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Jaarverslag 2018 van de Nijmeegse Vrouwenclub Internationale Lyceumclub 
 
Voorwoord 
In februari was Lucie Hosselet 25 jaar lid van de Nijmeegse Lyceumclub, dit heuglijke feit 
hebben we gevierd tijdens de koffie ochtend en Lucie werd vereerd met een gouden 
clubspeld. 
In augustus hebben we afscheid moeten nemen van Dini Heijke-Kuenen, zij was langdurig 
ziek en is op 84 jarige leeftijd overleden, zij was enkele jaren secretaris van onze club. 
Dit jaar hebben we weer onze gebruikelijke activiteiten gehad, elke bijeenkomst of activiteit 
heeft altijd een kern van enthousiaste leden. 
We blijven ook dit jaar alert om onze club te verjongen en daarmee het voortbestaan te 

waarborgen. Dit jaar zijn 8 leden geïnstalleerd, waarvan we altijd hopen dat ze zich snel thuis 

voelen in onze club. Voor de eerste keer gaan we in februari 2019 een “novieten borrel” 

organiseren.  

We kunnen terugblikken op een geslaagd jaar met vele activiteiten voor en door de 
clubleden. Een druk voorjaar voor het bestuur met de AVG wet, (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) De terugblik gaat ook naar het 3-daagse bezoek in april van onze 
bevriende zusterclub uit Frankfurt aan Nijmegen waarvoor onze “Frankfurtcommissie” een 
prachtig programma had samengesteld. Het hoogtepunt vormde het bezoek met onze 
gasten aan het Kröller Müller Museum op de Veluwe. Het bezoek werd afgesloten met een 
gezamenlijke koffie-ochtend op donderdagmorgen in de Rozenhof, waarna onze gasten met 
eigen bus en chauffeur, na drie zonnige dagen, weer naar Frankfurt vertrokken. 
 

Bestuur 
President    Eugenie Olde Riekerink-Weijermans 
Vicepresident    Marianne Jurgens-Rodenburg 
Secretaris    Loes van Dalen-van der Sluis 
Secretaris             Francien van Doornmalen  
Penningmeester   Tineke Hekking-Coebergh 
 
Rooster van aftreden 

Eugenie Olde Riekerink-Weijermans 2018-2021 2e termijn 

Marianne Jurgens-Rodenburg 2018-2020 2e termijn 

Loes van Dalen-van der Sluis 2016-2020 2e termijn 

Tineke Hekking-Coebergh 2016-2019 2e termijn 

Francien van Doornmalen 2016-2019 1e termijn 

 
Bestuur 
Het bestuur heeft dit jaar 8 keer vergaderd. Zij bereidde de Algemene Leden Vergadering 
voor, regelde de activiteiten voor het nieuwe seizoen, AVG, bezoek Frankfurt, landelijke 
contactdag, de kerstlunch, bespraken de financiën, het wel en wee van de leden, sub clubs 
en activiteiten.  
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Het bestuur heeft dit jaar de volgende besluiten genomen, voorstel contributie verhoging 
2020 te bespreken op de ALV in 2019. 
 
Ledenbestand  
In 2018 is het lidmaatschap van 2 leden door het bestuur beëindigd: Els Hornix-Straatman en 
Willy Eekhoff-Barentsen,  1 lid is overleden: Dini Heijke-Kunen en de volgende 8 leden zijn 
geïnstalleerd: Leonore van Dijk- van der Est, Ruth Ruiter- Jenczewski, Wiljo Brenninkmeijer, 
Astrid Vrielink- de Wit, Annette Reijers, Susan Beijnvoort- Aalders, Gerry Rust- Schilder en 
Margriet van den Berg- van de Hulst.  
Het ledenbestand per 31 december 2018 is 69 leden. 
 
Leeftijdsverdeling (Loes van Dalen-van der Sluis) 
                                                         Per  31  december  2013,  2014,  2015,  2016, 2017 en 2018  

Leeftijd Aantal     
         

Percentages     

              

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

              

60-69  8 8 14 12 13 14 13,6 14,3 22,6 19,4 20,3 20,3 

70-74 9 8 8 10 10 15 15,3 14,3 12,9 16,1 15,6 21,7 

75-79 14 16 13 10 12 10 23,7 28,6 21,0 16,1 18,8 14,5 

80-84 22 18 20 15 11 11 37,3 32,1 32,3 24,2 17,2 15,9 

85-89  5 4 5 11 15 16 8,5 7,1 8,1 17,7 23,4 23,2 

≥ 90 1 2 2 4 3 3 1,7 3,6 3,2 6,5 4,7 4,3 

              

totaal 59 56 62 62 64 69 100,1 100 100,1 100 100 99,9 
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Federatie 
Een delegatie van het bestuur bezocht de twee vergaderingen van de Federatie in Zwolle, de 
voorjaarsvergadering in april en de najaarsvergadering in november. In deze vergaderingen 
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: jaarverslag, jaarrekening en begroting 
Federatie, AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming), internationale website, 
statutenwijziging IALC, verhoging afdracht per lid Federatie vanwege hoge kosten en afname 
leden, landelijke contactdag en de evaluatie daarvan. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari in de Rozenhof 
Een groot aantal leden was aanwezig op de Nieuwjaarsbijeenkomst en we hebben het 
nieuwe jaar feestelijk ingeluid met een glaasje prosecco. 
 
Koffie ochtenden 
Er waren dit jaar 10 koffie ochtenden, op 28 maart was de ALV, met aansluitend een lunch. 
Op de koffie-ochtend van 19 april waren onze gasten uit Frankfurt aanwezig. De koffie 
ochtenden worden altijd druk bezocht en verlopen geanimeerd, vanwege de prachtige 
zomer dit jaar konden we een aantal keren buiten op het terras zitten. 
Tijdens de koffie-ochtend in september heeft Bep Huisman een praatje gehouden over het 
“Mooi Momentenboek”, ondanks dat het boek vol was en Bep er eigenlijk mee wilde 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

60-69 70-74 75-79 80-84 85-89 ≥ 90

JAREN

Leeftijdsverdeling  in  %

2013

2014

2015

2016

2017

2018



 

4 

 

stoppen, heeft zij na de vele enthousiaste reacties van de leden besloten er toch mee door 
te gaan. 
 
Museumbezoek/contactdag 
De museum/excursiecommissie gevormd door Mayke van Vroenhoven en Marianne van de 
Kamp, hebben de volgende museumbezoeken en eindejaar uitstapje georganiseerd: 

• 11 april bezoek aan het Gemeente Museum in Den Haag, tentoonstelling: Max 
Lieberman en het Duits Impressionisme. 

• 20 juni eindejaar uitstapje, bezoek aan het museum voor Modern Realisme, kasteel 
Ruurlo. Het kasteel en de tuin zijn in 2013 in de oude glorie hersteld. Veel schilderijen 
en tekeningen van Carel Willink zijn er ondergebracht. 

• 30 november bezoek aan het Valkhof Museum, tentoonstelling: “Maria van Gelre”, 
met een inleiding en rondleiding door Nathalie Mantel. 
Woensdag 19 september: Landelijke contactdag.  

• De jaarlijkse contactdag van de drie Nederlandse Lyceumclubs werd dit jaar 

georganiseerd door de Nijmeegse Lyceumclub. De leden van de drie clubs hebben 

zich verzameld op station Utrecht en zijn van daaruit met de bus naar Leerdam 

gereisd. In Leerdam zijn we gestart met een boottocht, met aan boord een lunch, over 

de Linge. Na de boottocht hebben we een bezoek gebracht aan de glasblazerij, daarna 

kon men een stadswandeling maken of het Glasmuseum bezoeken. We hebben de dag 

afgesloten met het eten van een pannenkoek, waarna de bus ons weer terug bracht naar 

station Utrecht. 

 
Lezingen 
Er waren dit jaar 6 lezingen over interessante, uiteenlopende onderwerpen: 

• 21 februari lezing: “Europa, de toekomst is niet meer wat ze is geweest” door Maria 
Martens. 

• 25 april muzieklezing: “Musica in Tempore Belli” door Gerard op het Veld. 

• 9 mei lezing: “Pansophia” door Marie-José Bentinck. 

• 23 mei digitale middag verzorgd door Loes van Dalen en Francien van Doornmalen. 

• 13 juni lezing “Het verouderde oog” door Francien van Doornmalen. 

• 10 oktober lezing “Chicago, van moeras tot Second (?) City” door Hans Bak 

• 14 november lezing “Fietsen naar Rome met Marcus Aurelius” door Marjolein 
Steenveld. 

• 12 december muzieklezing “In memoriam Claude Debussy door Gerard op het Veld. 
 
Boekbesprekingen 
Er waren dit jaar 6 boekbesprekingen:  

• 17 januari, “Moeders zondag” van Graham Swift, o.l.v. Hilde van Vlaanderen. 

• 14 februari, “Aan het eind van de dag” van Nelleke Noordervliet, o.l.v. Carla van 
Spaendonck. 

• 14 maart, “Een zachte Hand” van Leila Slimani, o.l.v. Carla van Spaendonck. 

• 12 september, “De Weense sigarenboer” van Robert Seethaler, o.l.v. Hilde van 
Vlaanderen. 

• 17 oktober, “Moussa” van Kamel Daoud , o.l.v. Carla van Spaendonck. 

• 21 november, “Een onberispelijke man” van Jane Gardam, o.l.v. Carla van 
Spaendonck. 
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Filmclub. 
De filmclub o.l.v. Hilde van der Linden en Isabel Wolters gaan iedere laatste donderdag van 
de maand naar de film in Lux Theater. Hilde en Isabel bepalen op dinsdag de filmkeuze 
(meestal een première film) de leden krijgen hierover een mail met korte inhoud van de 
gekozen film. Na afloop praten ze na over de film, onder het genot van een glaasje.  
 
Wandelen. 
De wandelclub o.l.v. Melanie Overeijnder en Marijke Albada Jelgersma en eind dit jaar 
aangevuld met Hetty Elbers “loopt goed”. Zij hebben dit jaar 8 wandelingen georganiseerd in 
de omgeving van Nijmegen o.a. ommetje Hazekamp, filosofen-dal in Beek, struinen langs de 
Waal. Na afloop wordt er altijd met elkaar koffie gedronken. Tijdens de wandeling op 5 
december mocht men zelfs met Sinterklaas op de foto. 
 
Kunstgeschiedenis 
Er zijn dit jaar 3 bijeenkomsten kunstgeschiedenis geweest o.l.v. Rylana Seelen. Het thema 
was grote Meesters. De volgende Grote Meesters zijn de orde gekomen: Peter Paul Rubens 
(1577-1640) en Rembrandt van Rijn (1606-1669), William Turner (1776 - 1851) en Théodore 
Géricault (1791 - 1824), Pablo Picasso (1881-1973) en Damien Hirst (1965)  
Voor de zomer hebben we afscheid genomen van Rylana Seelen, zij heeft vijf jaar de 
kunstgeschiedenislessen verzorgd, uitbreiding van haar aanstelling in Wijchen, maakte dat ze 
geen tijd meer had. Nathalie Mantel heeft de kunstgeschiedenislessen van haar 
overgenomen, in oktober is zij gestart met het thema duo’s in de geschiedenis: “Good things 
come in pairs”. Tevens heeft zij de inleiding verzorgd voor de tentoonstelling van Maria van 
Gelre in het Valkhof museum. 
 
Creatieve clubs. 
Tekenen en schilderen  
De teken- en schilderclub is dit jaar 9 x bij elkaar geweest, dit onder begeleiding van Loes van 
Dalen. Ook dit jaar heeft deze club weer prachtige Kerstmenu kaarten gemaakt.  
Workshop achter glas schilderen. (nieuw) 
Op dinsdag 16 oktober heeft Aimée Rhemrev een workshop achter glas schilderen bij haar 
thuis gegeven, vier personen kunnen er per keer aan deelnemen. Ze begint de workshop 
door eerst kort te vertellen over de geschiedenis van achter glas schilderen en daarna gaat 
iedereen aan de slag. Het resultaat was verrassend, een ieder heeft zijn werkstuk getoond 
op de koffie ochtend. Een paar keer per jaar wil Aimée, bij voldoende belangstelling een 
workshop organiseren. 
 
Schrijftafel 
De schrijfcursus wordt door Maria van den Hombergh gegeven. Iedereen die hier interesse 
voor heeft, kan vrijblijvend aanschuiven. Men komt ongeveer een keer per maand bij elkaar. 
 
Bridge 
De bridgeclub is dit jaar negen keer bij elkaar gekomen in het Oude Burgeren Gasthuis onder 
leiding van  Tineke Hekking. 
 
Thee in de tuin 
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Evenals vorig jaar was er ook dit jaar weer “thee in de tuin” bij Bep Huisman in de 

zomermaanden juli en augustus. 

Verjaardagskaarten 
Marijke Albada Jelgersma stuurt ieder jarig lid een mooie kaart. Het sturen van een 
verjaardagskaart worden door de leden erg gewaardeerd. 
 
Ziekenbezoek. 
Ineke van Mens bezoekt zeer trouw onze zieke leden en vertelt daarover tijdens de koffie 
ochtenden, zodat eenieder een beetje op de hoogte blijft. We zijn altijd blij als ze niets te 
vertellen heeft, dat betekent dat we geen zieken hebben. 
Leden die langdurig ziek zijn en graag bezoek willen ontvangen worden bezocht door 
Melanie Overeijnder. 
  
Kerstdiner 19 december Golfbaan Het rijk van Nijmegen 
Het kerstdiner vond dit jaar plaats op de Golfbaan in Groesbeek, er namen 53 leden aan 
deel. Om 18.00 uur was de ontvangst met een glaasje prosecco. Het diner werd omlijst met 
kerstmuziek door het koperkwintet van het Nijmeegs Studenten Orkest, die speciaal voor 
ons het clublied ten gehore bracht.  
 
Jaarlijkse gift 
Dit jaar hebben we de jaarlijkse gift van € 500,-  wederom geschonken aan het Marikenhuis 
in Nijmegen een opvang inloophuis voor mensen met kanker. Na drie jaar gaan we nadenken 
aan wie we volgend jaar onze gift schenken. 
 
Verkoop kerstkaarten en jam 
Er is dit jaar weer drie keer verkoop geweest van kerstkaarten, jams/chutneys door Ieta de 
Jong, de verkoop verliep plezierig en Ieta vindt het iedere keer weer spannend wat de 
opbrengst van het jaar is. Dit jaar was dat €318,30, de opbrengst is gegaan naar Bondeko, 
namens hen veel dank. Door deze verkoop kunnen een paar kinderen weer een heel jaar 
naar school. 
Voor de Eye Care Foundation was dat €237,90, ook hun dank was groot. Totaal voor beide 
stichtingen een bedrag €556,20 in 2018. 
Berty Engelen is gestopt met het maken van kransen, individueel bestellen blijft nog 
mogelijk.   
 
Tot slot 
Ons leden aantal is in 2018 toegenomen met 5 leden, ruim 40% van onze leden is onder de 

75 jaar, dit is een kleine toename ten opzichte van 2017 (was 36%) Voor een evenwichtige 

leeftijdsopbouw blijft het belangrijk om “jonge” leden aan te nemen. 

In mei 2019 vindt weer het 3-jaarlijkse Internationale driedaagse congres plaats, deze keer in 

Stockholm. Het thema van dit congres luidt: “Swedish Footprints”.  

In 2019 gaan we brainstormen over onze lustrumviering van de club in 2020 (95 jaar) 

 
Nijmegen februari 2019 
Francien van Doornmalen 
Secretaris 


