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Een goed en gezellig clubjaar. De lezingen, excursies en de feestelijke bijeenkomsten werden door  
veel leden bijgewoond.  

 
Het ledenbestand 
Op 31 december 2018 is het ledenaantal 165. 
 
Wachtlijst 

  Door de grote toeloop van nieuwe leden en de grote belangstelling voor de lezingen heeft het  
bestuur zich genoodzaakt gezien het maximum aantal leden te stellen op 180.  Indien er meer 
aanmeldingen zijn worden de aspirant leden op een wachtlijst geplaatst. De door overlijden en 
opzeggingen opengevallen plaatsen worden 2 keer per jaar ( in januari en september) ingevuld tot het 
maximum aantal leden van 180.  

  
Lezingen. 
Er zijn 13 lezingen gehouden. De onderwerpen pasten binnen de doelstelling van de vereniging. 

 
De cursorische voordrachten. 
De inleiding werd gehouden door mevrouw dr.Marietta Ioannidou. De titel van de voordracht luidde:  
Wereldliteratuur uit Griekenland: K.P. Calais “Ithaka” en N. Kazantzakis: “Zorba de Griek”. 
 
Solidariteitsfonds 
Twee leden traden als vertrouwenspersonen op bij het behandelen van de aanvragen om financiële  
ondersteuning voor deelname aan activiteiten van de club.  

 
Nieuwjaarslunch. 
In restaurant de Weeva werd ook dit jaar de Nieuwjaarslunch gehouden op 9 januari 2018.  
Een goede bijeenkomst met 58 deelnemers. De vele klachten van de leden over de akoestiek blijven 
bestaan. De Weeva probeert hierin verbetering te brengen door een ruimere opstelling van de tafels. 
Blijft echter het feit dat wij dit geluid zelf produceren. 
  
De Paaslunch. 
Op 27 maart vond in het Elanderhûs van het Scandinavisch dorp de Paaslunch in buffetvorm 
plaats. 
Een gezellige bijeenkomst, lekkere lunch. De leden mochten bij binnenkomst een paasei versieren met 
een paas-wens. Bij vertrek kreeg iedereen een gedecoreerd ei en dus een persoonlijke paasgroet mee. Dit 
initiatief werd erg op prijs gesteld. Ook werd er na de soep gewisseld van tafel, zodat men met nieuwe 
tafelgenoten kon converseren. 
 
 
 



 

Excursie 
De excursie vond dit jaar plaats op 15 mei. De keuze was dit jaar gevallen op het Woudagemaal te 
Lemmer, waar we een rondleiding kregen en de lunch gebruikten. Vervolgens werd met enig oponthoud 
landgoed Nienoord bezocht waar we een korte inleiding van de directeur Geert Pruiksma kregen over de 
Kaboutertentoonstelling van Rien Poortvliet en de middag afsloten met een drankje in Grand Café 
Nienoord, zonder de bestelde aangeklede borrelhapjes. Dit ondanks de contacten die daags voor de 
excursie nog hadden plaatsgevonden. Totaal gingen 35 leden mee.  
 
Clubverjaardag 
De negenentachtigste verjaardag van de Lyceumclub Groningen werd ook dit jaar gevierd in  
Café-Restaurant De Paalkoepel aan de Meerweg te Haren. Zoals gebruikelijk trakteerde de jarige. 
De verjaardag werd door meer dan 80 leden bezocht. De leden was gevraagd een leuke verjaarswens 
voor de jarige mee te nemen die we ter plekke ophingen. Er waren zeer leuke originele wensen bij. 
 
Koffieochtenden  
Elke eerste vrijdag van de maand vonden, ook gedurende de zomerperiode, de inloop koffieochtenden  
plaats in restaurant de Weeva. Over het algemeen werden deze ochtenden goed bezocht. 
Deelname varieerde weer tussen de 5 en 15 leden. 
 
Kerstviering 
Ook dit jaar weer in het Familiehotel in Paterswolde op 17 december. De weersomstandigheden waren 
dit jaar gelukkig goed. We waren met 79 dames.  
We begonnen met koffie en thee in de bovenzaal gevolgd door een concert door harpiste Martine 
Dubois, die ons zeer onderhoudend met haar harp liet kennismaken. Na het concert gebruikten we het 
aperitief met amuse in de bovenzaal. Voor het diner verkasten we naar beneden. Wederom werd op een 
speelse manier de tafelschikking toegepast. Dit jaar werd weer gekozen voor een diner in buffetvorm. 
Voor begeleiding van de traditioneel gezongen kerstliederen zorgde ons lid Cora Labberté. 
 
De ziekencommissie/bezoekcommissie  
Deze commissie heeft ook het afgelopen jaar weer aandacht geschonken aan niet alleen de zieke  
leden, maar ook de oudere leden die niet meer zo goed de lezingen kunnen bijwonen. Hun bezoeken 
maar ook het sturen van kaarten aan bovengenoemden werd ook dit jaar weer zeer op prijs gesteld.  
Er vond een wisseling in de samenstelling van de commissie plaats.  

 
Verjaardag en correspondentie 
Irene Hagel en Ineke Moes verzorgden ook dit jaar de schriftelijke felicitaties aan de 80-plussers en  
voor de 90-plussers een bloemetje en/of een bezoekje.  
 
Bijzondere commissies ter ondersteuning van het bestuur: 
Archiefcommissie:   In ruste  

             Leden:    Janneke Feitsma 
Ineke Moes 

                                    Wietje Tijdens 
                                    Ria Niessen 

Redactie:    Marion van Assendelft  
Solidariteitsfonds:       Erna Unger 

                                      Anna Wever  
Portrettengalerij/badges Noortje Kuipers 
Verjaardagsattenties:       Irene Hagel en Ineke Moes tot en met december 2018 
Website:                 Anneke Renkema 
 



 

Ziekencommissie:      Contactpersoon voor het bestuur: Ina Dik 
             Leden:     Regine van Osch                                                       
                                Jeanet Sissingh 
      Lei Stoffel 
      Dineke Eising  

   Frieda Leene ( in november verhuisd naar Amersfoort)  
   Maya Payens 
   Annie van der Werf 
 
 Ter voorbereiding van het 18e lustrum, onze 90e verjaardag, is begin 2018 een ad hoc 
Lustrumcomité geïnstalleerd bestaande uit: 
    Conny Fokkema, voorzitter 
   Eltje Brill  
   Tineke Roemeling 
    Madeleine van der Vlist 
   Gerda Steinz, namens het bestuur 
      
Subclubs:           In totaal zijn er 15 subclubs binnen onze vereniging.  
                            Voor alle clubs geldt dat zowel de aanmelding als de organisatie wordt  

geregeld door de contactpersoon van de subclub.  
Met de contactpersonen van de subclubs houdt het bestuur 1 keer per 
jaar een lunch als dank voor hun inzet en om de stand van zaken 
alsmede suggesties te bespreken. Nieuw is de spelletjesclub. 

 
subclubs      Contactpersoon 
Engels   Marion van Assendelft           tel. 050-5734108 
Frans   Tity Smeulers-Offereins   tel. 050-5277562 
   Pauline Sarkar-van Geen   tel. 050-3138908 
Duits   Erna Unger-Brok      tel. 050-5263551 
   Zwanet van Dijken       tel. 050-5732516 
Nederlands 1  Eltje Brill-Meijer             tel. 050-5268564 
Nederlands 2  Lidy de Vries-van Leenders   tel. 0592-613656 
Nederlands 3  Clari Geersing- Wigboldus   tel. 050-5291534 
Museum  Myra Hendrikse-Ouweleen   tel. 050-5349115 
   vacature 
Wandelen  Margreet Baas-Verkroost   tel. 050-5277186 
Kookclub  Nicolette van den Bosch  en  tel. 06-15367150 
   Henny Nijenhuis             tel.0594-516419 
Samen Eten  bij toerbeurt    
Debatclub  Conny Fokkema-Visker   tel. 0592-543007 
Schilderclub  Sina Hofman- Gaaikema Schuiringa  tel. 06-10505913 

  Poëzie en (klas- Riekje Bakker–Bloembergen   tel. 06-12536509 
sieke) muziek       

  Concertbezoek  Judith Milo     tel. 06-51158144 
Spelletjes  Ina Dik     tel. 050-3132897 
 
Engels  
De subclub Engels kwam 5 keer bijeen. 
 
Frans 
De subclub Frans kwam 6 keer bijeen.  



 

 
Duits 
De Duitse subclub kwam 7 keer bijeen. 
 
Nederlands 1 
De boekenclub Nederlands 1 kwam 9 keer bijeen. Ontstane vacatures werden na een oproep in het 
bulletin ingevuld. 
 
Nederlands 2 
Nederlands 2 kwam 7 keer bijeen. Ook in deze club zijn nog een paar vacatures.  
 
Nederlands 3 
Nederlands 3 kwam 6 keer bijeen en kan voorlopig geen nieuwe leden gebruiken. 
 
Nieuwe subclubs  
Initiatieven voor nieuwe subclubs kunnen via het bulletin gestart worden. 
 
Museumbezoek 
Dit jaar werden weer diverse museumbezoeken in clubverband georganiseerd; afwisselend in de 
omgeving of iets verder weg. De coördinatie van de museumclub is in handen van Myra Hendrikse.  
Myra wil graag ondersteuning bij haar taak. Voor de bestemmingen in het westen des lands bleek de 
belangstelling erg mager.Voor 2018 is daarom vaker een museum dichter bij Groningen bezocht. 
 
Wandelclub  
10 wandelingen zijn gemaakt in Groningen en Drenthe.  
Na afloop van de wandelingen werd gezellig uitgerust met een kop koffie en soms wat lekkers erbij.  
 
De kookclub 
De kookclub kookte een aantal keren samen om het ook zelf op te eten. 
 
De samen uit eten club 
Deze club testte weer een aantal restaurants in Groningen. 
 
Debatclub.  
De club debatteerde 4 keer over verschillende onderwerpen.  
 
 
Schilderclub 
De schilderclub kwam 12 keer bijeen. Men schildert “en plein air” of afhankelijk van het weer  
binnen. Nieuwe leden zijn welkom.  
 
Poëzie en (klassieke) muziek  
Deze subclub kwam 5 keer bijeen. De leden houden om de beurt een inleiding over poëzie en muziek.  
 
Concertbezoek 
De club concertbezoek selecteert een aantal concerten. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden. 
Dat houdt in dat de concerten in zeer wisselende samenstelling en aantallen deelnemers bezocht worden.  
 
Spelletjes 
Deze club kwam 5 keer bijeen. Er is tot nu toe Scrabble, Rummykub, Golf en Krek gespeeld. Er kunnen 
nog nieuwe leden bij.  



 

  
Algemene Ledenvergadering:  
Deze werd op 10 april 2018 gehouden.  
 
 
Afgetreden bestuursleden en herkozen:  

Gerdien Auf dem Brinke-Edelkoort en Gerda Steinz   
                      
De bestuursfuncties werden als volgt verdeeld:  

                                                   Ina Dik            voorzitter 
                                                    Gerdien Auf dem Brinke-Edelkoort  excursies/vicevoorzitter 
                                                     Riet Smits-Hoenderken   secretaris                                                                      

                                          Yvonne. Reneman-Berbee    penningmeester 
                                                     Gerda Steinz               lezingen/activiteiten  
                                                     Anneke Renkema    bulletin /website 
                            

Activiteiten bestuur:  
-Het bestuur kwam 10 keer in vergadering bijeen. 
-De website werd beheerd door mevrouw Renkema. 
-Door de bestuursleden werden in verschillende samenstelling aspirant leden bezocht. 
-Er werd door het bestuur deelgenomen aan de 2 halfjaarlijkse vergaderingen te Zwolle van de  

       Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs. 
-Er werden 2 bijeenkomsten voor nieuwe leden gehouden. Deze informele ontmoetingen zijn  
 vooral bedoeld voor wederzijdse kennismaking tussen de nieuwe leden onderling en met het 
 bestuur. Ook de informatie betreffende de verschillende activiteiten van de club wordt dan  
 nader toegelicht. 
-Kort voor de ALV wordt een waarderingslunch gehouden met de coördinatoren van de diverse (sub) 
commissies. 
 
Internationaal: 
Culturele dagen: 
De culturele dagen vonden dit jaar plaats  in Oulu Finland. Een aantal leden van Lyceumclub Groningen  
nam deel aan deze dagen.  
 
Nationaal: 
Contactdag  
Nijmegen verzorgde  dit jaar de contactdag. We werden in Utrecht van de trein gehaald en  maakten   
een prachtige boottocht inclusief lunch op de Linge. Vervolgens bezochten we in Leerdam een 
glasblazerij. Na wat vrije tijd besloten we de dag met een pannenkoek, waarna we weer in Utrecht op de 
trein werden gezet. Een geslaagde dag die werd bijgewoond door 20 Groningse leden. 
 
Lezingen 2017 
 
januari Mevrouw drs. ir. Jolant van den  

Haspel 
“Stress-Transformatie” 

februari 
 

Mevrouw Karin Sitalsing en 
Mevrouw dr. Cato C. ten Hallers- 
Tjabbes 

“Boeroes” 
“Wat zijn de Gevolgen van Afval in Zee 
En Hoe is het te Voorkomen” 

maart Mevrouw Katja Cohen met gitaarbe- 
geleiding van Sjors Holleboom 

“Je suis François Villon” 

april De heer drs. Wouter Strootman “Ballades en Liederen van Carl Loewe 



 

(1796-1869” 
mei De lezing van 1 mei kon geen door- 

gang vinden wegens staking van het 
openbaar vervoer. 
Mevrouw drs. Margaret Breukink 

 
 
 
“The American Dream” 

september De heer drs. Michiel Hagdorn  
De heer dr. Henk Schoonhoven 

“Het Koninklijke Berlijn”  
“Carmina Burana” 

oktober Mevrouw Mary Hoorn en Remien  
van der Hoek en 
 Jolijn Creutzberg  
 
De heer Paul Beuger  

“ Tesselschade Arbeid Adelt en  
 
Van Hulley” 
 
 “Beslissingen rond het levenseinde” 

november Mevrouw dr. Marietta Ioannidou 
 
 
Drs. Petra Bolhuis 

“De Wereldliteratuur uit Griekenland: 
K.P. Kavafis “Ithaka” en N.Kazantza- 
Kis “Zorba de Griek” 
Kosmopolitisme, Leven in Tijden van 
Verandering 

december 
 

Drs. Carolien ten Bruggencate Metz en Co en de avant-garde 

 
 

  
Januari 2019 
Ina Dik, voorzitter 
  


