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Jaarverslag 2020 van de Nijmeegse Vrouwenclub Internationale Lyceumclub 
 
 
 

Voorwoord 
2020 was een bewogen jaar, 19 februari vierden we met elkaar ons lustrum (95 jaar) en een 
week later werd de eerste Covid-19 besmetting in Nederland vastgesteld. Het begon met 
adviezen: regelmatig handen wassen, elkaar geen handen geven, afstand bewaren. Ons land 
kreeg te maken met een pandemie, iets wat onze generatie alleen uit de 
geschiedenisboeken kent. Daarna ging het heel snel, ziekenhuizen liepen vol met Corona 
patiënten, reguliere zorg werd afgeschaald. Op 12 maart was er een persconferentie van 
onze minister-president Rutte en werd er een intelligente lockdown aangekondigd. Dit 
betekende dat iedereen zoveel mogelijk thuis moest blijven en werken, behalve mensen die 
werkten in vitale beroepen. Scholen, horeca, culturele instellingen alles ging dicht tot 
ongeveer half mei. De ALV moest worden geannuleerd en kon in mei alsnog, dankzij de 
noodwet, digitaal worden afgerond.  
In juni en juli zijn we weer gestart met koffiebijeenkomsten met een kleinere groep. Na de 
zomer hebben we twee koffieochtenden kunnen organiseren op de Golfbaan. Vanaf 13 
oktober was er weer een gedeeltelijke lockdown met verzwarende maatregelen op 3 
november. Kort was er een daling te zien van het aantal besmettingen, maar daarna liep het 
snel weer op en half december werd er een complete lockdown afgekondigd, de horeca 
bleef dicht, evenals niet essentiële winkels, scholen, sportclubs enz. Men mocht thuis twee 
gasten ontvangen en met Kerst drie personen. Zo sloten we het bewogen jaar 2020 af. 
 

Bestuur 
President    Eugenie Olde Riekerink-Weijermans 
Vicepresident    Annette Reijers- Janssen 
Secretaris    Ria Koeneman-Broersen 
Secretaris             Francien van Doornmalen  
Penningmeester   Leonore van Dijk-van der Est 
 

Rooster van aftreden 

Eugenie Olde Riekerink-Weijermans 2018-2021 2e termijn 

Annette Reijers- Janssen 2020-2023 1e termijn 

Ria Koeneman-Broersen 2020-2023 1e termijn 

Leonore van Dijk-van der Est 2019-2022 1e termijn 

Francien van Doornmalen 2019-2022 2e termijn 

 
Bestuurswisseling 
In 2020 waren er twee bestuurswisselingen: 
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• Marianne Jurgens- Rodenburg trad af als vicepresident, zij werd opgevolgd door 
Annette Reijers- Janssen. 

• Loes van Dalen- van der Sluis trad af als secretaris, zij werd opgevolgd door Ria 
Koeneman- Broersen 

 
Bestuur 
Het bestuur heeft dit jaar bijna iedere maand vergaderd, tijdens de eerste lockdown in 
maart d.m.v. videobellen of Zoomen. In de zomer zijn we een aantal keren weer lijfelijk bij 
elkaar geweest, in oktober tijdens de tweede golf zijn we weer gaan Zoomen.  
Het bestuur bereidde de digitale Algemene Leden Vergadering voor, regelde de koffie 
bijeenkomsten in de zomer na de eerste lockdown, gingen aan de slag met de activiteiten 
voor het nieuwe seizoen met in acht neming van de corona maatregelen, bespraken de 
financiën, het wel en wee van de leden, sub clubs en activiteiten. Half oktober bij de tweede 
gedeeltelijke lockdown, toen de horeca de deuren weer moest sluiten, zijn alle activiteiten 
voor het najaar geannuleerd.  
Eind van het jaar heeft het bestuur het besluit genomen om een website te gaan maken.  
Een kleine commissie bestaande uit Eugenie Olde Riekerink, Ria Koeneman en Francien van 
Doornmalen, kwam een aantal keren bij elkaar voor overleg om dit voor te bereiden.  
 
Ledenbestand  
In 2020 is het lidmaatschap van Francka Roelofs-Baur beëindigd.  
Twee leden zijn overleden: 31 januari Marion ten Horn-Jurgens, 28 juni Dory Godschalx.  
Twee leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: Emmy van Mill-Muilwijk en Marian 
Rotmans-Brakels.  
De volgende vijf leden zijn dit jaar (digitaal) geïnstalleerd: Loes Gerritsen- Zuidam, 
Lilian Harbers-Lohues, Anneke Kremers, Veronie Kobussen en Diewerke Lemain-Poppens. 
Het ledenbestand per 31-12-2020 is 67 leden. 
 
 

 Aantallen    Leeftijd             Percentages   

             

 2016 2017 2018 2019 2020 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

60-69  12 13 14 11 11  60-69  19,4 20,3 20,3 16,2 16,4 

70-74 10 10 15 20 24  70-74 16,1 15,6 21,7 29,4 35,8 

75-79 10 12 10 12 9  75-79 16,1 18,8 14,5 17,6 13,4 

80-84 15 11 11 9 6  80-84 24,2 17,2 15,9 13,2 9,0 

85-89  11 15 16 14 15  85-89  17,7 23,4 23,2 20,6 22,4 

≥ 90 4 3 3 2 2  ≥ 90 6,5 4,7 4,3 2,9 3,0 

totaal 62 64 69 68 67  totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Federatie 
De Federatie van de Nederlandse Vrouwenclubs, Internationale Lyceumclubs werd opgericht 
op 10 september 1930 te Amsterdam en bestond dit jaar 90 jaar. Het was de bedoeling om 
daar in de voorjaarsvergadering van 6 april aandacht aan te besteden. Vanwege de 
Coronacrisis en de beperkende maatregelen van de overheid werd de voorjaarsvergadering  
doorgeschoven naar 12 oktober. Deze vergadering heeft digitaal plaatsgevonden, aan de 
orde is gekomen: behoefte aan uitwisseling van ideeën en ervaringen binnen de clubs, de 
nieuwe website federatie, beleidsplan 2020-2024, aandacht voor verjonging van de clubs. 
De bestuurswisseling heeft in een Zoomvergadering plaatsgevonden. We hebben afscheid 
genomen van Janneke Feitsma als president en van Melanie Schipstal als secretaris. Zij zijn 
opgevolgd door Bettine Polak  LC Amsterdam) president, Cordelia Davies (LC Amsterdam) 
secretaris en Madeleine van der Vlist (LC Groningen) vicepresident. 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari in de Rozenhof 
Een groot aantal leden was aanwezig op de Nieuwjaarsbijeenkomst en we hebben het 
nieuwe jaar feestelijk ingeluid met een glaasje bubbels. 
Tijdens deze morgen werd de film gedraaid, die gemaakt is tijdens het 18de lustrum:  
Mevrouw André de la Porte, oprichtster van de LC Nijmegen in 1925, kwam bij ons op bezoek. 
Onze voorzitter hield een toespraakje waarin ze ons allerlei vragen stelde: Hoe verhouden 
we ons anno 2020 ten opzichte van de aloude doelstelling van de lyceumclubs.  
Hoe verhouden we ons binnen federatieverband tot de andere twee clubs in Nederland, 
Amsterdam en Groningen?  Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen de drie clubs 
elkaar inspireren? Hoe gaan we om met onze ledenwerving? Hoe gaan we om met het 
beheer van onze financiën? Hoe gaan we de komende jaren onze diverse commissies en het 
bestuur ”bemannen”? Is er genoeg animo en ambitie bij de leden om een taak binnen een 
commissie of bestuur op zich te nemen? Hoe kunnen we dit bevorderen? Gaan we een 
kweekvijver aanleggen….? 
Als bestuur zouden we deze vragen graag met alle leden willen bespreken als we weer 
allemaal bij elkaar mogen komen. 
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Novietenbijeenkomst. 

Novietenbijeenkomst gepland op vrijdag 13 maart, heeft niet plaatsgevonden. 

 

Lustrumviering 19 februari 2020  

Op deze feestelijk dag hebben we het 95 jarig bestaan van de Lyceumclub Nijmegen gevierd 
op de golfbaan het Rijk van Nijmegen in Groesbeek. Om 12.00 uur werden we ontvangen 
door de lustrumcommissie, bestaande uit Marianne Jurgens, Hetty Elbers en Marian 
Rotmans, met een feestelijk drankje. Eugenie Olde Riekerink opende de bijeenkomst en 
heette speciaal welkom de gasten van de federatie en uit Amsterdam en Groningen. 
De voorzitter memoreerde in het kort de oprichting van de Nijmeegse afdeling in 1925 door 
mevrouw André de la Porte en benoemde de drie nog bestaande afdelingen binnen 
Nederland, waarvan Amsterdam de oudste is, daarna volgen Nijmegen en Groningen. 
Vervolgens opende de voorzitter een map met zogenaamd bewaard gebleven felicitaties, 
ontvangen bij diverse lustra over de afgelopen 95 jaar, waarin vele burgemeesters hun 
waardering voor de Club lieten blijken. Al deze felicitaties zijn ontsproten aan het creatieve 
brein van de voorzitter. 
Na de lunch werden we uitgenodigd voor de voorstelling van theatergroep Plankgas, 
genaamd: "De vier vrouwen van Willem van Oranje". 
Een sprankelende opvoering, gespeeld door vier actrices. We genoten allen van de 
humoristische, kritische en soms bitse karakters, die door actrices werden neergezet.   
De gezellige middag werd afgesloten met een kopje koffie.  
 
Koffie ochtenden 
Er waren begin dit jaar twee reguliere koffie ochtenden in januari en in februari. Half maart 
tijdens de lockdown waren er geen koffieochtenden. Op 10 juni en 1 juli, in de ochtend en in 
de middag waren er koffiebijeenkomsten van ongeveer 20 leden per dagdeel, met in 
achtneming van de Corona maatregelen; zoals vooraf aanmelden, afstand bewaren en maar 
met twee personen aan een tafeltje. Ondanks al die maatregelen was het fijn elkaar te 
ontmoeten en te spreken.   
Omdat de ruimte bij de Rozenhof erg beperkt is, heeft het bestuur besloten om na de zomer 
de koffieochtenden te houden op de Golfbaan, daar is een grotere ruimte waardoor er 
maximaal 30 leden aanwezig konden zijn. 26 augustus en 30 september zijn we bij elkaar 
geweest op de Golfbaan, met maximaal 30 personen.  
Afgelopen maart was ons lid Clara Spree-van Humalda van Eysinga 25 jaar lid van de 
Lyceumclub Nijmegen. Door de lockdown konden wij dit niet met haar vieren. Pas tijdens de 
koffieochtend van 30 september heeft zij de gouden speld ontvangen. Clara kreeg een 
prachtige bos bloemen en alle aanwezigen werden getrakteerd op een gebakje. 
Half oktober was er weer een gedeeltelijke lockdown, de horeca ging dicht en daardoor 
moesten alle activiteiten geannuleerd worden.  
 
Museumbezoek 
De museum/excursiecommissie bestaande uit Mayke van Vroenhoven en Marianne van de 
Kamp, hebben dit jaar alleen een bezoek aan de Hortus kunnen verwezenlijken op 23 
september. Het bezoek aan het Vrijheidsmuseum in Groesbeek op 15 april moest 
geannuleerd worden, evenals een bezoek aan de Cenakelkerk Heilig Landstichting op 9 
december.  
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Het bezoek aan de Nijmeegse Hortus was de moeite waard: een prachtige bloementuin met 
daarin verspreid en verscholen beeldhouwwerken van uiteenlopende omvang, aard en 
kwaliteit. In de grote tent, die in open verbinding staat met de tuin, werd gestart met 
koffie/thee, desgewenst met heerlijke home made noten-honingtaart. Er werd ruim de tijd 
genomen om elkaar te spreken. Na de koffie kon men in kleine groepjes een wandeling 
maken door de tuin. Het bezoek aan de Hortus werd afgesloten met een lunch in de 
Rozenhof. 
 
Lezingen 
Er was dit jaar een lezing op 16 september:  
“Gezond ouder worden en het belang van beweging en voeding daarbij“ door  
Prof. Dr. Maria Hopman. 

 
Boekbesprekingen 
Er was dit jaar alleen een poëziemiddag: 
11 maart: besproken zijn gedichten van Hester Knibbe, o.l.v. Riny Jans. 
Na 8 jaar is Marjan Staps in maart gestopt met coördineren van de boekenclub. Saapke 
Thien en Mieke Zijlmans hebben deze taak van haar overgenomen.  
 
Filmclub. 
De filmclub o.l.v. Hilde van der Linden en Isabel Wolters gaan 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 praten ze na over de film, onder het genot van een glaasje. Dit jaar heeft de 
filmclub 3 keer een film bezocht, in januari, februari en in september. 
 

Wandelen 
De wandelclub o.l.v. Melanie Overeijnder, Marijke Albada Jelgersma en Hetty Elbers “loopt 
goed”. Zij hebben dit jaar 4 wandelingen georganiseerd in de omgeving van Nijmegen in de 
maanden februari, maart, september en oktober.  
In september kon er na  een lange tijd (Corona) weer gewandeld worden, op gepaste afstand 
in de Vogelenzang, het Hartertse Broek. Iedereen genoot van het wandelen, maar ook van 
het feit elkaar weer te kunnen ontmoeten. Na afloop was er bij Anneke Adriaanse en Marijke 
Albeda koffie in de tuin. 
7 oktober was de laatste wandeling dit jaar rond het zweefvliegveld in Malden met na afloop 
een drankje bij het Bos café bij het zweefvliegveld. 
 
Kunstgeschiedenis 
Er zijn dit jaar 3 bijeenkomsten kunstgeschiedenis geweest o.l.v. Nathalie Mantel: een 
lezingenreeks over esthetica in de kunst, waarvan zij eind 2019 met de inleiding hiervan 
gestart was. 

• Woensdag 15 januari: wat was het schoonheidsbeeld van de klassieke oudheid, de 
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Kortweg: esthetica avant la lettre, want de 
kunstfilosofie zoals deze in de achttiende eeuw ontwikkeld is, bestond hier nog niet. 

• Woensdag 12 februari: in deze lezing staan drie bekende denkers centraal: Immanuel 
Kant, George Wilhelm Friedrich Hegel en Friedrich Wilhelm Nietzsche. 
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• Woensdag 9 september: de lezingenreeks over esthetica - met een Corona hiaat – 
werd afgesloten met paar filosofen o.a. Hegel en Adorno. 

 
Tekenen en schilderen.  
De teken- en schilderclub is dit jaar 4 x bij elkaar geweest, onder begeleiding van Loes van 
Dalen.  
 
Cercle Mardifranc. 
De Franse conversatie club is dit jaar een keer bij elkaar geweest op 14 Januari. Tijdens deze 
bijeenkomst is de biografie van Jacques Prévert, een dichter uit de vorige eeuw en één van 
zijn gedichten behandeld, met gebruikmaking van videofilmpjes en praktische hulpmiddelen 
zoals een vertaalapp en woordenboek. 
 

Kook-eetclub. 

De kook-eetclub is dit jaar alleen op 23 januari bijeen geweest. 
 

Bridge. 
De bridgeclub, onder leiding van Tineke Hekking, is begin dit jaar twee keer bij elkaar 
gekomen in het Oude Burgeren Gasthuis. 
 

Thee in de tuin. 
Bep Huisman heeft dit jaar een “thee in de tuin” bijeenkomst georganiseerd op 15 juli. 
 
Landelijke contactdag.  

De jaarlijkse contactdag van de drie Nederlandse Lyceumclubs, die dit jaar georganiseerd zou 
worden door LC Amsterdam is uitgesteld naar september 2021.  
 
Culturele dagen in Lissabon. 
De culturele dagen, die gepland waren voor mei 2020, zijn voorlopig uitgesteld tot 2021, 
ergens in het voorjaar neemt men een beslissing of het in september 2021 doorgaat. 
 

Verjaardagskaarten. 
Marijke Albada Jelgersma stuurt ieder jarig lid een mooie kaart. De kaarten worden gemaakt 
door Loes van Dalen en Marianne van de Kamp. Het sturen van een verjaardagskaart worden 
door de leden erg gewaardeerd. 
 

Ziekenbezoek. 
Ineke van Mens bezoekt zeer trouw onze zieke leden. 
Leden die langdurig ziek zijn en graag bezoek willen ontvangen worden bezocht door 
Melanie Overeijnder. 
 
Kerstlunch december.  
Vanwege Corona is de kerstlunch niet doorgegaan. Annette Reijers en Loes van Dalen 
hebben samen een kerstkaart gemaakt met “menu” in de vorm van een gedicht. 
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Jaarlijkse gift. 
Ook in 2020 hebben we de jaarlijkse gift van € 500,- geschonken aan de voedselbank in 
Nijmegen, waar iedere week 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. Vanwege Corona heeft dit bezoek 
nog niet plaatsgevonden. 
 

Verkoop jam en kerstkaarten. 
Vanwege Corona kon de verkoop van jam en kerstkaarten niet plaatsvinden op de 
koffieochtenden. De leden konden bij Ieta de Jong de jams telefonisch of per mail bestellen 
en ze werden keurig thuisbezorgd met 1,5 meter afstand. Ieta vond het leuk op die manier 
veel leden even te zien en te spreken. De opbrengst was inclusief giften: Eye Care 
Foundation € 350,90, Bondekoschool Uganda € 449,40, namens beide stichtingen veel dank. 
 
Vertrouwenspersoon. 
Sinds 2017 heeft de lyceumclub Nijmegen een vertrouwenspersoon, Saapke Thien 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 2020 is 
de vertrouwenspersoon niet benaderd. 
 

Tot slot. 
2020 was een veel bewogen jaar, hoopvol kijken we uit naar 2021 waarin een start gemaakt 
wordt met het vaccineren tegen Covid-19 en waardoor hopelijk langzaamaan de activiteiten 
van de club weer opgestart kunnen worden. We zien er naar uit elkaar weer te kunnen 
ontmoeten en nieuwe leden te kunnen begroeten.  
 

Francien van Doornmalen, secretaris 
Januari 2021 


