
 
 
Jaarverslag 2021 van de Nijmeegse Vrouwenclub Internationale Lyceumclub 
 
Voorwoord 
Half december 2020 zat het land weer opnieuw in een lockdown vanwege een forse 
toename van het aantal corona bestemmingen, horeca, scholen, niet essentiële winkels, 
sportscholen werden gesloten. We waren hoopvol dat het in januari beter zou gaan, de 
eerste vaccins werden uitgedeeld, maar in januari kwamen er berichten van een 
besmettelijkere Delta variant van het corona virus. Naast de lockdown kwam er eind januari 
een avondklok en mocht je maar een persoon thuis op bezoek ontvangen.  
Eind maart kwamen de eerste versoepelingen en eind juni werden de meeste maatregelen 
opgeheven en mocht je met een QR code weer naar de horeca, dit was het beginpunt om 
weer een koffieochtend te organiseren en na de zomer konden alle activiteiten weer 
gewoon doorgang vinden. 
In november namen de besmettingen weer toe en als bestuur hebben we besloten alle 
activiteiten te annuleren. We eindigden 2020 weer met een lockdown, vanwege de veel 
besmettelijkere, gelukkig minder ziekmakende, Omikron variant. We eindigden het jaar weer 
met een boostervaccinatie campagne. 
 
Bestuur 
President    Ria Koeneman 
Vicepresident    Annette Reijers 
Secretaris    Loes Gerritsen 
Secretaris             Francien van Doornmalen  
Penningmeester   Leonore van Dijk 
 
Rooster van aftreden 

Ria Koeneman 2021-2024 1e termijn 
Annette Reijers 2020-2023 1e termijn 
Loes Gerritsen 2021-2024 1e termijn 
Leonore van Dijk 2019-2022 1e termijn 
Francien van Doornmalen 2019-2022 2e termijn 

 
Bestuur 
Het bestuur heeft dit jaar 8 keer vergaderd, in de lockdown periode waren het 
Zoomvergaderingen. Het bestuur bereidde de digitale 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.  
Ook dit jaar was er een digitale ALV, de leden kregen alle stukken gemaild en konden daarop 
reageren.  
 
Bestuurswisseling 
In 2021 waren er twee bestuurswisselingen: 



• Eugenie Olde Riekerink trad af als voorzitter na twee termijnen, zij werd opgevolgd 
door Ria Koeneman. 

• Ria Koeneman trad af als secretaris, zij werd opgevolgd door Loes Gerritsen. 
 
Ledenbestand  
In 2021 hebben 7 leden hun lidmaatschap opgezegd: Fieke Bernts, Els Steinmann, An 
Moonen, Lenie Jansen, Gemma de Breet, Gerda Janssen-Raes en Clara Sprée-van Humalda 
van Eysinga. De volgende 4 leden zijn geïnstalleerd: Seke Schepers, Josette Lenders, Berdy 
Sweens en Marie-José van Delft. 
Het ledenbestand per 31 december 2021 is 64 leden. 
 
Leeftijdsverdeling  
 
                                                            Per  31  december  2017 t/m 2021    

Leeftijd             
             
 2017 2018 2019 2020 2021 

  
2017 2018 2019 2020 2021 

             
60-69  12 13 14 11 9   19,4 20,3 20,3 16,4 14,1 
70-74 10 10 15 24 23   16,1 15,6 21,7 35,8 35,9 
75-79 10 12 10 9 10   16,1 18,8 14,5 13,4 15,6 
80-84 15 11 11 6 7   24,2 17,2 15,9 9,0 10,9 
85-89  11 15 16 15 9   17,7 23,4 23,2 22,4 14,1 
≥ 90 4 3 3 2 6   6,5 4,7 4,3 3,0 9,4 

             
totaal 62 64 69 67 64   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Federatie 
Een delegatie van het bestuur bezocht de twee vergaderingen van de Federatie, de 
voorjaarsvergadering, verlaat gehouden vanwege de coronamaatregelen, op 5 juli in Zwolle 
en de najaarsvergadering een Zoomvergadering op 8 november. In deze vergaderingen 
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: jaarverslag, jaarrekening en begroting 
Federatie, congres Rabat (Marokko) van 23 t/m 27 mei 2022, evaluatie contactdag en 
golftoernooi, bestuurssamenstelling 2022 en hoe om te gaan met het werven van “jonge” 
clubleden. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst  
Vanwege de lockdown was er in 2021 geen nieuwjaarsbijeenkomst  
 
In februari bestond de club 96 jaar, dit jaar konden we dat niet vieren, zoals we meestal 
gewend zijn tijdens een koffie-ochtend. Dit jaar kregen de leden een mooie kaart getekend 
door Loes van Dalen met een gedicht van onze huisdichter Peter Reijers met een pakje 
stroopwafels, het moest tenslotte door de brievenbus passen en een petit fourtje was daar 
niet geschikt voor. 
 
90 jarigen 
In 2021 had de club 6 negentig jarigen, te weten Lucie Hosselet, Ted Hoyng, Rita Bootsma, 
Bep Huisman, Ieta de Jong en Lenie Jansen, allen werden zij verrast met een bos bloemen. 
 
Paasgroet 
Met Pasen zaten we nog in een lockdown en kregen alle leden een kaart met een tekening 
van Marianne van de Kamp met een bijpassend gedicht van Carla van der Zalm. 
 
Koffie ochtenden 
Er waren dit jaar maar enkele koffie ochtenden vanwege de Corona maatregelen. De eerste 
koffie-ochtend van 2021 was pas op 30 juni met een beperkt aantal leden, een groepje in de 
ochtend en een in de middag. Na de zomer was er op 25 augustus een koffie-ochtend op de 
Golfbaan in Groesbeek met een groot deel van de leden. Tijdens deze koffieochtend, hebben 
we aandacht besteed aan het afscheid van het voorzitterschap van Eugenie, met 
toespraakjes en bloemen en de officiële start van Ria als voorzitter. 
Daarna waren er nog twee koffie-ochtenden in de Rozenhof op 29 september en 27 oktober.  
 
Museumbezoek 
De museum/excursiecommissie gevormd door Mayke van Vroenhoven en Marianne van de 
Kamp, hebben in 2021 maar één museumbezoek kunnen organiseren en dit was op 20 
oktober naar het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Het bezoek startte met een film over 
Market Garden in 1944, daarna ging iedereen in groepjes het museum bekijken. Na het 
bezoek was er een lunch in het centrum van Groesbeek. 
 
Lezingen 
Er was dit jaar een lezing op 7 oktober:  



“Georges Perec (1936-1982) een van de invloedrijkste naoorlogse Franse schrijvers” door 
Adri Altink.  
Daarnaast was er de mogelijkheid om Zoomlezingen te volgen, die vanuit de club 
Amsterdam werden georganiseerd. 
 
Boekbesprekingen 
De boekenclub o.l.v. Saapke Thien en Mieke Zijlmans heeft dit jaar 4 keer een 
boek/poëziebespreking kunnen organiseren: 

• 14 april Zoombijeenkomst, “de Bekeerlinge” van Stefan Hertmans, o.l.v. Carla van 
Spaendonck. 

• 8 september, “10 minuten en 38 seconden in deze vreemde wereld” van Elif Shavak, 
o.l.v. Hilde van Vlaanderen. 

• 13 oktober, “Notendop” van Ian McEwan, o.l.v. Carla van Spaendonck. 
• 10 november, poëziebespreking: gedichten van Rutger Kopland, o.l.v. Riny Jans.  

 
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 maar 2 keer een film bezocht in september en oktober. 
 
Wandelen 
In de eerste maanden van dit jaar zaten we in lockdown en kon er zelfs niet gewandeld 
worden. Ria Koeneman heeft toe het plan opgevat om virtueel de Carmino naar Santiago de 
Compostella te lopen. Een groep van 20 enthousiaste leden had zich daarvoor aangemeld en 
een ieder liep de kilometers, die voor haar mogelijk was. Twee keer in de week werd de km 
stand doorgegeven aan Ria en kregen we informatie over de pelgrimsroute die we liepen: de 
streken, bossen, weiden, wijngaarden, vlak gebied, maar ook heuvelachtig gebied en de 
Pyreneeën. We zijn vertrokken op 2 maart en voor Pasen kwamen we aan bij de kathedraal 
van Santiago. 
 
De wandelclub o.l.v. Melanie Overeijnder, Marijke Albada Jelgersma en Hetty Elbers kon na 
de zomer weer starten met wandelingen. De eerste woensdag van september  hebben zij 
inmiddels traditie getrouw een fietstocht georganiseerd naar de Bemmelerwaard met  
prachtige vergezichten over de rivier, de binnenwateren, grazende Konik paarden en 
runderen, overvliegende ganzen en vele nog bloeiende veldbloemen. Na afloop werd er 
koffie gedronken op het terras van Zijdewinde. 
De wandeling van oktober en december kon vanwege het slechte weer niet doorgaan. 
In november was er een wandeling op de Mookerheide en wandelden we langs de 
natuurbegraafplaats op het Landgoed Mookerheide, waar we spontaan uitleg kregen over 
de begraafplaats, na afloop werd er koffie gedronken bij het Zwaantje. 
Woensdag 24 november hebben we, in plaats van de koffie ochtend, met elkaar een 
“Ommetje Goffert” gelopen met na afloop koffie gedronken uit de kofferbak. 
 
Golfen 



Dit jaar is er door Wiljo Brenninkmeijer 2 keer een golfmiddag georganiseerd op golfbaan 
“Het Rijk van Nijmegen” in Groesbeek. Er werd gestart met een kopje koffie/thee, daarna 9 
holes gespeeld en afgesloten met een drankje. 
 
Kunstgeschiedenis 
Er is dit jaar een bijeenkomst kunstgeschiedenis geweest. 

• 15 september, “De vrouw als onderwerp in de kunst” o.l.v. Nathalie Mantel.  
 
 
Creatieve clubs. 
Tekenen en schilderen  
De teken- en schilderclub is dit jaar ook beperkt bij elkaar geweest, onder leiding van Loes 
van Dalen.   
 
Bridge 
De bridgeclub onder leiding van Tineke Hekking is dit jaar maar een paar keer bij elkaar 
geweest in het Oud Burgeren Gasthuis, toen de 1.5 meter afstand even mocht worden 
losgelaten.  
 
Cercle Mardifranc. 
De Franse conversatie club heeft besloten, vanwege beperkte belangstelling, te stoppen  
 
Kook-eetclub. 
De kook-eetclub is dit jaar alleen op 23 september bijeen geweest. 
 
Thee in de tuin 
Bep Huisman heeft deze zomer een keer “thee in de tuin” georganiseerd, het was geen mooi 
weer en daarom was het thee bij Bep, “in de kamer” met een klein gezelschapje. 
 
Contactdag 22 september 
Woensdag 22 september was de landelijke contactdag, georganiseerd door de lyceumclub 
Amsterdam. Met 7 leden vanuit Nijmegen vertrokken we naar Amsterdam, daar werden we 
hartelijk ontvangen met een glaasje prosecco en een welkomstwoord van de president van 
Amsterdam Bettine Polak. Tijdens de lunch kregen we de geschiedenis te horen over de 
Koninklijke Industrieel Groote Club, de thuisbasis van de lyceumclub Amsterdam.  
Na de lunch liepen we over het Damrak naar de rondvaartboten. Tijdens de rondvaart over 
het IJ gaf een gids toelichting over de ontwikkelingen op en rond het havengebied. Na 
anderhalf uur varen waren we weer terug en via de Noord-Zuid metrolijn, kwamen we bij 
station Amsterdam-Zuid waar we in een restaurant onthaald werden op heerlijke hapjes en 
drankjes. Het was een gezellige interessante dag met veel onderlinge contacten en prachtig 
weer. Om 18.30 uur vertrokken we met de trein weer naar Nijmegen. 
 
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 
Dit jaar was er geen kerstlunch, in plaats daarvan hebben Loes Gerritsen en Carla van Zalm, 
koffie-in-kleine-kring georganiseerd. De leden konden zich daarvoor opgeven en een aantal 
leden waren gastvrouwen. Loes en Carla hebben een indeling gemaakt en bij iedere 
gastvrouw waren 3 leden op bezoek. Er ontstonden aangename intiemere gesprekken en 
door alle aanwezigen werd dit enorm gewaardeerd. Zo was er toch nog een soort van 
kerstgevoel met elkaar. 
Met kerst hebben alle leden een kerstkaart gekregen, getekend door Loes van Dalen met 
een gedicht van Peter Reijers. 
 
Jaarlijkse gift 
Dit jaar werd de jaarlijkse gift (voor de derde en laatste keer) geschonken aan de 
voedselbank. Daarbij werd de restitutie contributie van 2020 extra geschonken aan de 
voedsel- en kledingbank. 
 
Kerstkaarten en Jam verkoop. 
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. In oktober kon Ieta tijdens een normale koffie ochtend 
weer jam en kerstkaarten verkopen De totale opbrengst 2021 was inclusief giften: Bondeko 
€1200,75 Eye Care Foundation € 1429,95 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 2021 is 
de vertrouwenspersoon niet benaderd. 
 
Tot slot 
2021 was evenals 2020 een bijzonder jaar vanwege de Corona maatregelen. Veel 
activiteiten, zoals we gewend zijn in onze club, konden niet doorgaan. In de zomerperiode 
was alles redelijk normaal en konden we de draad weer oppakken. In november en 
december was het bestuur genoodzaakt alle activiteiten te annuleren vanwege de enorme 
toename van het aantal besmettingen. Helaas werd het jaar weer afgesloten met een 
lockdown. Hopelijk gaat de boostervaccinatie ons helpen, zodat we de activiteiten in het 
nieuwe jaar weer snel op kunnen pakken. Iedereen ziet uit naar de “echte” ontmoetingen. 
Een kleine commissie bestaande uit Ria Koeneman en ondergetekende, (begin dit jaar nog 
kort met Eugenie Olde Riekerink) zijn bezig geweest met de voorbereidingen voor het 
opzetten van een website. In deze digitale wereld vinden we het belangrijk dat we een 
website hebben, waar alle informatie over de club te vinden is. We hebben de website laten 



maken door Tromik webdesign. De website is bijna klaar en zal rond de ALV van 2022 de 
lucht in gaan. 
Na twee plezierige termijnen van drie jaar, zit mijn tijd er op als bestuurslid/secretaris en 
eindigt hiermee mijn zesde en laatste jaarverslag van de Lyceumclub Nijmegen. 
 
Francien van Doornmalen 
Secretaris 
Januari 2022 


