van 
beide clubs elkaar eindelijk ontmoeten en 
wel op woensdag 20 april 2022 in Kampen. 
De commissie buitenlandse gasten had een 
mooi programma samengesteld. Het weer 
werkte aan alle kanten mee om de gezellige 
ontmoeting met de zeven leden uit Antwerpen 
een feestelijke dag te bieden, die in het teken 
stond van verbinding en vriendschap.
Om 10.00 uur ontmoeten de leden van beide 
clubs elkaar in de Taveerne op de Koggewerf, 
waar na een voorstelrondje en onder het 
genot van een heerlijke kop koffie, de gasten  
welkom werden geheten door onze president, 
Hanneke Peters.
Met het tweede kopje koffie kwam de 
gastspreker en gids aan het woord, die 
ons meenam in de geschiedenis van de 
toenmalige rijke Hanzestad Kampen en haar 
Koggevaarten. 
(Historie-Kamper Kogge). Hij vertelt over 
de Kamper Uien, een genre folkloristische 
vertellingen, waarmee de bewoners van 
dorpen, steden elkaar op kluchtige wijze 
vermeende domme streken toedichten. Een 
ondertoon van wederzijdse rivaliteit valt 
hierbij niet te ontkennen. Afgunst vormt vaak 
de vruchtbare bodem waarop deze komische, 
maar doorgaans verzonnen volksverhalen, 
welig tieren.  Enkele van de meest beroemde 
Kamper Uien – zoals het in een strop aan de 
toren ophijsen van een koe om het dier op 
de trans, na een inslag, van het aldaar welig 
woekerende gras te laten profiteren.  Maar 
tot verbazing van de Kampenaren blijkt het 
koebeest reeds halverwege de top de laatste 
adem te hebben uitgeblazen. Het is dit 
overdreven beeld van de koe aan de toren, 
een combinatie van lachwekkende domheid 

en zuinige hebzucht, dat uitgroeide tot één 
van Kampens meest bekende Uien. Zo volgde 
ook nog het verhaal van De Kamper Steur 
(boegbeeld van de stad). 
De gids neemt ons mee over de Koggewerf 
naar de in aanbouw zijnde Botter, waar 
vrijwilligers druk doende mee waren en 
de replica van de Kogge. De gids wordt 
met applaus bedankt voor de luchtige en 
vermakelijke wijze, waarop hij ons meenam 
in de geschiedenis  en verhalen over de 
Hanzestad Kampen.
Na de rondwandeling onder leiding van 
Herma, alwaar vele foto’s werden genomen 
van de toeristische trekpleisters in zonnig 
Kampen onder een strak blauwe lucht, 
kwamen we samen voor der lunch in De 
Stadsherberg Kampen, om te genieten van 
een uitgebreide lunch, versteviging van de 
contacten en de vriendinnen te laten genieten 
van het prachtige uitzicht over de IJssel en de 
Stadsbrug.
Daarna werd het Stedelijk Museum Kampen 
bezocht, waar we werden ontvangen door 
de gids, die ons meenam naar het torentje, 
waar de munten van de Hanzestad liggen 
opgeslagen en het ‘pronkstuk’ van het 
museum: de Schepenzaal uit 1545 en de 
Oranjezaal met de Oranjeportretten.
Om 18.15 uur halen we onze  gasten op bij 
hun hotel, alwaar wij worden verwacht bij 
Herma  in ‘De Schuur’, waar wij het glas heffen 
op onze vriendschap en genieten van een 
heerlijk Chinees buffet. Na het overhandigen 
van een presentje aan de gasten (schaaltjes 
gedecoreerd met het IW Logo)  en een 
bedankje voor de genoten gastvrijheid, 
wordt Herma een mooi boeket bloemen 
aangeboden en een Diner bon. 
Op haar beurt krijgt Hanneke van de president 
van Antwerpen-Singel voor club Kampen 
heerlijk bonbons aangeboden geheten: 
‘Antwerpen Handjes’ en daar kregen we ook 
de handen voor op elkaar!
Hanneke bedankt op haar beurt de 
commissie, die de gehele dag heeft 
voorbereid en verzorgd en ons allen een 
uitermate gezellige dag heeft bezorgd. 

Majika Beffie ( clubpresident ’22-’23): 
Kort en Krachtig ik vind jullie IW werking 
prachtig! 

Chris Broeckx (huidige clubpresident): 
Hartelijk dank voor de warme gezellige 
ontvangst. Het was een hele eer om zo 
te mogen kennismaken met een leuk en 
prachtig Kampen. 

Sonia Stevens (Contactpersoon): 
Ongelooflijk prachtige ervaring – zalige 
Contactclub – ware zege Hanzestad 
. Kampen te ontdekken – Jullie zijn 
TOPPERS. 
 Wat heeft Kampen een rijke historie op het 
gebied van water, religie, rechtspraak en 
het huis van Oranje

Lieve Blonde: Wat een feest!! Hartelijk 
dank om jullie lieve Club te ontmoeten. 
We hopen jullie in Antwerpen terug te 
ontvangen. 

Danielle Jonkers: Wat hebben wij genoten 
van deze dag! Fijne mensen ontmoet, 
interessante activiteiten waarbij we weer 
wat hebben bijgeleerd, gezellige en lekkere 
lunch, prachtig weertje en als kers op de 
taart een geweldige ontvangst bij Herma! 
Hartelijk Dank!

Danielle Michielsens: Vanaf de eerste 
ontmoeting voelden wij ons “thuis”! 
Gezellige babbels, enthousiaste dames, 
lachen….Wij komen graag nog een keer 
genieten in Kampen..

Rita Rinkhout: Als nieuw gekomene bij IW 
was het een leuke ervaring met fijne dames 
en de uitstapjes in Kampen zeer geslaagd 
en dank je voor het leuke cadeau! 

De Kracht van Betrokkenheid
Betrokkenheid begint bij het delen van een 
passie. Maak gebruik van de wijsheid en de 
talenten van je leden en laat je verrassen. Passie! is een eerste aanzet om die 

vernieuwing tot stand te brengen. 
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  DOOR ANNEKE NIJSTEN, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN 

‘Onze wielen zorgen voor verbinding’
Ledenwerving:
Binnen onze club hebben alle leden de taak 
uit te kijken naar potentiële nieuwe leden, 
het jeugdwiel in het bijzonder, en het goede 
nieuws is: we hebben een groot jeugdwiel! Ze 
hebben dat uitdrukkelijk als opdracht bij hun 
opstart meegekregen. Vaak zijn nieuwe leden 
dan ook uit het netwerk van de ‘jeugdwielers’. 
Aspirant leden worden vaak langzamerhand 
betrokken bij activiteiten: fundraise activi-
teiten, maar ook handen uit de mouwen ac-
tiviteiten of bij pollepel acties… Het bestuur 
heeft een duidelijk nieuwe-leden protocol: 
een potentieel lid moet door minimaal twee 
leden worden voorgesteld, de andere leden 
hebben na het voorstellen twee weken de 
tijd om te reageren indien gewenst. Wanneer 
een aspirant lid uitgenodigd wordt om een 
bijeenkomst bij te wonen, regelen we dat ze 
opgehaald wordt, gedurende haar eerste twee 
bijeenkomsten naast haar ‘buddy’s’ zit en 
alle andere leden hun naambadge dragen. De 
formule dat ‘jeugdwielers’ voor nieuwe leden 
zorgen heeft heel veel succes. Daarnaast 
voelen nieuwe leden zich in hun jeugdwiel 
erg welkom, ze zitten vaak in zelfde levens-
fase, we horen vaak ‘het is een warm bad’. We 
gaan vanaf januari over naar alleen nog maar 

avond- bijeenkomsten, dit om het aantrekke-
lijker te maken voor de werkende leden.

Ledenbehoud:
De diverse wielen zorgen voor verbinding, van 
Fundraisen-wiel tot Wandel-wiel tot Pinda-
wiel…… de diverse wielen zijn ontzettend 
gezellig en je komt iedere keer weer andere 
leden tegen….. Regelmatig organiseren de 
wielen leuke activiteiten, er is “voor elk wat 
wils”. Dit betekent ook dat er veel variëteit is in 
wat we doen. Dat maakt dat het aantrekkelijk 
is voor eigen, maar ook nieuwe leden.                                                                                                             
Onze club organiseert regelmatig sociale 
fundraising evenementen maar we bezoeken 
ook andere clubs (soms andere IW clubs 
maar ook zuster servicegerichte clubs) dus 
we hebben een groot netwerk. Bekend in IW 
Zeeuwsch-Vlaanderen zijn bijvoorbeeld onze 
grote modeshows (soms vragen bedrijven 
zelfs of ze mee mogen werken) of staan 
we met een kraam op een kerstmarkt. We 
proberen midden in de maatschappij te staan. 
Een aantal jaren geleden zijn we met ons 
sociale wiel in actie geweest bij vluchtelingen 
vrouwen, waarna het hele ‘Team Up’ verhaal 
van start is gegaan. Door de enorme diversiteit 
aan wielen krijgt ieder de kans iets op te pak-

ken wat bij haar past. Het sociale deel heeft 
ook nog een andere kant met het Lief en Leed 
wiel: een aantal leden zijn als z.g. vertrouwens 
personen gevraagd. Ook geografisch inge-
deeld, zodat iedereen een beetje in de gaten 
gehouden kan worden en we  hebben een 
‘centraal lid’  dat voor een kaartje of bloeme-
tje zorgt indien dat nodig is (dit staat ook in 
het protocol beschreven).                                          
Onze tafelindeling is iedere keer anders, je 
trekt namelijk bij binnenkomst een halve 
speelkaart en je zoekt naar de andere helft 
op de tafel. Dat brengt een fijne afwisseling. 
We eten samen en bespreken de agenda en 
eindigen altijd met een gastspreker. Daarnaast 
zijn er natuurlijk de diverse leuke activiteiten 
en vergaderingen van de wielen tussendoor.
Nieuw is onze ‘Courant’ de tweemaandelijkse 
digitale nieuwsbrief, met daarin nieuws en 
feitjes, maar je kunt je ook via links aanmel-
den voor diverse activiteiten. Het communica-
tiewiel is bezig met het opzetten van een eigen 
webpagina, dit om nog sneller en gerichter 
nieuws en komende activiteiten door te kun-
nen geven.
Kortom, we hebben onze leden en nieuwe 
leden heel wat te bieden!

Mijn presidentenjaar bij IW Bodegraven 
zit erop. Ik heb mij een paar jaar kunnen 
voorbereiden, want door corona heeft mijn 
voorgangster Tineke van Dam het voorzit-
terschap twee jaar vervuld. Vijf jaar geleden 
ben ik gevraagd om lid te worden van IW 
Bodegraven. De club had 25 nieuwe dames 
aangezocht. Onze club heeft een speciale 
commissie voor nieuwe leden. Ieder lid had na 
kunnen denken over eventuele aanvulling van 
het ledenbestand. Aangezien de gemiddelde 
leeftijd stijgt, was er behoefte aan nieuw maar 
vooral jonger bloed in de club. In het verleden 
was het lidmaatschap gekoppeld aan de ser-
viceclub Rotary. Als je echtgenoot lid was van 
deze club, kon je automatisch lid worden van 
IW. Nu dit is losgelaten gingen de leden zelf op 
zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Na een 
aantal bijeenkomsten de sfeer te hebben ge-
proefd en een beetje te hebben rondgekeken 
heb ik besloten om lid te worden. Met mij nog 
tien andere dames, een geweldig resultaat. 
Voor de bestaande leden wel even wennen, 
zoveel nieuwe gezichten erbij. Vooral het 
hebben van interesse in elkaar is belangrijk, 
en samen je best doen om een ieder te leren 
kennen. We  hadden de “Tweede Hans” win-
kel, waar we spulletjes verkochten voor het 
goede doel. Daar was een rooster voor, want 

de winkel was drie keer per week open. Met 
elkaar werd daar de kennismaking voortgezet. 
Zeker voor de nieuwe leden was dit een ideale 
combinatie om elkaar te leren kennen. Helaas 
is de winkel gesloten, maar deze heeft zeker 
bijgedragen aan de saamhorigheid in onze 
club. Er zijn oudere leden die hebben aange-
geven niet meer actief mee te willen doen, 
dat is begrijpelijk. Belangrijk voor elke club is 
regelmatig nieuwe leden erbij te vragen, het 
liefst mensen die bepaalde functies kunnen 
vervullen. Wij hebben een leuke enthousiaste 
groep vrouwen die zich actief inzetten voor 
onze club. Na je installatie kom je in een 
commissie waar je al snel leert hoe het een en 
ander werkt. Er gebeurt best veel, en daar ben 
ik als voorzitter erg trots op. Leuke vrouwen, 
die de handen uit de mouwen willen steken 
én creatief denken. Ook heb ik een aantal 
landelijke en districtsbijeenkomsten bijge-
woond. Dat was inspirerend en interessant. 
Zoveel vrouwen die zich inzetten, ieder met 
hun eigen talenten, geweldig. Daar word je blij 
en vrolijk van, mijn jaarthema was ‘Vier het 
Leven’. Dat hebben we na corona weer kunnen 
doen. Samen zijn wij IW en samen werken wij 
aan onze club. Ik sluit af met een gedichtje 
over onze waardevolle vriendschap.

Eindelijk kon de Inter City Meeting bij het 
Veenkoloniaal Museum in Veendam plaats-
vinden, nadat deze door de Corona pande-
mie meermaals moest worden uitgesteld. 
Daarvoor kwamen ruim 50 leden van de clubs 
Groningen, Groningen-Zuid, Hoogezand-Sap-
pemeer en Zuid-Oost Drenthe eerst naar de 
foyer van theater Van Beresteyn in Veendam, 
waar het al snel een gezellig samenzijn werd, 
onder het genot van een kopje koffie/thee met 
een petit-four in IWl-stijl. Het District (58) werd 
vertegenwoordigd door Eugenie Geerts. Rond 
13.00 uur werd een groep belangstellenden 
rondgeleid in het museum. Later in de middag 
opende onze oud-presidente en ladyspeaker 
Anita Korte de meeting en nodigde allen uit 
haar te volgen naar een mooie zaal in  mu-
seum waar Henrik Hachmer, directeur van het 

museum, een lezing hield over ‘voortvarende 
vrouwen’. Hij gaf een mooi beeld van de kapi-
teinsvrouwen in de bloeitijd van de Veenko-
loniën. In de pauze, onder het genot van een 
hapje en een drankje, was er de mogelijkheid 
fijne chocoladebonbons van ‘Chocovin’ uit 
Winschoten te kopen in het kader van onze 
actie voor het Nationaal Service Project ‘Hart 
voor Vrouwen’. Een heel geslaagde actie, waar 
enthousiast door de bezoekende leden is ge-
kocht. Daarna volgde deel twee van de lezing, 
welke ook weer heel boeiend werd gepresen-
teerd. Presidente Lucy Kral dankte rond 16.30 
uur Henrik Hachmer voor zijn interessante 
verhaal en alle gasten voor hun komst en 
wenste hen een goede thuisreis. IW Pekela kan 
terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige 
middag.

  DOOR LIENEKE NIEMEIJER, IW PEKELA

Inter City  
Meeting Groningen  
10  MAART 2022    

  DOOR ADA VAN DIJK, IW BODEGRAVEN

  

Een presidentenjaar

Zo fijn dat wij vriendinnen zijn

Ik ben blij met onze vriendschap

Vrienden zijn speciale mensen

Die een bijzondere plaats innemen

In iemands leven

Een hechte vriendschap 

ontstaat niet zomaar…..

Het kost tijd om respect en vertrouwen

op te bouwen, de basis van elke vriendschap

Vrienden zijn die mensen

die je in je hart raken en

Ieders leven blijer maken.

Met elkaar, voor elkaar en voor de ander!

  DOOR IW DRONTEN 

IW Dronten reikt checks uit
Er is weer een mooie opbrengst geweest met 
de verkoop van vogeltaarten, kerstbroden en 
accessoires. Daarmee steunt onze serviceclub 
jaarlijks een aantal goede doelen.
Dit jaar hebben we geld kunnen uitreiken aan: 
•  Stichting langs de Zijlijn een cheque van 

€2500. Deze stichting zet zich landelijk in 
voor kinderen die opgroeien met een ouder, 
broer of zus met kanker. De Stichting orga-
niseert onder andere elk jaar een landelijke 
dag in Dronten voor gezinnen die te maken 
hebben (of hebben) gehad met kanker

•  Stichting Jelte een cheque van €1500. Dit is 
een stichting, die zich inzet voor kinderen 
en jongeren met een beperking. Inner-
wheel heeft een bijdrage gegeven voor het 
inrichten van de Beleeftuin Drakesteyn in 
Biddinghuizen

•  Het Nationaal Service Project van Innerwheel 
Nederland “Hart voor Vrouwen” een cheque 
van €500. De stichting zet zich in voor onder-
zoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. 
Wereldwijd overlijden de meeste vrouwen 
aan hart- en vaatziekten
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  DOOR MINOUCHE VAN SOEST, IW NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL 

IW Nieuwerkerk aan den IJssel, 
meer brengen dan halen 

Onze club heeft een Nieuweledencommissie 
met één ouder lid en twee jongere leden. 
Als je een vriendin, buurvrouw, kennis 
of partner van een Rotarian op het oog 
hebt, die je vindt passen bij onze club 
stel je de vraag of ze interesse heeft voor 
IW. Als ze enthousiast is bespreek je dit 
met de Nieuweledencommissie. Ze wordt 
uitgenodigd om twee of drie keer mee te 
doen met onze bijeenkomst, waarbij we laten 
doorschemeren dat het bekleden van een 
functie op prijs wordt gesteld. Meestal leiden 
deze bezoeken tot een lidmaatschap.
Het lid, dat iemand heeft voorgesteld neemt 
haar mee naar de bijeenkomst en maakt haar 
wegwijs in de club. Kronieken en Website 
helpen hierbij. We hebben er de laatste 

jaren zes enthousiaste nieuwe jongere leden 
bijgekregen, die goed bij ons passen. Het 
nieuwste lid werd kortgeleden tijdens een 
feestelijke bijeenkomst geïnstalleerd met 
een mooie speech van onze voorzitter, een 
prachtige bos bloemen en met het opspelden 
van het Jewel onder groot applaus.

Interview met Silvia van der Eijk
Silvia van der Eijk is ons jongste én nieuwste 
lid, een Italiaanse uit Turijn, lang geleden 
door de liefde naar Nederland gebracht. Zij 
werd door ons benaderd als partner van een 
Rotarian. 

Minouche: Ben je al n beetje gewend?
Silvia: Tijdens Corona heb ik zoveel mogelijk 

aan alle activiteiten meegedaan; aan alle 
Webinars, Zooms, aan kerststukjes maken 
voor het bejaardenhuis, aan de telefooncirkel 
met Nieuwjaar, aan de wandeling in 
kleine groepjes met erwtensoep, aan een 
theatervoorstelling georganiseerd door IW 
Bodegraven, aan de eerste bijeenkomst met 
mondkapjes. Had binnen vijf minuten een 
diepgaand gesprek met de oudste van jullie 
club, die twee generaties met mij scheelt 
en een vreemde voor mij was. Het ging over 
de wereldgeschiedenis. Heel interessant. 
Ik wist niet wat mij overkwam. Voelde het 
leeftijdsverschil niet en was onder de indruk 
van haar formuleren en wijsheid. Ik probeerde 
afstand te houden om jullie te beschermen 
maar iedereen kwam naar mij toe. Dat vond 
ik hartverwarmend. De eerste bijeenkomst 
na mijn installatie was Mary-Jean Dudok de 
Wit op bezoek. Ik was gastvrouw en mocht 
iedereen van lekkere hapjes en drankjes 
voorzien. Mary-Jean raadde me aan om snel 
een functie te bekleden. Dan leer je iedereen 
gauw kennen.
M: Bevalt het?
S: Ik houd van mensen, mensen zijn mijn 
lievelingshobby, vooral vrouwen vind ik 
interessant. Ik herken mezelf in een klein 
stukje van alle vrouwen. Ik leer altijd van ze. 
Mensen leren kennen, gezelligheid, goede 
doelen en actief zijn geven me prikkels en 
inspireren me.
Ik voel me rijk met alles wat ik met jullie al heb 
meegemaakt, met alle gezellige activiteiten en 
uitjes. Ik vind het een voorrecht om bij jullie 
en bij IW Nederland te mogen horen.
M: Wat verwacht je? 
S: Het gaat een leuke en gezellige 
samenwerking worden voor onze Goede 
Doelen en voor alle sociale doelen die bij 
Inner Wheel horen. De Goede Doelen moet ik 
nog ervaren.
In het leven moet je meer brengen dan halen 
vind je niet?  Tot nu toe heb ik alleen nog maar 
gehaald. Aan brengen hoop ik heel snel toe te 
komen.

  DOOR LYSBETH VAN VALKENBURG-LELY, IW DOORN

Buitendag IW Doorn
Dit jaar viel de keus voor de buitendag op een 
bezoek aan het project dat wij de afgelopen 
twee jaar hadden ondersteund. Op die manier 
konden we direct het eindbedrag uitreiken 
en zien waaraan onze bijdrage was besteed.  
Met heerlijke zon kwamen we aan bij de 
MOMO theaterwerkplaats in Ederveen waar 
wij werden opgewacht met koffie en cake. Na 
de introductie en uitleg door directeur Ellis 
Hiensch, kregen we een theatervoorstelling 
van een aantal van de artiesten. Wat is MOMO/
theaterwerkplaats? Dit is een werkplaats 
voor kunstzinnige talenten met een hulp- en 
/of zorgvraag. Bij deze theaterwerkplaats 
wordt gewerkt en gebouwd (zowel letterlijk 
als figuurlijk) aan deze kunstzinnige werk-
gemeenschap. Samen met ervaren theater-
makers worden er producties ontwikkeld. Zij 
streven ernaar om bij alle deelnemers hun 
ongekende talenten zichtbaar te maken en 
een podium te geven. De werkplaats is op een 
oud fabrieksterrein en beschikt over een zaal 
met podium, volop oefenruimte, ateliers, een 
muziekruimte en een extra decorruimte in 
ontwikkeling, kleedruimte, kantoor, opslag-
ruimte en een keuken. De hele inrichting is 
erop gericht om iedereen en in het bijzonder 
de deelnemers zich welkom te laten voelen. 
IW Doorn kreeg een eerste preview van een 
nieuwe productie ‘Rebelse Meiden’,  waarbij 
de deelnemers een rebelse vrouw of man la-
ten zien met een heel eigen idee over kleding 
waarin de herkenbaarheid van de persoon 
tot uitdrukking komt. Alle kleding was door 

de dragers gemaakt in het eigen atelier. Na de 
heerlijke lunch die door MOMO was gemaakt 
konden we onze cheque van € 2.650,- aanbie-
den aan de groep deelnemers die ons stonden 
op te wachten in de in ontwikkeling zijnde 
filmruimte. Met het aanzetten van het licht 
zagen wij prachtige nieuwe grote filmlampen 
en speciale filmdoeken. Deze installatie zal 
men veel gaan gebruiken, ook om mooie 
foto’s van deelnemers te kunnen maken. Na 

nog een wandeling over het mooie terrein 
gingen we met veel positieve gevoelens 
naar huis. Hopelijk kunnen we de komende 
winter nog een keer naar een voorstelling bij 
MOMO om nog meer te zien van wat men met 
zoveel inzet en betrokkenheid maakt bij deze 
theaterwerkplaats.   https://www.momothea-
terwerkplaats.nl 

Als je mensen op hun passie weet aan te spreken, zijn ze als vanzelf 

betrokken. Je zult dan wel durven loslaten. Zodra je mensen de 

ruimte geeft om vanuit hun eigen passie vorm te geven aan hun 

betrokkenheid, ontstaat er vrijwel altijd iets moois. Misschien niet 

precies wat je verwacht had, maar wel iets dat werkt. Je ziet dat 

heel goed bij initiatieven zoals ons Nationaal Service Project  

‘Hart voor Vrouwen’

“Nu informatie, kennis en creativiteit vrij beschikbaar zijn, leidt dat tot een 
kanteling van de klassieke, hiërarchische machtspiramide.” 
Menno Lanting in Connect! De impact van sociale netwerken op organisaties 
en leiderschap (2010, p. 18) 
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Woensdag 18 mei konden we na twee jaar 
eindelijk weer een dagje weg met elkaar. Tra-
ditiegetrouw is de locatie niet bekend tot het 
moment dat we in de bus zitten en ook dit jaar 
is niemand hierin teleurgesteld. De organisatie 
heeft een zeer complete en afwisselende dag 
voorbereid op museumhuis Rams Woerthe in 
Steenwijk. In het prachtige landhuis met art 
nouveau-details en kleurig glas-in-loodramen 
zijn we zeer hartelijk welkom geheten door de 
gastvrouw Inge Osinga van Vereniging ‘Hen-
drick de Keyser’. Deze vereniging stelt zich tot 

doel architectonische of historisch belangrijke 
gebouwen en hun interieur te behouden voor 
de toekomst. Onze verrassing was nog groter 
toen in het huis Museum Hildo Krop gevestigd 
bleek te zijn. De in Steenwijk geboren Hildo 
Krop (1884 – 1970) is een meer dan veelzij-
dig beeldhouwer die een groot deel van zijn 
werkzame leven verbonden is geweest aan de 
gemeente Amsterdam en daar vele beeldbe-
palende kunstwerken voor de stad heeft na-
gelaten. Bijvoorbeeld het Berlagemonument 
en het Spinozamonument. In zijn ‘vrije tijd’ 

heeft Krop gewerkt aan een schier onuitput-
telijk oeuvre, bestaande uit beeldhouwwerk, 
meubels, keramiek, schilderijen, houten 
beelden etc. Een deel hiervan is te zien in het 
museum in Steenwijk. Wat ons betreft verdient 
Hildo Krop een grotere plek in de Nederlandse 
kunstgeschiedenis. Tussendoor genoten wij 
van een heerlijke lunch op het terras bij de 
Heren van de Rechter op loopafstand van het 
landgoed. We kijken terug op een geweldige 
dag waarop wij onze onderlinge vriendschaps-
banden weer extra hebben aangehaald! 

  DOOR KARIEN VAN DER WERFF, IW HARDERWIJK

 Jaarlijks uitje 2022 IW Harderwijk   

Het mocht weer, de Vrijmarkt op Konings-
dag! En dit jaar is IW Harderwijk één van de 
verkopers. Ons verhaal begint echter al ruim 
voor we ooit van Corona gehoord hadden. 
De keramiekgroep van IW Harderwijk is hard 
aan het werk geweest om voor een geplande 
buitenexpositie mooie objecten te maken. 
Het lokale doel was bepaald, de locaties 
waren geregeld, de data gepland en de 

kaartverkoop kon starten. Totdat Corona ons 
leven ging bepalen… Maar niet getreurd, uit-
eindelijk hebben we eind april deelgenomen 
aan de Vrijmarkt op het mooiste plein van 
Harderwijk, de Vischmarkt. In alle vroegte is 
de kraam opgebouwd en ingericht voor een 
uitermate gezellige en succesvolle verkoop-
dag. Ons jaarproject is de Oude Synagoge te 
Harderwijk, ‘een inloophuis met hart voor 

mensen’, een gastvrije, veilige ontmoetings-
plaats voor mensen die hier behoefte aan 
hebben. De leden van IW Harderwijk hebben 
met hart en ziel de keramieken objecten aan 
de man gebracht voor de Oude Synagoge 
en daarmee een bedrag van Euro 1.250 
bijeengebracht! 

  DOOR KARIEN VAN DER WERFF, IW HARDERWIJK

Keramiek verkoop tijdens  
Koningsdag-markt in Harderwijk   

  DOOR KARIN WILLEMSEN, IW APELDOORN

Wandeling Hart voor Vrouwen 
Op 9 april heeft IW Apeldoorn een wandeling 
georganiseerd voor ‘Hart voor Vrouwen’. In 
Park Berg en Bos was een route uitgezet, 
waarop veel informatie te vinden was over ons 
vrouwenhart.  Was het weer de weken ervoor 
prachtig geweest, op die bewuste zaterdag 
was het bitterkoud. De hagelbuien en natte 
sneeuw vlogen ons om de oren. Toch kwam er 
een enthousiaste groep wandelaars opdagen. 
De wandeling startte met wat ontspannende 
oefeningen van Chi Kung-docente Fina. En 
met een appeltje en een flesje water op zak 
kon men daarna op pad. Na afloop was er een 
kopje koffie of thee met daarbij een heerlijke 
koek. Dankzij enkele sponsors, een bevlogen 
organisatieteam en vooral een groep die-
hardwandelaars heeft de wandeling € 955 
opgebracht voor het goede doel!

Wat een bijzonder jaar hebben we toch 
achter de rug! In september leek het 
alsof we ons ‘oude’ leventje weer konden 
opstarten, maar na een interessante 
bijeenkomst in november mét introducees 
ging alles weer op slot. De aangekondigde 
Kerstmarkt kon geen doorgang vinden en 
met een glaasje in de hand wensten we 
elkaar via het beeldscherm fijne feestdagen 
toe. Voor fysieke ontmoetingen tussen 
leden en aspirant-leden werden er op een 
aantal zaterdagen in januari wandelingen 
georganiseerd. Die bleken een groot succes, 

want gewapend met mutsen en laarzen 
trokken we de natuur in en ontstonden 
mooie, onverwachte gesprekken. Met de 
meegebrachte koffie, thee, wafels én een 
klein koffielikeurtje luidden we samen het 
nieuwe jaar in en gingen we verwarmd weer 
naar huis.
Nu ons programma gelukkig weer doorgaat, 
kan een toekomstig lid echt kennis met 
onze club maken. De Kerstmarkt veranderde 
zomaar in een Paasmarkt en werd een 
geslaagde happening. ’s Middags kon men 
zich met groene vingers uitleven tijdens een 

workshop en de markt vond zowaar plaats 
in het zonnetje. Met een gezamenlijk etentje 
en een verhaal over de Wensambulance – 
ons goede doel  ̶  werd de dag succesvol 
afgesloten. 
Inmiddels zien we over een paar weken 
alweer onze laatste bijeenkomst van dit jaar  
tegemoet en tijdens deze bestuurswissel 
zal ons nieuwe lid geïnstalleerd worden. 
Wij ontvangen haar met open armen en zelf 
heeft ze er veel zin in.

  CHRISTINE MOSTART, IW VENLO 

IW jaar 2021-2022

Van betrokkenheid naar actie?
Betrokkenheid is mooi, daar wat mee doen is nog wel een stap 
verder. De intentie om mee te doen, betekent nog niet dat je 
daadwerkelijk overgaat tot actie! Naast motivatie is het ook 
belangrijk dat er geen drempels worden opgeworpen. 

  DOOR NINA KALT, IW KAMPEN

  

Hoewel 21 februari 1957 de officiële datum is 
dat IW Kampen haar Charter ontving, werd het 
65-jarig Lustrumfeest gevierd op 25 mei 2022 
op de Salonboot de ‘Veerman van Kampen’. 
De leden met partners, de Landelijk President 
Susanne en Districtspresident D58 Debbie 
werden door de club president Hanneke 
hartelijk welkom geheten, waarop vervolgens, 
middels een glas prosecco, een gezamenlijke 
toost werd uitgebracht op onze mooie club. 
Tijdens het varen stroomafwaarts richting 
het Kattendiep, een natuurgebied van vele 
eilanden met talloze bloeiende waterplanten 
en watervogels, genoten we van een heerlijk 
koud en warm lunchbuffet en van de gezel-
lige gesprekken onderling. Na de lunch nam 
Susanne het woord en nam ons mee op het 
pad van gebeurtenissen vanaf 1957 tot heden 
en overhandigde de president een cheque 

met het symbolische getal 65, alsook een 
mooie lantaarn als teken van vriendschap en 
licht. Debby had de grootste, mooiste roos 
van vriendschap meegenomen en herinnerde 
ons aan de cheque, in februari aan onze club 
geschonken. Hanneke deelde daarna herin-
neringen met ons van de afgelopen vijf jaar en 
menigmaal klonk het o, ja…. wat zijn we een 
actieve club. Tijd voor een laatste glaasje en 
een overheerlijk toetje, waarna de president 
één voor één de jubilarissen uitnodigde naar 
voren te komen. Cobie en Nina 25 jaar lid, 
Annie en Lien (erelid sinds 1998) 50 jaar lid. 
Tevens werden Nina en Annie tot hun grote 
verrassing tot erelid benoemd voor hun grote 
staat van verdienste  en kregen de ‘erepen-
ning’ opgespeld. Natuurlijk ontbrak de rode 
roos van vriendschap niet. De lustrumcommis-
sie verraste de leden met een mooi presentje, 

een holle ronde kaars in het wit, versierd met 
de IW kleuren geel en blauw. Hanneke sloot 
de middag af door het totaalbedrag voor ons 
Lustrumproject te vermelden, te weten € 570,-. 
Als uitgesteld NL Doet project gaan de leden 
helpen bij de opening van het Zoddepark (IJs-
selmuiden), een dagbestedingslocatie en een 
Cultureel Erfgoed Boerderij met Nederlandse 
rassen vee en fruit in wording. De buitenruimte 
krijgt een nieuw aanzicht: rolstoelvriendelijk, 
met picknickbanken en geschikt voor kinder-
feestjes. Zo wil men het geheel méér educatief 
een onderdeel laten zijn van de gemeenschap 
met pluktuin, speelweide en educatieborden 
voor scholen. Tot slot werd er nog een groeps-
foto gemaakt als herinnering aan een zeer 
geslaagd Lustrumfeest!

IW Kampen viert haar  
65-jarig Lustrumfeest
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Op 19 april 2022 vond de feestelijke viering 
van ons twaalfde lustrum   plaats in de vorm 
van een uitgebreide lunch in het bijzondere 
restaurant ’Limes aan de Rijn’ in Valkenburg. 
Officieel werd onze club op 21 april 1961 opge-
richt maar door corona hebben wij toen voor 
felicitaties over en weer moeten uitwijken naar 
een Zoom verbinding. Om klokslag vijf uur 
troffen wij elkaar voor het scherm en hieven 
tegelijkertijd het glas. De voorzitter hield een 
bemoedigende hart-onder-de-riemtoespraak. 
Via het scherm werden foto’s en gedichten 
van vorige lustra uitgewisseld. Op zich ook 
een hele bijzondere gebeurtenis. Dit jaar zat 
er geen scherm tussen en werden er ook door 
een aantal leden van het eerste uur herinne-

ringen opgehaald 
aan vorige lustra. 
De sfeer was ge-
weldig. Praktisch 
iedereen was er 
en het optimisme 
met het oog op 
de toekomst was 
voelbaar. Voor 
de leden die om 
valide redenen 

verstek moesten laten gaan, waren er prach-
tige boeketten met chrysanten in de kleuren 
van IW, die na afloop zijn bezorgd. Aangehaald 
werd dat de Limes een symbool van verbin-
ding is, net als de onderlinge verbonden-
heid van de leden in vriendschap en lief en 
leed en met hart voor de goede doelen. De 
Limes markeerden de met elkaar verbonden 
verdedigingswerken langs de grenzen van het 
Romeinse Rijk, in dit geval langs de Rijn van 

Katwijk naar Nijmegen, vorig jaar uitgeroepen 
tot Unesco Werelderfgoed. Bijzonder daarbij 
is dat de meesten van onze leden wonen op 
of vlak langs deze grens. Voor het lustrum 
was ook geld gespaard voor een goed doel. 
In onze bijeenkomst van 10 mei zal over een 
aantal voorstellen worden gestemd. Op naar 
de toekomst! Het volgende lustrum is alweer 
over vier jaar. 

  DOOR IW VOORSCHOTEN-LEIDSCHENDAM

 Viering 12e lustrum  
IW Voorschoten-Leidschendam   

Op 1 april 2022, precies op de dag van de 
oprichting, vierde IW Alkmaar het 75-jarig 
bestaan. Een aparte en historische dag. We 
werden die ochtend verrast door een flink pak 
sneeuw die in de loop van de vorige avond en 
nacht was gevallen en de wereld in Noord-
Holland wit maakte. Desondanks togen zo’n 
dertig dames van IW Alkmaar op deze zonnige 
dag naar Chateau Marquette in Heemskerk 
voor een heerlijk verzorgde high tea. Een 
feestelijke locatie en de ballonnen evenals 
de bloemen op tafel in de kleuren blauw en 
geel onderstreepten de huiskleuren van IW. 
Gelukkig kon bijna iedereen aanwezig zijn. In 
de prachtige Bloemenzaal waren vijf ronde 
tafels gedekt en op het kaartje dat je kreeg 
bij binnenkomst was aangegeven aan welke 
tafel je kon plaats nemen.  Op het programma 
stonden toespraken van de presidente IW 
Alkmaar Carla Molenaar en van de landelijke 
presidente Suzanne Cappenberg Metelerkamp-
Beetz die als genodigde aanwezig was. De 
laatste feliciteerde de club en zij overhandigde 
als cadeau een cheque en een roos als symbool 

voor de totale club. Met een glas prosecco 
werd er een toost uitgebracht op het 75-jarig 
bestaan van IW Alkmaar. De districtspresidente 
Debby Albers die helaas verhinderd was, liet 

  DOOR DE LUSTRUMCOMMISSIE, IW ALKMAAR 

IW Alkmaar viert  
75-jarig bestaan op 1 april

IW Doorn bestaat 50 jaar! Geweldig, maar 
ja, helaas was er Corona op dat moment en 
dus vierden wij pas in april 2022 ons 50-jarig 
bestaan. De sfeer en gezelligheid was er 
niet minder om. De prachtige locatie van 
‘Residence Rhenen’, een heerlijk driegangen 

diner, de cadeau- cheque van het LB, uitge-
reikt door Jolanda van Tellegen, president 
van district 56 en lid van het LB. Het was 
een zeer geslaagde dag. Alle hulde voor de 
lustrumcommissie. Ter herinnering was er 
een tijdschrift gemaakt van 50 jaar IW Doorn. 

Onze twee Charterleden, Kid van Eck en Inge 
Meulenbelt, kregen een mooi aandenken in 
aardewerk. Natuurlijk waren de partners ook 
van harte welkom op deze mooie dag. 

  DOOR LYSBETH VAN VALKENBURG-LELY, IW DOORN

 IW Doorn bestaat 50 jaar!   

Chateau Marquette te Heemskerk
Lied op de wijs van My Bonnie 
is over the ocean

IW Alkmaar is jarig 
Dat vieren we hier met elkaar.
Een high tea vandaag in Marquette
Op april de eerste dit jaar, dit jaar.

refrein:
Seventy five years 
Met doelen en opbrengsten elke keer.
Vriendschap en blijdschap
Verbinden zo ons met elkaar: steeds meer.

Het Hart voor Vrouwen blijft tikken
In ’t Sluisje met lezing en lootje.
Vandaag is het feest voor ons allen,
Een roos bij vertrek als cadeautje.

refrein:
Seventy five years 
Met doelen en opbrengsten elke keer.
Vriendschap en blijdschap
Verbinden zo ons met elkaar: steeds meer.

Een dertigtal leden tezamen
Dames aan tafels heel chique. 
We zingen een lied met zijn allen
En komen straks in de Kroniek, Kroniek.

refrein:
Seventy five years 
Met doelen en opbrengsten elke keer.
Vriendschap en blijdschap
Verbinden zo ons met elkaar: steeds meer.

Vriendschap en blijdschap 
Verbinden ons steeds meer en meer…..

bij monde van Carla Molenaar haar toespraak 
en felicitatie horen en namens het district 
mocht IW Alkmaar ook een cheque als cadeau 
ontvangen. De goede sfeer tijdens de middag 
werd omlijst door gezellige muziek van een 
accordeonist en er was een presentatie over 
de historie van Chateau Marquette. Tot slot 
werd er een speciaal voor deze gelegenheid 
vervaardigd lied door allen uit volle borst 
gezongen en ten gehore gebracht. Na een 
groepsfoto genomen buiten voor de ingang 
van het kasteel kon iedereen met een witte 
roos weer huiswaarts keren. Het was met of 
ondanks de sneeuw buiten een prachtige 
middag. We kijken er met veel plezier op terug. 
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  DOOR JOS WARRINGA, IW NIJKERK 

 Minny Knoop neemt na zestig jaar 
afscheid van Inner Wheel Nijkerk    

Op 26 april jl. werd ons lid Hennie Smit 
uit Groesbeek verrast met een koninklijke 
onderscheiding voor al haar inzet voor haar 
medemensen. Deze duizendpoot heeft 
zich als IW lid ook altijd ingezet bij acties 
om goede doelen te steunen en behoeftige 
medeleden te ondersteunen en dat al meer 
dan 50 jaar. Met haar levenservaring is het dan 
ook niet vreemd, dat ze vertrouwenspersoon 
is van de Johanna Hamburgerstichting. 
IW Nijmegen is trots op haar. Op de foto staat 
ze samen met burgemeester Slinkman, die 
grote pret had, omdat ze volkomen verrast op 
het gemeentehuis verscheen, meegelokt door 
een vriendin met een smoesje.  Van harte 
gefeliciteerd, Hennie!

  DOOR CARLA VAN AMERONGEN,IW NIJMEGEN

Koninklijke Onderscheiding  

Op de slotdag van IW Nijmegen, op 2 juni 2022, 
ontving Carla van Amerongen-Overgaauw 
het erelidmaatschap, met de daarbij horende 
speld en een prachtige oorkonde. Al jaren lang 
is zij de steun en toeverlaat van onze club, zij 
heeft altijd alles paraat en zij is zeer bewogen 
als het om de medemens gaat. Zij vervulde 
veel functies: sinds  haar lidmaatschap in 1993 

was zij secretaresse 2002/2005, secretaresse 
District 60 2004/2008, presidente 2010/2011, 
VA 2011/2013, eerste secretaresse 2012/2015, 
presidente 2019/2020  en vervangend secretaris 
in 2021/2022. Zij is dus een onmisbare schakel 
binnen onze club en heeft deze eretekenen zeer 
verdiend!

  DOOR IW NIJMEGEN 

 

Erelidmaatschap voor 
Carla van Amerongen

Minny Knoop-Loth stond aan de wieg van 
IW Nijkerk. Ze werd in 1962 lid van toen net 
opgerichte serviceclub. De uit Barneveld 
afkomstige Minny sloot zich aan bij IW Nij-
kerk, omdat haar echtgenoot lid was van de 
Rotary in Nijkerk. In Barneveld was destijds 
geen Rotary. Nadat er in Barneveld een 
Rotary werd opgericht, bleef Minny Nijkerk 
echter trouw, samen met drie andere dames. 
Toen zij wat op leeftijd raakten, besloot 
het toenmalige bestuur dat het viertal uit 
Barneveld moest worden opgehaald. Dat is 
al die jaren gebeurd, totdat Minny nog de 
enige was uit Barneveld. Tijdens de ritten in 
de auto vertelde Minny vaak over haar leven. 

Ze sloeg geen bijeenkomst over en leefde 
mee met iedereen. Eind 2021 besloot ze zelf 
een punt te zetten achter haar zestigjarige 
betrokkenheid bij IW omdat haar gezond-
heid het niet langer toeliet. Ze werd in 
het zonnetje gezet en bedankt voor haar 
lidmaatschap. Het ‘uit het oog, maar niet uit 
het hart’ draagt IW Nijkerk hoog in het vaan-
del. In de nabije toekomst willen de leden 
Minny net zo trouw blijven bezoeken zoals zij 
zelf de club bezocht. 

Op de foto Minny (in het midden) samen met 
Jannie van Veldhuizen 50 jaar lid en Karin de 
Boer 40 jaar lid.

  DOOR MIEKE MOL, IW WALCHEREN

BENOEMD TOT ERELID VAN INNER WHEEL  

16 maart 2022

Voor het eerst na maanden van lockdown had-
den we weer een echte clubbijeenkomst. Live!
Wat hadden we dáárnaar uitgezien: geen 
gezoom meer, maar zonder mondkapjes en 
weer gezellig naast elkaar aan tafel. Alsof ons 
leven niet had stilgestaan. Hoe bijzonder. Er 
was nog iets anders wat die clubbijeenkomst 
zo bijzonder en…. héél feestelijk maakte.  Ze 
wist er niets van. Helemaal niets.
Vrijwel niemand trouwens. Nietsvermoedend 
luisterde ze net als wij naar een speciaal voor 
de gelegenheid geschreven gedicht, naar de 
slotzinnen vooral: 
“..zo valt ons oog op een vrouw hier in de zaal,
ze staat vaak paraat, stelt zich open, is sociaal,
koestert de leden met aandacht, een bezoek, 
een bloem, en verbindt; haar lidmaatschap 
kent geen grenzen, maar is ‘doen’.
Landelijk is voor haar ook echt landelijk
en IWeen ‘draaiend’ wiel.
Over wie deze paar regels van poëzie,
binnen onze club, mogen gaan,
kondigt onze voorzitter Thea jullie aan”. 

Waarna Thea haar uitnodigde naar voren te 
komen. Wie? Onze Marry Codée natuurlijk!
Ze was benoemd tot………….. Honoured 
Active Member van IW!
Na opsomming van haar vele verdiensten  
voor IW(*) kreeg een beduusde Marry de  
speciale badge voor ereleden opgespeld. 
Met bubbels en trots brachten we een toost uit 
op het kersverse erelid uit onze eigen club!
We toostten op een meer dan welverdiende 
benoeming.
 
...voor IW Walcheren:  
- voortdurend actief in commissies,
- 4x voorzitter (in 9 bestuursjaren), 
- lid PR-commissie van IW-Nederland, 
- redacteur Kroniek D60,  
- hoofdredacteur Kroniek 

Ter gelegenheid van het uitreiken van  
Honoured Active Membership van IW aan 
Marry Codée IWWalcheren, 16 maart 2022

Meer 
dan 
50 
vrouwen
Soms zoek je naar beschrijvingen; 

iemand is groot of klein, of fors of fijn

kan actíef, of dat juist niét, zijn.

Zo’n verscheidenheid zijn wij.

 

Kijk om je heen, vrouwen 

links en rechts van jou, en  

met ideeën, plannen, hun eigen verre visioen -

Eén trekt een kar, een ander láát dat doen. 

Dat is waardoor IWdie rijke schakeringen heeft, 

en door al die schakels aaneengeregen diversiteiten 

geeft,  

waarmee men elkaar zo inspireren kan,

en er zíjn voor die ander en ook al die àndere 

anderen.

Meer dan 50 vrouwen en niet twéé gelijk. 

 

Zo valt ons oog op een vrouw híer in de zaal;

ze staat vaak paraat, stelt zich open, is sociaal,

koestert de leden met aandacht, een bezoek, een 

bloem 

en verbindt; haar lidmaatschap kent geen grenzen, 

maar is ‘doen’. 

Landelijk is voor haar ook ècht làndelijk

en IWeen ‘draaiend’ wiel.

Over wie - 

deze paar regels van poëzie,

binnen onze club, mogen gaan

kondigt onze voorzitter Thea jullie aan. 

Ellen van den Doel
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NEDERLAND

Wij, van IW, zijn met ons allen vanuit onze 
service gedachte veel bezig met goede doelen. 
Dat doen we door fundraising en handen uit 
de mouwen projecten. Wat een fantastische 
steun hebben we al kunnen geven en geven 
we nog aan velen die dat nodig hebben. Maar 
als we aan service denken kunnen we ook 
denken aan een andere invalshoek. Vorig jaar 
sprak IW lid Ceja Gregor tijdens een webinar 
over haar werk als afgevaardigde van IW in 
Comités van de Verenigde Naties. Dat gaat niet 
over fundraising of handen uit de mouwen 
projecten maar over opkomen voor de positie 
van vrouwen. Ze riep ons op, leden van IW in 
Nederland, ons in te zetten voor de door de 
Verenigde Naties viertal erkende dagen over 
Vrouwenbelangen. Er werd een werkgroep op-
gestart om na te denken hoe dit aan te pakken, 
wetende dat alle clubs hun eigen programma’s 
maken en daar al behoorlijk druk mee zijn. 

Maar toch, ook International IW, met hun 
thema ‘Strong Women Stronger World’, geeft 
aan hoe belangrijk het is ons voor de vrouwen-
belangen in te zetten.
Om een beweging in gang te brengen moet je 
je eerst bewust worden van wat er werkelijk 
speelt. Waar gaat het nu eigenlijk over? Denk 
eens aan de projecten die je al gedaan hebt als 
IW lid, hoe je door die projecten nog bewuster 
werd van de nood die er ergens was.
Een persoonlijk voorbeeld van bewustwording 
is toen ik laatst in Terneuzen met Oekraïense 
vrouwen sprak. Ze vertelden over wat een 
bijna onmogelijke keuzes ze hadden moe-
ten maken: wie blijft er achter en wie gaat 
vluchten met de kinderen. Ook wetende dat de 

achterblijvers ongelofelijk kwetsbaar zouden 
zijn. Daar had ik nog niet eens op die manier 
aan gedacht, wel aan hoe vreselijk het is om 
alles achter te laten, maar die keuzes……. Dat 
was echt de harde realiteit. Ik werd me door 
dit gesprek nog bewuster van wat er werkelijk 
speelt. En eerlijk gezegd, dat was ook nog 
maar een klein stukje van het hele proces 
waar deze vrouwen doorheen gaan. Dat willen 
we ook doen als Voor Vrouwen Commissie. 
Samen bewust worden van wat er gebeurt, 
alerter worden, signaleren en bespreekbaar 
maken. Eigenlijk de olievlek van bewustwor-
ding groter maken en daarmee onderdeel 
worden van de oplossing. Want wij, ieder met 
haar eigen netwerk, kunnen samen een groot 
verschil maken. 

Hoe dan?
Allereerst is IW Nederland lid geworden van de 
Nederlandse Vrouwenraad. 
De Nederlandse vrouwenraad is een overkoe-
pelend orgaan van allerlei organisaties uit veel 
geledingen van onze maatschappij. Daarmee 
is een groot netwerk voor ons allen beschik-
baar geworden. Maar nog belangrijker is 
misschien wel dat we onderdeel zijn geworden 
van ‘De Vrouwenstem’ die op allerlei gebieden 

opkomt voor vrouwenbelangen. Als je naar de 
website gaat van de NVR www.nederlandse-
vrouwenraad.nl kun je zien waar ze zich mee 
bezig houden en je kunt je, als je wilt, opgeven 
voor hun digitale nieuwsbrief. 
Daarnaast willen we aandacht gaan beste-
den aan de door de VN erkende dagen rond 
vrouwenbelangen. Het zou erg goed zijn als 
er in de clubs één keer per jaar aandacht aan 
de positie van vrouwen besteed gaat worden, 
ieder op z’n eigen manier. Natuurlijk weten we 
al te goed dat clubs en leden het druk hebben 
en niet ‘overvoerd’ willen worden met infor-
matie. Vandaar dat we vanuit de Voor Vrouwen 
Commissie van start gaan met een door de VN 
erkende Campagne: de  ‘Orange the World’ 
campagne. Die gaan we bij alle leden onder de 
aandacht brengen via onze normale kanalen: 
de Kroniek, de Nieuwsbrief en de website.

 ORANGE THE WORLD
‘Orange the world’ is een wereldwijde 
campagne van de VN tegen geweld 
tegen vrouwen. De campagne loopt van  
25 november t/m 10 december.

Wellicht heeft iedere club dezelfde informatie 
nodig om met het onderwerp aan de slag 
te gaan. Daarom gaan we op de IWwebsite 
een toolbox inrichten met allerlei informatie, 
ideeën maar ook films, boeken, series, theater-
voorstellingen etc.  Dus te gebruiken naar de 
wens van de clubs maar ook jij als lid kan er 
tips vanaf halen. Heb je vragen, wil je meer 
weten neem contact op met één van onze 
Voor Vrouwen Commissie leden. Laten we met 
ons allen bewuster worden van de positie van 
vrouwen, voor onze dochters, kleindochters, 
buurvrouwen, vriendinnen kortom voor alle 
vrouwen om ons heen. 

  DOOR ANITA MEERDINK 

 

Commissie Voor Vrouwen 
gelanceerd! 
Tijdens de spetterende inspiratiedag 14 mei jl.  
is de nieuwe Voor Vrouwen commissie gelanceerd

Het is alweer even geleden – Kerst 2020 - dat 
IW Voorschoten-Leidschendam €750 van de 
opbrengst van het door hen samengestelde 
Corona Kookboek bestemde voor het werk 
van de stichting ‘Magic Care’. De stichting werd 
twintig jaar geleden opgericht en bestaat uit 
50 vrijwillige goochelaars en heeft tot doel 
kinderen in de leeftijd van 8 – 18 jaar te on-
dersteunen die door ziekte, handicap of door 
een vervelende thuissituatie in de problemen 
zijn gekomen. Zo wordt deze kinderen een 
goocheltruc aangeleerd, hetgeen zorgt voor 
het verhogen van het zelfvertrouwen en de 
weerbaarheid. Ook is het goochelen een 

middel om te werken aan de verbetering 
van de motorische en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen.  Op 10 mei jl. 
kwam Marlies Greve van de stichting ‘Magic 
Care’ haar belofte inlossen om voor onze club 
een presentatie over het werk van de stichting 
te geven, en passant leerde zij ons een paar 
trucjes om het thuisfront voor de gek te hou-
den. Onze voorzitter liet zich niet onbetuigd en 
toverde aan het eind van de presentatie een 
bloemetje uit de mouw om onze gastspreker 
te bedanken. Marlies is gaarne bereid ook 
elders in het land dit goede doel toe te lichten 
voor IW clubs. 

  DOOR JANE KOOPSTRA, IW VOORSCHOTEN-LEIDSCHENDAM 

 

IW Voorschoten – Leidschendam 
doneert aan de Stichting Magic Care

  DOOR RUTH GUICHERIT EN WIL HEUTINK, IW WEST-BETUWE

‘Een Warm Bad’ 
Truus van Erp 
is sinds 2019 lid 
van IW West-
Betuwe. De 
redactiecom-
missie schoof 
bij haar aan om 
te horen wat 
haar ervarin-
gen zijn bij de 
club. Truus 
maakte voor 
het eerst ken-
nis met IW via 

leden van de bridgeclub waar zij enkele jaren 
bridgede. De bridgeclub telde enkele leden die 
lid waren van IW West Betuwe. Hier kwamen 

zo nu en dan verhalen van activiteiten van 
de IW club ter sprake. Deze enthousiaste 
verhalen wekten haar belangstelling en haar 
nieuwsgierigheid op. Er was op dat moment 
echter een ledenstop bij de club, waardoor 
lidmaatschap voor haar niet aan de orde was. 
Na enige tijd kwam er ruimte voor een nieuw 
lid en werd zij benaderd. Truus zag hier een 
enthousiaste club die haar deuren voor haar 
opende. Zij had geen verwachtingen en stapte 
er met open vizier in. Het was voor haar een 
uitdaging om uit haar comfortzone te stappen 
en lid te worden van een toch wat onbekende 
organisatie. Wel was zij bekend met andere 
serviceclubs. Het voelde direct goed, als een 
‘warm bad’. De verbondenheid, de activiteiten, 
sprekers en uitjes spraken haar alle zeer aan, 

maar ook de inzet voor goede doelen en de 
zorg voor groepen in de samenleving die het 
moeilijk hebben. Wat zij ziet als kenmerkend 
voor de club is dat de leden geïnteresseerd zijn 
in elkaar en dat ondanks discussies binnen de 
club de neuzen toch dezelfde kant op wijzen 
en saamhorigheid het belangrijkst blijkt. Is er 
dan niets negatiefs of heeft zij nog aanbevelin-
gen? Wellicht moet de club voor de continu-
iteit in de toekomst zich wat meer richten op 
wat jongere leden. Zodat er wat meer dyna-
miek en een frisse wind ontstaat in de club en 
men niet vast blijft zitten in eigen patroontjes. 
Misschien is het een idee om elkaar buiten de 
bijeenkomsten te ontmoeten en met elkaar 
te borrelen in de plaatselijke kroeg. Met deze 
suggestie sloten wij het interview met Truus af.

  “Nieuwe termen voor mensen die zich inzetten zonder geld te vragen zijn misschien 
inderdaad handig. Ik denk aan initiatiefnemers, onder- steuners, netwerkers, volgers, pioniers, 
klantenzoekers, rustmijders, reclamemakers, activisten, werkzoekers en vele anderen die allemaal 
hun eigen waarden en belangen nastreven... Maar het afschaffen van de term vrijwilliger, dat 
is op dit moment onbespreekbaar, onrealistisch en onverstandig. Als dat al gebeurt, moet daar 
meer dan een generatie overheen gaan. Anders ontken je werkelijk gigantisch veel bestaande inzet 
en verminder je de betrokkenheid van velen. Dan zit je, zeg maar, met gelijkgestemden op een 
vooruitstrevend eiland te beslissen over het vasteland, zonder ermee verbonden te zijn.” 

Posted by Annet Gijsman (LinkedIn Group 7 Days of Inspiration) 
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  DOOR CARLA VAN AMERONGEN, IW NIJMEGEN  

 Kleur bekennen 
in wervelende 
modeshow

In de maand mei hadden wij ons jaarlijks 
uitje. Dit keer gingen we erop uit naar 
het Westland waar we ontvangen werden 
door Eenden Tours Westland. We gingen 
rijden in ouderwetse Deux Chevaux! Voor 
sommige dames was dit pure nostalgie. 

Na de koffie kregen we een korte instructie 
hoe te rijden in een eend: niet te hard, zo 
min mogelijk in zijn een en in zijn achteruit, 
richtingaanwijzer handmatig terugzetten en 
vooral flink aan het stuur draaien. En toen 
konden we beginnen aan de puzzeltocht.
Die was nog niet zo gemakkelijk: we 
vertrokken om 14.00 uur en moesten voor 
17.30 uur terug zijn. De eerste aanwijzing, een 
aap op een hek, werd door vrijwel niemand 
gevonden. De eindtijd werd door sommige 
auto’s dan ook niet gehaald. Zij waren een 
paar keer verkeerd gereden en moesten flink 
zoeken om de juiste weg en aanwijzingen te 
vinden. Misschien zijn zij onderweg ook iets 
te lang blijven hangen bij het ouderwetse 

glaasje advocaat met slagroom, verzorgd 
door de uitjescommissie.
Nadat iedereen binnen was, was er een goed 
verzorgde barbecue en werden de winnaars 
van de puzzeltocht bekend gemaakt. Het was 
een zeer geslaagd uitje!

Filmavond
17 mei was het zover: de filmavond 
georganiseerd door IW Schiedam voor ons 
goede doel.
Dit jaar zetten wij ons in om de dames van 
JMVR te helpen. JMVR staat voor Jolanda 
en Monique Voor Renzo. Renzo is de zoon 
van Jolanda en samen met haar zus is zij 
begonnen om een omgeving te creëren 
voor mensen met een beperking waar 
zij zich volwaardig voelen en onderdeel 
zijn van de maatschappij. JMVR verzorgt 
dagbesteding, uitjes en op den duur hopen 
zij ook kleinschalig begeleid wonen aan 
te kunnen bieden. Dit alles kan natuurlijk 
niet gratis en IW Schiedam wil ze graag 

ondersteunen. Daarom organiseerden wij 17 
mei een filmavond om geld op te halen voor 
dit initiatief.
De avond begon met een filmpje van JMVR 
waarin zij lieten zien wat er zoal gebeurt 
binnen hun organisatie. We zagen vrolijke 
mensen op weg naar een korte vakantie 
op een bungalowpark. We zagen ook 
hardwerkende mensen pannenkoeken 
bakken en rondbrengen bij buurtbewoners. 
Het was mooi om te zien wat er allemaal werd 
ondernomen door deze jonge mensen.
Voor de hoofdfilm werd het bedrag bekend 
gemaakt dat we opgehaald hadden: een 
mooie 2600 euro! Dit was de opbrengst van 
de filmavond, maar ook van de prachtige 
ansichtkaarten die ons lid Coby van Giezen 
het hele jaar door gemaakt heeft.
Na deze bekendmaking konden we genieten 
van de film The Duke, een film die gaat over 
naastenliefde en het idee dat je ten allen tijde 
anderen moet helpen; ideeën die wij als IW 
ook hoog in het vaandel hebben staan!

  DOOR HELEEN FRANKEN, IW SCHIEDAM

Alle eendjes…..en een Filmavond!  

IW Nijmegen heeft op 20 mei 2022 een wer-
velende modeshow georganiseerd. In 2019 
hielden we voor het eerst een modeshow. 
Eigen leden met hun partners liepen op de 
catwalk, mooi opgedoft in outfits afkomstig 
uit de kledingwinkel ‘E van E’ van Anja, één 
van onze leden. Het bracht een mooi bedrag 

Op 11 april organiseerde IW Zuid Oost Drenthe 
samen met Soroptimistenclub Emmen en 
Ladies Circle Emmen een benefietavond voor 
hulp aan Oekraïne.  “Hier lagen wij vorig jaar 
op het strand; nu is het bezet door de Russen 
en wordt er gevochten”, zo begon Emmeke 
Vierhout haar verhaal in een volle zaal van 
het Esdalcollege in Emmen. Een aantal weken 
daarvoor was ze hals over kop met haar beide 
dochters van elf en twaalf jaar gevlucht toen 
de Russen Oekraïne binnenvielen. Zij woont 
daar al twintig jaar met man Kees Huizinga en 
kinderen op een grote boerderij in Kischenzi, 
een dorp in Midden-Oekraïne, ongeveer 200 
km ten zuiden van Kiev. Hoewel al was beslo-
ten dat Emmeke (afkomstig uit Emmen) met 
haar kinderen na deze zomer in Emmen zou 
gaan wonen zodat zij hier naar de middelbare 
school konden gaan, voelde dit overhaaste 
vertrek natuurlijk absoluut niet goed. 
Kees volgde korte tijd later. De Oekraïense 
landbouworganisatie had hem gevraagd in Ne-
derland te vertellen over hoe het daar werke-
lijk aan toe gaat en vooral om te waarschuwen 
voor wat de gevolgen op de langere termijn 
zijn van deze oorlog. Hij en Emmeke waren te 
zien op verschillende talkshows en journaals. 
Ook sprak hij met politici in Nederland en 
Europa. Kees is na korte tijd weer vertrok-
ken naar Oekraïne, want het zaaiseizoen was 
begonnen. Hij is eigenaar van een boerenbe-

drijf van 15.000 hectare met 400 medewerkers 
en zeker in oorlogstijd is dat geen sinecure. 
Ze verbouwen mais, zonnebloemen, gerst en 
tarwe en hebben ook melkkoeien en varkens. 
Er is nu een groot tekort aan diesel voor alle 
grote machines en er moeten oplossingen ge-
vonden worden om de opslag van graan en an-
dere producten het land uit te krijgen. Immers, 
als dat niet lukt dreigt er een hongersnood in 
met name Noord-Afrika, maar ook in andere 
delen van de wereld, die afhankelijk zijn van 
voedsel uit Oekraïne. De gevolgen daarvan zijn 
ongetwijfeld inflatie en bovendien dat er weer 
grote stromen vluchtelingen op gang komen. 
De WHO bijvoorbeeld is een grote afnemer van 
producten uit Oekraïne.
Emmeke vertelt dat de Oekraïense bevolking, 
toen zij twintig jaar geleden daar naartoe trok-
ken, de Russen als broedervolk zagen. Dat is 
na de Maidan-revolutie in 2014 totaal omgesla-
gen en door Oekraïne binnen te vallen heeft 
Poetin volgens haar Oekraïne zelf tot een natie 
gesmeed. Zij vertoont prachtige foto’s van het 
leven in Oekraïne voor de oorlog, waarmee ze 
duidelijk laat zien wat de huidige vernietiging 
van steden, die wij op de televisie zien, te weeg 
brengt. Ook vertelt ze wat een groot bedrijf als 
dat van hen betekent voor de omgeving. Het 
bedrijf heeft ook een sociale functie voor alle 
omringende dorpen, bijvoorbeeld als mensen 
ziek zijn; want een ziektekostenverzekering 

hebben ze niet.
Nederlandse ondernemers die Oekraïne heb-
ben moeten verlaten hebben hun krachten ge-
bundeld in de stichting ‘De Leeuw Kyiv’ (www.
deleeuw-kyiv.nl). Deze stichting was ooit opge-
zet om het Nederlandse taal- en cultuuronder-
wijs te stimuleren, maar is nu volledig gericht 
op humanitaire hulp. Elke dag vertrekken er 
uit Nederland vrachtwagens met humanitaire 
goederen naar alle uithoeken van Oekraïne. 
Twintig jaar ervaring heeft een groot netwerk 
met betrouwbare contacten opgeleverd. 
Directe lijnen, effectief en kosteneffectief, want 
het gaat volledig op basis van vrijwilligheid. 
Emmeke is daar vanuit Nederland fulltime 
mee bezig en geeft ook overal lezingen met 
als doel geld in te zamelen voor de stichting. 
Teleurstellend vindt ze dat de stichting niet in 
aanmerking komt voor de gelden van giro 555, 
omdat ze ‘niet in een hokje passen of door een 
hoepeltje springen’ – bureaucratie! 
De 120 bezoekers van deze avond hingen aan 
haar lippen en waren maar al te zeer bereid 
om de portemonnee te trekken voor hun 
plaats, maar ook voor de diverse producten 
die de drie serviceclubs na afloop verkochten 
voor dit goede doel. Het Esdalcollege stelde de 
zaal en de koffie gratis ter beschikking, zodat 
uiteindelijk het mooie bedrag van € 5500 werd 
opgehaald!

  DOOR PETRA TEN CATEN, IW ZUID-OOST DRENTHE 

Een indrukwekkend verhaal over  
Oekraïne, de oorlog en de gevolgen  

op voor ons toenmalige project, de Voedsel-
bank. 
Dat smaakte naar meer, maar helaas gooide 
corona in de twee jaren die volgden roet in 
het eten, maar op 20 mei 2022 konden we 
weer los! In de kantine van de Groesbeekse 
voetbalclub ‘De Treffers’ liepen onze model-
len te stralen in kleurrijke zomerjurkjes en 
heerlijke hippe zomerbroeken, onder aan-
moedigend applaus van een talrijk publiek. 
Ruim 50 enthousiaste vrijwilligers hebben 
zich, voor en achter de schermen, ingezet 
om een bruisende avond te verzorgen. Een 
Afghaanse fotografe ( Nilofar Niekpor, pas 
negen maanden in ons land) legde alles vast 

met haar camera. Het trof haar, dat vrouwen 
van boven de zeventig nog zulke dingen de-
den en zo fleurig er bij konden lopen. Dat is in 
haar land wel anders, daar blijft men in huis 
en draagt zwart, zeker nu de Taliban weer aan 
de macht is. Ze nam zich vast voor om  later 
zelf ook zo energiek en kleurig te worden!  
De opbrengst was ruim € 1500, wat naar ons 
huidige goede doel gaat: ‘De Kleurfabriek’ in 
Nijmegen. Een vrijwilligersorganisatie, die net 
als ‘Team Up’ in andere steden, kinderen in 
het azc ontspanning bezorgt.

Met dank aan EvE fashion Groesbeek.

Passie is het hart van betrokkenheid 
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  DOOR PR COMMISSIE VAN IW VLAARDINGEN 

‘Hoe heerlijk is het om wat jij zo  
fijn vindt, te delen met je dochter’
In onze bijeenkomst van mei 2022 hebben we 
Monique Huibregtsen, de dochter van een van 
onze leden, Marie-Anne Huibregtsen-van de 
Wetering, mogen installeren. Een bijzonder lid 
want zij is de derde generatie.
De oma van Monique, Ina van de Wetering-
Mulder, werd in 1957 lid van IW Schiedam. De 
opa van Monique was Rotarian en tot lang kon 
je alleen lid worden van IW als echtgenote/
partner-van.
Marie-Anne herinnert zich nog goed de bijeen-
komsten van de dames. Veel hoedjes op de 
kapstok en in de huiskamer gezellig gepraat. 
Vaak was er een spreker. Meestal werd binnen 
schooltijd van de kinderen koffie gedronken. 
Ook waren er diverse creatieve activiteiten 
zoals een handwerkclub, boekenclub en 
museumclub.
Marie-Anne’s man was ook Rotarian en zo 
werd zij lid in 1970. 22 jaar lang genoot ze sa-
men met haar moeder van de clubmiddagen. 
Trots liet zij zien dat haar moeder naar een 
conventie in Denemarken is geweest

De club Schiedam werd te groot en dus kwam 
er een afsplitsing in 1984 tussen Schiedam en 
Vlaardingen. Marie-Anne wilde graag mee naar 
de nieuwe IW club Vlaardingen. De contacten 
met Schiedam zijn nog steeds hecht in de 
vorm van een boekenclub.
Marie-Anne is altijd actief betrokken bij de club 
. In 1985, 1996 en 2004 is zij voorzitter geweest. 
Ook de secretarisfunctie heeft ze met veel 
enthousiasme bekleed. De convocaten bracht 
ze toen zelf rond. 
Zij was ook als secretaris intensief betrokken 
bij de organisatie van de conventie in Den 
Haag in 1991.
Op onze vraag “Wat mis je van vroeger?” ant-
woordde ze “eigenlijk niet zoveel, ik vind het 
leuk om met mijn tijd mee te gaan. En iedere 
tijd brengt wat nieuws.” Wat Marie-Anne wel 
een leuk gebruik vond was dat je bij installatie 
een speciaal en blijvend cadeautje kreeg. Ze 
liet haar sherryglaasje zien, met daarin het 
gegraveerde IW logo.
Voor haar is het belangrijkste van haar lid-

maatschap de koestering van de waardevolle 
vriendschappen.
Ze vindt het leuk om naast nieuwe leden te 
zitten, hen te leren kennen en hun verhalen te 
horen.
Ze was erg blij verrast dat haar dochter voorge-
steld werd.

Monique voelt zich, mede door de enthousias-
te verhalen van haar oma en moeder, vereerd 
om ook IW lid te zijn maar zegt wel “ik moet 
er zelf iets van maken om mijn lidmaatschap 
waardevol te maken”
Aan het eind van alle verhalen wilde Marie-
Anne graag de geschiedenis van de “rose of 
friendship” voorlezen, gestart in Zweden en 
echt tot leven gebracht door een Deense club. 
Het symbool voor dankbaarheid en liefde.
Wij wensen Marie-Anne en Monique nog vele 
jaren samen, ontspannen bijeenkomsten 
en nieuwe vriendschappen. Dank voor jullie 
openheid.

Ledenbeleid & Ledenwerving

Verzoek aan alle clubs

Tips & Tricks

• Maak gebruik van contacten via je netwerk
•  Spoor clubleden met een groot netwerk of 

grote klantenkring aan met kandidaten te 
komen 

•  Nodig uittreders van de Ladycircle uit voor 
een kennismaking (voordat ze 45 jaar zijn!)

•  Laat alle leden, na een week bedenktijd, vijf 
namen van mogelijk voor een Inner Wheel 
club in aanmerking komende personen 
noteren en herinner de leden tussentijds per 
e-mail aan dit “huiswerk”

•    Vraag nieuwe leden binnen zes maanden 
met namen van mogelijke kandidaten te 
komen

•    Houd eenmaal per jaar een open dag: ieder 
lid neemt een buurvrouw, een vriendin, een 
familielid, een collega o.i.d. mee, zonder 
de directe intentie een nieuw lid te werven; 
het bestuur zorgt voor een “sprankelende” 
bijeenkomst, waarin ook een en ander over 
Inner Wheel verteld wordt

•   Laat spreekbeurten verzorgen door 
vertegenwoordigers van buitenaf van de 
gewenste doelgroepen

•  Geef openheid en duidelijkheid over het pro-
gramma, de activiteiten en de achtergronden 
van de club 

•  Luister goed naar mensen die zelf aangeven 
interesse te hebben voor Inner Wheel

•  Wees zichtbaar op social media en bij alle  
activiteiten.

• Wees zichtbaar op social media

Onze ledenadministratie 
(LINFO) vormt de basis voor 
heel wat administratieve za-
ken. Er is slechts één centrale 
ledenadministratie, op basis 

waarvan de Kroniek wordt verstuurd aan 
de huisadressen, de nieuwsbrief wordt ver-
stuurd aan de e-mail adressen en clubzaken 
worden verstuurd aan het secretariaat van 
de clubs. De penningmeesterbrief wordt 
verstuurd aan de penningmeesters zoals die 

in LINFO staan geregistreerd, etc.
Als de registratie in LINFO niet klopt of on-
volledig is, dan gaan er dus zaken fout. Dat 
is jammer en daarom verzoeken we de clubs 
om te controleren of de juiste informatie 
tijdig in LINFO staat. Op dit moment (eind 
juni) staat bij 30% van de clubs het nieuwe 
bestuur nog niet ingevoerd. Dit kan al ruim 
van te voren worden ingevoerd, omdat 
LINFO dit zelf op 1 juli activeert.  Je hoeft 
dus niet te wachten tot na 1 juli om het 

nieuwe bestuur in te voeren.  Denk a.u.b. 
ook aan andere functionarissen, zoals PR, 
JHS en clubbeheerder (LINFO).
 
Ook vragen we graag aandacht voor het 
opgeven van de website (als een club die 
heeft) en facebook pagina (als een club die 
heeft).  
 
Vragen mag je altijd stellen aan:   
administrator@innerwheel.nl

  DOOR MARLEEN DE WIT, IW WADDINXVEEN

Nieuwe leden IW Waddinxveen  
worden op 28 juni a.s. geïnstalleerd 
IW Waddinxveen heeft een aantal dames via 
haar eigen netwerk uitgenodigd op een in-
formatie avond jl. februari. De aspirant-leden 
kregen een PowerPoint presentatie over IW, 
waarin verteld werd waar IW voor staat, uitleg 
gegeven werd over de diverse commissies 
en wat er zoal georganiseerd wordt. Daarna 
werden de aspirant-leden uitgenodigd om 
twee clubbijeenkomsten bij te wonen. Eén van 
de aspirant-leden is Hanneke van der Goot-
Breeuwsma. Zij is sinds één jaar woonachtig 
in Waddinxveen en zij is geïntroduceerd door 
haar benedenbuurvrouw Marleen de Wit. Mar-
leen interviewt Hanneke voor deze Kroniek:
Marleen de Wit: Had je wel eens van IW ge-
hoord, Hanneke? 
Hanneke van der Groot : Nee, ik had er nog 
nooit van gehoord.
M:Wat sprak je aan nadat je uitleg had gekre-
gen over IW? 

H: Ik vond het Inspirerend dat er voor goede 
doelen geld wordt ingezameld en dat er zoveel 
wordt georganiseerd. Ook fijn om nieuwe 
mensen te leren kennen in een nieuwe setting.
M: Hoe vond je de eerste bijeenkomst waar je 
voor werd uitgenodigd?
H:  Ik voelde me meteen heel erg welkom. De 
combinatie lezing + vergadering is een leuke 
afwisseling.
M: Heb je al meegedaan aan een activiteit? 
H: Ja, ik heb meegedaan aan een ‘Etentje van 
zes’ bij een van de leden. De opbrengst is voor 
‘Hart voor Vrouwen’. Leuk om leden in een 
klein groepje te ontmoeten. 

Hanneke verheugt zich om lid van IW Wad-
dinxveen te worden en is nieuwsgierig hoe het 
komende jaar gaat verlopen!

  “Van de individuele mens wordt verwacht dat die steeds veelzijdiger en wendbaarder wordt, zichzélf binnen 
de organisatie doorlopend evalueert en corrigeert. Maar ook voor sociale samenwerking geldt dat die in 
toenemende mate veranderlijk en beweeglijk is, met wisselende ensembles die telkens nieuwe melodieën 
spelen. Niet langer als één symfonie-orkest van honderd mensen, met allemaal een voorgedrukte partituur 
en een strenge dirigent. Maar als een steeds improviserend jazzensemble waaruit soms oude muzikanten 
weglopen en nieuwe hun plaats innemen voor een doorlopende wereldwijde jamsession.” 

Jaap van Ginneken in De kracht van de zwerm: zelfsturing in de organisatie 
(Business Contact, 2009, p.102). 

  
“Misschien moeten we de term vrijwilliger wel afschaffen en al het enthousiasme dat mensen 
hebben omzetten in eigenaarschap.
Dit geeft mensen meer verantwoordelijkheid en als mensen ergens eigenaar van zijn gaan ze er 
vaak heel goed voor zorgen, dus neemt de betrokkenheid vanzelf toe.” 

Posted by Erik Boele - de Zeeuw (LinkedIn Group 7 Days of Inspiration) 
2009, p.102). 

TIPS & TRICKS
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Door leden en bestuur van IW Venlo
Geheel onverwacht is op 6 februari ons lid Ger 
Houba overleden, 78 jaar oud. Ger stond nog 
midden in het leven, zorgde voor familieleden, 
speelde heel actief golf en genoot met haar 
man Thei van vele reizen met name naar haar 
geliefde Berlijn. Zij heeft dan ook jaren Duitse 
les gegeven. Binnen onze club was Ger een 
geliefd lid met haar humor en nuchterheid. 
Het was prettig om bij de bijeenkomsten naast 
haar te zitten. Zij had altijd wat te vertellen. 
Literatuur en muziek hadden haar belangstel-
ling, zij was een enthousiast voorzitter van 
een leesclub en bezocht vele concerten van 
Janine Janssen. Ook voor het individuele lid 
van onze club had Ger aandacht. Een aantal 
van ons hebben in lastige tijden een engeltje 
van haar ontvangen. Fundraising voor het 
goede doel had haar prioriteit. Jaren heeft 
zij mede de wijnverkoop verzorgd met een 
mooie opbrengst. Daar bleef het niet bij. Als je 
bij Ger en haar man ging eten, was het niet de 
bedoeling om bloemen mee te nemen. Liever 
een bijdrage voor het goede doel van Inner 
Wheel. Op de avond van 2 februari  was Ger op 
een bijeenkomst van ons activiteitenwiel en na 
afloop reed zij weg in haar blauwe Peugeotje. 
Wie had kunnen denken dat dat de laatste keer 
was..
Wij zullen haar missen.

Door leden en bestuur van IW Walcheren
Op 14 maart 2022 is op 88 jarige leeftijd Ali 
Dert-De Bie overleden.
Ali was een enthousiast persoon, ze was 
vrolijk, hield van gezelligheid en had gevoel 
voor humor. Haar enthousiasme bracht ze in 
Inner Wheel, met dat enthousiasme deed ze 
altijd mee als er activiteiten gedaan werden. 
Het maakte Ali niet uit of het nu voor NL Doet 
was of voor de bridgedrive van het goede doel, 
ze was er altijd met een lach. Ze was een echte 
doener. Als IW vriendinnen zullen we haar blij-
ven herinneren als een fijn, blij en hulpvaardig 
persoon. 

Door leden en bestuur van IW Barchem
Kort nadat Gerda  Kwant-Eggink in 2012 in 
Gelselaar was komen wonen gaf ze aan graag 
lid te willen worden van IW Barchem. Ze was al 
enkele keren op onze fair geweest en de club 
sprak haar zeker  aan. Het waren actieve jaren 
die haar veel spirit gaven. Helaas na deze paar 
jaar, ze zou inkomend presidente worden, 
werd ze ziek. Het ziekteproces was heftig, 
maar tot het einde toe gaf ze altijd een reactie 
op de mails en apps, daardoor hadden we het 
gevoel  dat ze er toch bij was. 
Op 10 april overleed ze, net 70 jaar oud. We 
verliezen een lief, meelevend lid. We hebben 
afscheid van haar genomen met witte rozen.

Door leden en bestuur van  
IW Goes-Reimerswaal.
Johanna Fransina van Schaik-Minderhoud
Westkapelle, 3 oktober 1927 – Yerseke, 4 april 
2022
Ons oudste lid Jo van Schaik is ons op 4 april 
ontvallen. Haar heengaan heeft ons geschokt. 
Immers Jo was een trouw en betrokken lid 
vanaf de oprichting van onze club. Alleen in 
de coronaperiode liet zij consequent verstek 
gaan. Hierdoor werd het contact beperkt tot 
slechts af en toe een telefoontje. Zij zal zich 
in die tijd toch wel eenzaam gevoeld hebben, 
maar zij klaagde niet. De belangstelling ging 
eerder uit naar de ander. Jo was heel beschei-
den, maar wist altijd de juiste opmerkingen te 
maken tijdens de clubbijeenkomsten. Zij was 
na oprichting de vierde presidente en dat ging 
haar goed af. Op de hoge leeftijd van 94 jaar 
ging haar gezondheid achteruit, hartklachten 
deden ook de vermoeidheid toenemen. De 
vraag leefde bij ons of we Jo nog terug zouden 
zien na de opheffing van de vele restricties. 
Helaas het mocht niet zo zijn. Het kaarsje is 
langzaam gedoofd. Wij zullen de aanwezigheid 
van Jo gaan missen. Tijdens de dankdienst 
voor haar leven was een delegatie van onze 
club aanwezig.

Door leden en bestuur van IW Zeeuwsch-
Vlaanderen 
Op 7 april 2022 overleed Lilian Cuelenaere-
Faes, vlak voor haar 84e verjaardag. Lilian 
was IW lid sinds 2000 nadat ze afscheid had 
genomen als wethouder van de toenmalige 
gemeente Oostburg. Ze vervulde meerdere 
functies binnen het bestuur. Zo was ze presi-
dent in het seizoen 2004 – 2005. In haar jaar als 
president was het jaarproject heel toepasselijk 
het Lilianefonds. Wij leerden haar kennen 
als een innemende, betrokken, maatschap-
pelijk en sociaal bewogen vrouw. Zo lang haar 
ziekte het toeliet bleef ze de bijeenkomsten 
bezoeken. We zijn dankbaar dat we haar in ons 
midden hadden en zullen haar en haar inbreng 
in de bijeenkomsten zeer missen.

Door leden en bestuur van IW Gorinchem
Op 27 april ontvingen wij het verdrietige 
bericht dat ons clublid  Liesbeth de Vries-
Heeres op 22 april is overleden. Zij behoorde 
tot onze oudere leden en zou in mei 88 jaar 
geworden zijn. Zij was één van de Charterle-
den die op 2 mei 1975 IW Gorinchem opge-
richt hebben. Toen nog een vereniging met 
beperkte rechtsbevoegdheid, later is dit in 
2001 omgezet in een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid.  Als echtgenote van een 
huisarts is zij altijd nauw betrokken geweest 
bij de Praktijk. Liesbeth was verantwoordelijk 
voor de apothekersfaciliteit aan huis. Naast 
een gezin met drie kinderen was zij actief bin-
nen onze club. Het navolgen van de statuten 
en het duidelijk weergeven van de notulen van 
vergaderingen of bijeenkomsten stonden bij 
haar hoog in het vaandel! Menig bestuurslid 
werd geadviseerd om een bepaald agenda-

punt toch nog even door te lezen…
Lid van Inner Wheel hield voor haar in dat  er 
een ‘rol’ gegeven zou worden aan de vrouwen 
van Rotarians. Daar zette zij zich als wer-
kende en fiere vrouw voor in, maar ook voor 
‘geïnteresseerd zijn in de medemens’. Dus 
in de clubleden die toen en later lid werden. 
Ze vervulde diverse bestuurstaken en was 
actief met het organiseren van de jaarlijkse 
serviceprojecten. Ook zette zij zich in om een 
interessant programma te verzorgen tijdens 
de ledenbijeenkomsten. De ‘sub clubs’ ‘lezen’ 
en ‘bridge’ hadden een actieve plaats op haar 
lijstje. Liesbeth moest wel wennen aan een 
veranderende cultuur binnen onze club. Van 
diverse vriendinnen heeft ze afscheid moeten 
nemen door ziekte en overlijden. De aanwas 
van nieuwe leden kende ze steeds minder. 
In de Coronaperiode, iedereen zat thuis, viel 
heel veel weg. Het geven van een boekverslag-
geving, het spelen van een partijtje bridge, het 
bijwonen van de fysieke bijeenkomsten van 
Inner Wheel, het weinig zien van vriendinnen, 
het zat er gewoon niet meer in. Kortom nu dus 
een heel verdrietig afscheid van een op alle 
fronten trouw lid. Wij, alle leden,  zullen haar 
koesteren in onze herinnering! 

Door leden en bestuur van IW Arnhem
Op 27 april 2022,  de mooie zonnige Ko-
ningsdag,  is onze Nelke van Dijk-Steinfort 
overleden, op de leeftijd van 71 jaar. Sterk in 
haar laatste,  zo korte ziekteperiode. Een actief 
en zeer betrokken lid. Creatief, met ideeën 
voor onze fundraising zoals een benefietvoor-
stelling en kaarten die werden uitgebracht van 
de mooie foto’s die ze maakte om te verkopen 
voor ons project.  Geïnteresseerd in de mensen 
om haar heen en de natuur. Hiervan getuigen 
de prachtig uitgegeven fotoboeken, zoals 
‘Water verbeeld’. Oog voor de problemen van 
vrouwen in de wereld en lid van de werkgroep 
Strong Woman i.o. We koesteren onze herin-
neringen aan haar.

Door leden en bestuur van Inner Wheel  
Kennemerland
Op 14 april 2022 is Anne-Miek van Citters-
Boelen overleden.
Anne-Miek was een van de leden van het 
eerste uur van onze club IW Kennemerland. 
Sterker nog, de oprichtingsvergadering van 
onze club, zo’n 7 jaar geleden, werd bij Anne-
Miek thuis gehouden. In die 7 jaar hebben we 
met z’n allen een sterke vriendschapsband 
opgebouwd. We leerden Anne-Miek kennen als 
een fantastische vriendin met een stralende 
lach, een onverwoestbaar goed humeur en 
vooral heel veel (droge) humor. Net zoals velen 
van ons vond Anne-Miek het idee achter Inner 
Wheel mooi: vriendschap, verbondenheid en 
betrokkenheid. We hebben diepe bewonde-
ring voor haar positiviteit, mentale kracht en 
haar doorzettingsvermogen gedurende de 
periode dat ze ziek was.
In onze club zullen we Anne-Miek’s warme 
persoonlijkheid en humor enorm missen. 
Lieve, stoere IW vriendin, we zijn echt blij dat 
we jou hebben gekend. 

In memoriam

Zeven jaar geleden is het nu, dat we naar 
Amsterdam reden om op bezoek te gaan bij ‘War 
Child’, een organisatie die we tot dan toe alleen 
kenden van de televisie en krantenartikelen. 
We waren bij hen terecht gekomen via een pro-
ject van onze club IW Zeeuwsch-Vlaanderen. Met 
andere leden van onze club werkten we aan een 
vrijwilligersproject met gevluchte vrouwen in 
een tijdelijke opvang van het COA. De vrouwen 
hadden vaak kinderen bij zich, kinderen waar-
voor school geregeld was, maar de kinderen 
zelf, noch hun ouders waren op dat moment 
gemotiveerd om daar naartoe te gaan. Ze waren 
nog aan het vluchten, terwijl ze eigenlijk, vol-
gens ons, veilig waren, veilig in Nederland. We 
schrokken wel van de kinderen, van hun gedrag, 
van de blik in hun ogen en vroegen ons af of er 
niet ‘iets’ voor de kinderen gedaan kon worden. 
Over wat dat ‘iets’ kon zijn hadden we eigenlijk 
geen idee.
We gingen rondbellen en kwamen terecht bij 
‘War Child’, dé organisatie die zich bezighoudt 
met psychosociale hulp aan gevluchte kinderen. 
Ons eerste contact met hen was: “We zijn ermee 
bezig, we bellen je zodra we iets op poten heb-
ben en horen dan graag jullie mening”. 
Nou dat gebeurde dus en zo gingen we zeven 
jaar geleden, ietwat gespannen over waar we 
terecht zouden komen, naar Amsterdam…..We 
kwamen terecht in een stoer kantoor, boven een 
Albert Heijn vlak bij de Jaap Eden hal. We wer-

den meegenomen naar de kantine alwaar we 
Ernst Suur ontmoetten. Toen alle gasten binnen 
waren, sprong Ernst op een tafel en begon zijn 
plannen uit te leggen, het waarom en hoe….. 
Onmiddellijk werden we alle twee gegrepen 
door dit project, want we zagen tenslotte iedere 
week de kinderen waar hij over vertelde en 
begrepen zijn verhaal. ‘Team Up’ werd geboren, 
daar….. met een kopje koffie in onze hand en 
pinda’s van Albert Heijn. Eenvoudig, recht uit het 
hart in een bijzondere dynamische omgeving.  
‘Team Up’, met Ernst Suur aan het hoofd, stal 
onze harten, niet alleen van IW Zeeuwsch-
Vlaanderen, maar daarna ook van vele andere 
clubs, tijdens de VSD en later toen ‘Team Up’ het 
landelijke project werd. Gisteren waren we bij 
de ‘Team Up date’. Hun jaarlijkse update van alle 
ontwikkelingen.  De trieste realiteit is dat er 50 
miljoen kinderen op de vlucht zijn wereldwijd. 
Een getal dat niet te bevatten is. ‘Team Up’ groeit 
enorm, ze hebben hun activiteiten uitgebreid 
in Nederland, maar ook wereldwijd is de ‘Team 
Up’ methodiek opgepakt. Nog steeds zijn ze in 
Nederland actief op de AZC ’s, op maar liefst 40 
locaties. Dat betekent wanneer gezinnen van de 
ene locatie naar de andere overgeplaatst wor-
den, de kans groot is dat de kinderen ‘Team Up’ 
weer tegen komen. (Helaas gebeurt het gedwon-
gen verhuizen erg veel). De herkenning van het 
‘Team Up’ logo op de shirts van de vrijwilligers 
op een volgende locatie is één van de weinige 

stabiele factoren voor de kinderen.  Daarnaast 
wordt de ‘Team Up op School’ methodiek op 
zo’n 30 scholen door ons hele land gebruikt. Dat 
betekend dat de kinderen dag in dag uit met de 
methode van ‘Team Up’  te maken hebben. 
Een nieuw project waar ze mee gestart zijn is 
‘Team Up in de wijk’ om nog meer kinderen te 
bereiken.  Wereldwijd heeft ‘Team Up’  in 2022, 
ondanks covid, zo’n 62.000 kinderen kunnen 
bereiken!!
Zoals bij iedere ‘Team Up’ date, werden we 
ook deze keer weer met onze neus op de feiten 
gedrukt. Iedere keer doen ze dat op een andere 
manier. Ditmaal bij een ‘Team Up op school’ 
sessie, waar ze op een slimme manier simuleer-
den hoe kinderen die uit oorlogs-stress komen 
nog even geen ruimte in hun hoofd hebben om 
meteen Nederlands te leren. 
Lieve allemaal, met enorme trots hebben we 
zitten kijken en luisteren. Wat zijn ze gegroeid en 
wat hebben veel kinderen er baat bij, want naast 
uitbreiding van hun methodiek zijn ze ook bezig 
met wetenschappelijk onderzoek, in samen-
werking met de Universiteit van Amsterdam, 
om te zien of de methodiek inderdaad aanslaat. 
De resultaten geven een goed inzicht wat de 
voordelen zijn voor de kinderen. Geweldig hoe 
alle ‘Team Uppers’ zich inzetten voor kinderen 
en dankbaar zijn we daarnaast ook, dat we als 
Inner Wheel daar een prachtige bijdrage aan 
konden leveren. 

  DOOR GEES VAN DER PEIJL EN ANITA MEERDINK, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN 

 

Wij, leden van Inner Wheel,  
stonden aan de wieg!! 
Hoe ruimte en vertrouwen krijgen een verschil kan maken…

Zaterdag 25 Juni 2022 is op 85-jarige leeftijd  
in het zorgcentrum “Hornerheide” overleden

Wil Withaar-Zijlstra
Wil was 36 jaar lid van Inner Wheel. In het bestuur van IW Roermond heeft zij diverse functies 

bekleed, zoals President, meerdere keren Secretaris en Vaste Afgevaardigde van de club. 
Daarnaast was zij vertrouwenspersoon voor de Johanna Hamburger Stichting. 

In het Districtsbestuur van D 60 heeft zij als secretaris het bestuur verrijkt.  

Vervolgens heeft zij in het Landelijk Bestuur, de gehele ledenadministratie van Inner Wheel 
Nederland 10 jaar lang voor haar rekening genomen en tot in de puntjes verzorgd. Voor dat vele 

werk is zij in september 2017, zeer terecht tot erelid van Inner Wheel Roermond benoemd. 
Ze vond dat niet zo nodig zei ze, maar was er toch heel blij mee. 

Door het frequent bezoeken van allerlei Inner Wheel activiteiten door het gehele land, 
kende ze veel leden.

In memoriam
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