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Jaarverslag 2019 van de Nijmeegse Vrouwenclub Internationale Lyceumclub 
 
 
Voorwoord 
2019 was een jaar met een aantal nieuwe activiteiten, congres in Stockholm, maar ook een 
jaar waarin 4 van onze leden zijn overleden, te weten Josée Ellenbroek-Janssen, Tiny van der 
Heijden-Pollemans, Fraencky Kuipers-Vermolen en Liesbeth van der Heijden.   
Begin februari was onze eerste novietenbijeenkomst, met de acht nieuwe leden, die in 2018 
zijn geïnstalleerd. Na de informatie uitwisseling werd de bijeenkomst afgesloten met een 
hapje en een drankje, verzorgd door de bestuursleden. Het was een zinvolle gezellige 
bijeenkomst. 
Nieuw dit jaar was de oprichting van de kook-eetclub, de Franse conversatie club Cercle 
Mardifranc en er werd een kleine golfwedstrijd georganiseerd voor de golfleden onder ons. 
Dit jaar hadden we 9 x 88 jarigen, allen uit het “bouwjaar”(1931) tijdens de koffie ochtend in 
april hebben zij dit heuglijke feit met ons gevierd. 
Het 34e Congres van de Internationale Lyceumclubs (IALC), met voor en nadagen vond dit 
jaar plaats in Stockholm en onze voorzitter en penningmeester waren daarbij aanwezig. 
 
Bestuur 
President    Eugenie Olde Riekerink- Weijermans 
Vicepresident    Marianne Jurgens- Rodenburg 
Secretaris    Loes van Dalen- van der Sluis 
Secretaris             Francien van Doornmalen  
Penningmeester   Leonore van Dijk- van der Est 
 
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 
Leonore van Dijk- van der Est 2019-2022 1e  termijn 
Francien van Doornmalen 2019-2022 2e  termijn 

 
Bestuur 
Het bestuur heeft dit jaar 9 keer vergaderd. Zij bereidde de Algemene Leden Vergadering 
voor, regelde de activiteiten voor het nieuwe seizoen, de kerstlunch, bespraken de financiën, 
het wel en wee van de leden, sub clubs en activiteiten.  
 
Ledenbestand  
Het ledenbestand per 31 december 2019 is 68 leden. 2 leden: Maria van de Hombergh en 
Louise Reneman hebben hun lidmaatschap opgezegd, 4 leden zijn overleden en de volgende 
5 leden zijn geïnstalleerd:  Mieke Zijlmans-Thien, Ria Koeneman-Broersen en Tineke 
Broshuis, Ine Smits-Lambooij en Carla van der Zalm. 
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Leeftijdsverdeling (Loes van Dalen-van der Sluis) 
                                                            Per  31  december  2013 t/m 2019     
Leeftijd Aantal                  Percentages     
                
 ### ### 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                
60-69  8 8 14 12 13 14 11 13,6 14,3 22,6 19,4 20,3 20,3 16,2 
70-74 9 8 8 10 10 15 20 15,3 14,3 12,9 16,1 15,6 21,7 29,4 
75-79 14 16 13 10 12 10 12 23,7 28,6 21,0 16,1 18,8 14,5 17,6 
80-84 22 18 20 15 11 11 9 37,3 32,1 32,3 24,2 17,2 15,9 13,2 
85-89  5 4 5 11 15 16 14 8,5 7,1 8,1 17,7 23,4 23,2 20,6 
≥ 90 1 2 2 4 3 3 2 1,7 3,6 3,2 6,5 4,7 4,3 2,9 

                
totaal 59 56 62 62 64 69 68 100,1 100 100,1 100 100 99,9 99,9 

 

 
 

 
Federatie 
Een delegatie van het bestuur bezocht de twee vergaderingen van de Federatie in Zwolle, de 
voorjaarsvergadering in maart en de najaarsvergadering in november. In deze vergaderingen 
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: jaarverslag met ledenaantallen 
(Amsterdam 154, Groningen 165 en Nijmegen 69) jaarrekening en begroting Federatie, 
landelijke contactdag en de evaluatie daarvan. 
Guusje van Rijn heeft, na een termijn van 3 jaar, afscheid genomen als lid van het Federatie 
bestuur. Marianne van de Kamp-Struik heeft haar opgevolgd. 
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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 en een toespraak van onze 
voorzitter. Ons lid Liesbeth van der Heijden was op 2 januari 90 jaar geworden en we 
hebben haar die ochtend uitgebreid gefeliciteerd en toegezongen. 
 
Koffie ochtenden 
Er waren dit jaar 10 koffie ochtenden, op 27 maart was de ALV, met aansluitend een lunch. 
De koffie ochtenden werden erg druk bezocht en in de zomer hebben we vaak buiten op het 
terras kunnen zitten. 
  
Museumbezoek 
De museum/excursiecommissie gevormd door Mayke van Vroenhoven en Marianne van de 
Kamp, hebben de volgende museumbezoeken en eindejaar uitstapje georganiseerd: 

• 20 februari bezoek aan het Centraal Museum in Utrecht, tentoonstelling: “De 
navolgers van Caravaggio”. 

• 17 april bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam, tentoonstelling: “Alle Rembrandts”, 
het is dit jaar 350 jaar geleden dat Rembrandt is overleden. Daarom is dit jaar uitgeroepen 
tot Rembrandtjaar. Dat wordt gevierd met een reeks tentoonstellingen over de schilder 
zelf en over zijn tijdgenoten. 

• 22 mei bezoek aan de Hermitage in Amsterdam, tentoonstelling: “De Schatkamer”, 
meesterwerken uit de Hermitage. 

• 12 juni eindejaar uitstapje naar de Bastei in Nijmegen. De Bastei vertelt het verhaal 
van de rivier de Waal en Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Je raakt het 
verleden aan en je ontdekt de flora en fauna van het Gelderse landschap. 
De kern van de Bastei is de 16e-eeuwse Stratemakerstoren. Dit verdedigingswerk - 
type Bastei - met weergang en kazematten is integraal opgenomen in het nieuwe 
museumgebouw.  
Daarna in het restaurant Bergzicht/de Raaf in Heumen hebben we heerlijk geluncht, 
terwijl de regen met bakken uit de hemel viel.  

• 9 oktober bezoek aan het Dordrechts Museum, tentoonstelling: “Beet” vissen naar 
verborgen betekenissen, de erotische vis, de religieuze vis en de spreekwoordelijke vis. 

• 13 november, bezoek Tilburg, tentoonstelling: “The Return” van Luc Tuymans in 
museum De Pont en de tentoonstelling: “Black & White, symboliek in kunst en 
design” in het Textielmuseum. 

 
Congres Stockholm mei 2019  
Het 34ste congres van de International Association of Lyceumclubs (IALC), vond dit jaar plaats 
in Stockholm. het thema van het congres was “Swedish Footprints”. Van Nijmegen waren 
aanwezig: onze voorzitter Eugenie Olde Riekerink en penningmeester Leonore van Dijk met 
hun partners. Het voor-programma was in Darlana (Z-W Stockholm) en het na-programma in 
Gotland. Op donderdagavond vond de ontvangstreceptie plaats in het Ridderhuset , oftewel 
het House of Nobility.   
Op vrijdagochtend was de officiële opening van het congres met de uitreiking van de Carlin 
Legacy Award, voortaan Lyceum Award genoemd. Deze ging naar een 20 jarige Zweedse 
zangeres, natuurlijk gevolgd door een optreden van haar. Er werden 2 nieuwe clubs 
verwelkomd: LC Rhevz (Rusland,) en LC Rabat (Marokko).  
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Er stonden 5 lezingen op het programma en 2 BCI vergaderingen. Tot nieuwe IALC-president 
is benoemd Muriel Hannart (Fr.) Tot nieuwe vicepresidenten van zuid.- en noord. halfrond 
resp. Marilyn Mackinder (Nieuw Zeeland) en Monique Gächter (Zwitserland).  
 
Jaarlijkse contactdag 18 september 
De jaarlijkse contactdag van de drie Nederlandse Lyceumclubs werd dit jaar georganiseerd 
door Groningen. Met 11 leden vertrokken we vanuit Nijmegen. De leden van de drie clubs 
verzamelden zich op station Groningen en van daaruit ging de bus naar Aduard, na de koffie 
en een kleine lunch bezochten we het kleinste kerkje van Nederland “Kerkje Harkema”, 
vernoemd naar de bouwer ervan: veeboer Albert Harkema. Daarna bezochten we het 
klooster van Aduard: de “Cisterciënzer St. Bernardus Abdij”, hier werd ons op boeiende wijze 
het ontstaan en de Middeleeuwse geschiedenis van deze kloostergemeenschap van de 
Cisterciënzer monniken en hun grote Abdijkerk verteld en verklaard, het bezoek werd 
afgesloten met een kort orgelconcert.  
We sloten de dag af met een borrel en een “monnikenmenu”. Om 19.00 uur stond een ieder 
weer op het station Groningen en ging van daaruit weer naar huis. 
 
Lezingen 
Er waren dit jaar 3 lezingen over interessante, uiteenlopende onderwerpen: 
15 mei lezing: “Mormonisme” door Ralph Voorsmit. 
19 juni lezing: “Psycho-Motorische therapie (PMT)” door Saapke Thien 
11 december lezing: “Clara Schumann” door Gerard op ’t Veld. 
 
Boekbesprekingen 
Er waren dit jaar 5 boekbesprekingen en een poëziemiddag:  

• 23 januari, “Het einde van de eenzaamheid” van Benedict Wells, o.l.v. Hilde van 
Vlaanderen. 

• 13 maart, poëzie, o.l.v. Riny Jans. 
• 10 april, “Het monster van Essex” van Sarah Perry, o.l.v. Carla van Spaendonck 
• 11 september, “Het hart is een eenzame jager” van Carson McCullers, o.l.v. Hilde 

van Vlaanderen. 
• 16 oktober, “Het enige verhaal” van Julian Barnes, o.l.v. Carla van Spaendonck. 
• 20 november, “Wees onzichtbaar” van Murat Isik, o.l.v. Carla van Spaendonck. 

 
Filmclub 
De filmclub, o.l.v. Hilde van der Linden en Isabel Wolters, gaat iedere 3e 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 praat men na over de film, onder het genot van een glaasje.  
 
Wandelen 
De wandelclub o.l.v. Melanie Overeijnder, Marijke Albada Jelgersma en Hetty Elbers “loopt 
goed”. Zij hebben dit jaar 7 wandelingen georganiseerd in de omgeving van Nijmegen, de 
wandeling in februari is vanwege de regen niet doorgegaan. Na afloop wordt er altijd met 
elkaar koffie gedronken, al dan niet bij een van de leden thuis. Een bijzondere wandeling dit 
jaar was de wandeling naar ’t Zwanenbroekje, een stukje polder dat alleen onder begeleiding 
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van een gids te bezoeken is. Het betreft een groot weilandengebied, dat in 1992 omgevormd 
is van landbouwgrond naar natuur.  
Als experiment heeft de wandelcommissie in september een leuke fietstocht uitgezet van ca 
17 km door de Ooypolder, die eindigde bij de “Thornse Molen”, het was een succes.                     
Iedereen was enthousiast over deze afwisseling van de maandelijkse wandeling, zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
Kunstgeschiedenis 
Er waren dit jaar 4 bijeenkomsten kunstgeschiedenis o.l.v. Nathalie Mantel. In de eerste 
bijeenkomst van 16 januari stonden wederom een aantal duo’s centraal, maar nu uit de 
klassieke geschiedenis en mythologie. 20 maart was het thema “De werelden komen samen 
in Florence”. 8 mei heeft Nathalie ons voorbereid op de tentoonstelling “Meesterwerken van 
de Hermitage”, waar we op 22 mei naar toegegaan zijn. 23 oktober ging haar bijeenkomst 
over  vragen omtrent wat nu eigenlijk kunst maakt. Wie of wat bepaalt wat kunst is? Bepaalt 
de maatschappij kunst of beïnvloedt kunst juist de maatschappij? Wat vinden wij mooi of 
lelijk? Bepaalt de beschouwer wat kunst is, of de kunstenaar (of het kunstwerk zelf)? Is de 
definitie van schoonheid door de eeuwen heen veranderd? Deze lezing zal een inleiding 
vormen op de esthetica, waar zij in 2020 verder mee zal gaan.  
 
Tekenen en schilderen  
De teken- en schilderclub komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar, onder 
begeleiding van Loes van Dalen. Ook dit jaar heeft deze club weer prachtige Kerstmenu 
kaarten gemaakt.  
 
Schrijftafel 
De cursus werd door Maria van den Hombergh gegeven op de eerste donderdag van de 
maand. Sinds een paar jaar loopt deze schrijftafel. Er waren niet veel deelnemers, maar 
degenen die erbij waren, vormden een hechte groep en hebben er veel van opgestoken. 
Helaas door afmeldingen, is deze club in november gestopt en vanwege drukke 
werkzaamheden (schrijfcursussen elders) heeft Maria haar lidmaatschap van de lyceumclub 
opgezegd. 
 
Bridge 
De bridgeclub is dit jaar 10 keer bij elkaar geweest op de eerste woensdag van de maand in 
het Oude Burgeren Gasthuis onder leiding van Tineke Hekking. In maart heeft men 
aansluitend met elkaar gegeten in het OBG. 
 
Kook- eet club. 
In september zijn Hetty Elbers, Susanne Muskens en Francien van Doornmalen gestart met 
een kook- eet club, een lunch afwisselend bij een van de gastvrouwen thuis.  
Het doel is om samen te koken en te genieten van de lunch. Per keer kunnen er 6 leden 
deelnemen. De gastvrouw maakt het hoofdgerecht en de gasten maken het voor-, nagerecht 
of een salade.  
We gaan dit het komend seizoen 5x organiseren op de 4e donderdag van de maand. Aan het 
eind van het seizoen evalueren we en bespreken hoe we verder gaan. We zijn dit jaar nu 
twee keer bij elkaar geweest en het was een succes. Het aardige van samen eten en koken 
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met een groepje van 6 personen is dat je gezellig met elkaar kunt praten. Het gezelschap is 
niet te groot en onder het genot van een hapje en drankje ontstaan vanzelf de gesprekken. 
 
Franse conversatie club Cercle Mardifranc 
In september is de Franse conversatie club gestart. Na een inventarisatie bleken er 9 leden 
geïnteresseerd te zijn om er aan mee te doen. Zij hebben het komend clubseizoen 8 data 
gepland, om bij elkaar te komen ten huize van wisselende gastvrouwen. Aan de hand van 
teksten, artikelen, actualiteiten, chansons poëzie enz. wordt er Frans gesproken. Het motto 
is “We spreken frans vanaf de drempel”.  Er wordt een soort logboek aangelegd dat bij 
toerbeurt wordt bijgehouden. Er wordt rustig gesproken en goed naar elkaar geluisterd en er 
ontstaan soms lachwekkende situaties. 
 
Golfen 
Op vrijdag 8 november is er door Wiljo Brenninkmeijer een kleine golfwedstrijd 
georganiseerd voor de LC leden die golfen, op de Golfbaan “Het Rijk van Nijmegen”. Dit alles 
voor de gezelligheid en niet bedoeld als wedstrijd. Ze zijn gestart met koffie en daarna 9 
holes gelopen in flights van 3. Na afloop heeft men met elkaar geluncht. Het was een succes 
en zeker voor herhaling vatbaar.   
 
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 ernstig zieken hebben. 
Leden die langdurig ziek zijn en graag bezoek willen ontvangen worden bezocht door 
Melanie Overeijnder. 
 
Kerstlunch 18 december 
De kerstlunch vond dit jaar plaats in Hotel Restaurant De Wolfsberg in Groesbeek. De 
kerstcommissie bestond dit jaar uit: Annette Reijers, Aimée Rhemrev en Eugenie Olde 
Riekerink. Er namen 55 leden deel aan de lunch. Om 12.00 uur was de ontvangst met een 
glaasje prosecco. De lunch werd muzikaal omlijst door drie houtblazers van het Nijmeegs 
studentenorkest, die kerstliederen speelden en ons clublied. Er waren toespraakjes van de 
voorzitter Eugenie Olde Riekerink en van Marianne van de Kamp, namens de Federatie 
wegens ziekte Janneke Feitsma. Door Iet Geurts werden er gedichten voorgelezen en we 
sloten de middag af met een kerstwens door de leden in wel 11 talen.  
 
Jaarlijkse gift 
Dit jaar hebben we de jaarlijkse gift van € 500,- geschonken aan de voedselbank in Nijmegen, 
waar iedere week 700 voedselpakketten worden uitgedeeld aan mensen die in de 
schuldhulpverlening zitten, een organisatie die nog steeds groeit. De penningmeester van de 
voedselbank heeft ons hier hartelijk voor bedankt en het bestuur uitgenodigd om in het 
voorjaar 2020 een bezoek te brengen aan de voedselbank. 
 
Kerstkaarten en Jam verkoop 
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Er zijn dit jaar weer een aantal verkoopmomenten geweest van jams/chutneys en 
kerstkaarten door Ieta de Jong. Ook dit jaar verliep de verkoop goed en kunnen er weer 
twee kinderen een jaar naar school of kunnen nieuwe lesmaterialen aangeschaft worden.  
De opbrengsten voor de Stichting Bondeko zijn: € 254,00  verkoop jam en € 133,90 verkoop 
kerstkaarten (batik en geschilderde), totaal €387,90. 
Voor de Eye Care Foundation: € 228,50  verkoop jam. Totaal een bedrag van € 616,40 
namens beide stichtingen weer zeer veel dank. 
 
Vertrouwenspersoon 
Sinds 2017 heeft de lyceumclub Nijmegen een vertrouwenspersoon, Saapke Thien-Malherbe 
heeft deze taak op zich genomen. Leden kunnen met haar contact opnemen als er zich 
onprettige situaties voordoen tussen leden van de club onderling of tussen leden en bestuur. 
In 2019 is de vertrouwenspersoon drie keer benaderd. 
 
Tot slot 
Ons leden aantal was per 1-1-20,  68 leden, een lid minder dan in 2019, maar in 2020 komen 
er weer nieuwe leden bij. Uit het staatje leeftijdsverdeling kunnen we lezen dat we in de 
loop der jaren aan het verjongen zijn, dit is belangrijk voor een evenwichtige 
leeftijdsopbouw en het voortbestaan van de club. Het gevoerde beleid van de afgelopen 
jaren begint zijn vruchten af te werpen. 
In juni 2019 vond het driejaarlijks congres plaats in Stockholm, het thema van het congres 
was “Swedish Footprints”. In 2020 zijn de culturele dagen in Lissabon. 
In 2020, op 19 februari is onze lustrumviering (95 Jaar). De commissie bestaande uit: 
Marianne Jurgens, Marian Rotmans en Hetty Elbers zijn druk bezig met de voorbereidingen.  
 
Francien van Doornmalen, secretaris 
Januari 2020 


