
 
2018 – 2019 

 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 

Departement Gieten e.o. 
 

*wo  26 september 2018   Jaarvergadering en lezing  
van Cees Stolk: Strunen met 
Stolk 

*wo  17 oktober 2018  De Schok van het Nieuwe 
door Janneke Gelling 

*wo  28 november 2018 Lezing over de Groninger 
kustvaart door Hans 
Beukema 

*wo  30 januari 2019 Marleen Tent, 
gemeentesecretaris van de 
gemeente Aa en Hunze, 
vertelt over haar werk. 
  

*wo  27 februari 2019 De heer Marcel Wolters, 
rechter- commissaris vertelt 
over zijn werk.     

wo  27 maart 2019 Lezing over Mongolië door 
Gerard Kroese 

*vrij  26 april 2019 Excursie naar nog aan te 
geven bestemming  

SAMENSTELLING BESTUUR 

Voorzitter: 
De heer A.B.Krikken 
Verlengde Asserstraat 77 
9461 TV Gieten 
tel. 0592 - 261695 

Secretaris: 
Mevr.H.Lanting - Tuitjer 
Korte Bree 13 
9461 CE Gieten 
tel. 0592 - 262483 
e-mail: hh.lanting@home.nl 

Penningmeester: 
Mevr. L.Sternberg 
Eexterweg 6E 
9461 BD Gieten 
tel. 0592 - 263687 
Bankrek. nr. NL20RABO0321951328 t.n.v. Nutsdepartement 
Gieten e.o. 

Bestuursleden: 
De heer R.Brouwer 
Stokleggingslaan 12 
9461 CD Gieten 
tel. 0592 - 262521 

De heer K.C.Kramer 
Waardeellaan 11 
9461 CL Gieten 
tel. 0592-264343 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste leden en belangstellenden, 
 
 
Hierbij ontvangt  u ons programmaboekje voor het seizoen 2018 
- 2019. 
Het bestuur heeft  met veel plezier  haar best gedaan om een 
gevarieerd en interessant programma voor u samen te stellen. 
 
Het afgelopen jaar hebben we een goede opkomst gehad en 
kregen we veel positieve reacties. 
 
Veel leden hebben genoten van de excursie naar Leeuwarden, 
een Culturele Hoofdstad  van Europa in 2018. 
 
Voor dit jaar hoopt het bestuur  ook  op een goede belangstelling 
en willen   we weer   graag   een groot aantal leden en eventuele 
gasten op onze departements-bijeenkomsten   begroeten. 
 
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. 
 
Tot ziens allemaal, 
 
 
Harm Steenge, voorzitter, 
 
juli 2018. 
 

 

 

 

 

 



Gieten, augustus 2018 

 

Beste leden, 

 

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de 
Nederlandse privacy toezichthouder, de nieuwe privacy wet 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG) 
gaan handhaven. 

Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, verenigingen van 
eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein moeten 
aan de AVG voldoen. 

Gelet op het hiervoor vermelde, heeft het bestuur van het 
Nutsdepartement Gieten e.o. een privacy reglement vastgesteld 
en bijgevoegd in het programmaboekje 2018-2019. 

In de jaarvergadering zal dit reglement worden toegelicht. 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering op woensdag 
26 september 2018. Aanvang 20.00 uur  
Jimm’s Restaurant en Zalen, 
Stationsstraat 2, Gieten (tel.0592-261651) 

Agenda  

  1.  Opening. 

  2.  Ingekomen stukken en mededelingen. 

  3.  Notulen Algemene Ledenvergadering van  27 september 
       2017. 

  4.  Jaarverslag van de secretaris. 

  5.  Financieel verslag. 

  6.  Verslag van de kascommissie. 

  7.  Benoeming nieuw kascommissielid 
       Aftredend de heer L. Berkepies 

  8.  Privacyreglement Departement Gieten 

  9.  Verkiezingen. 

       Aftredend en herkiesbaar :mevr.H.Lanting-Tuitjer. 
       Aftredend en niet herkiesbaar :dhr. H.Steenge. 
       Het bestuur stelt voor om dhr. A.Krikken als voorzitter 
       te benoemen.        

 10. Begroting en vaststelling contributie. 

 11 . Rondvraag. 

 12.  Sluiting. 



Woensdag 26 september 2018 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
Strunen met Stolk 
 
Van 2009 tot en met 2011 wandelde Cees Stolk met zijn Jack 
Russell voor 
TV Noord door de provincie Groningen. Hij liep door de 
geschiedenis van zes verschillende landschappen. Hij ontmoette 
mensen die duiding gaven aan de omgeving en vertelde over 
wat hij zag en wist van hun oorsprong. Het programma “Strunen 
met Stolk” was indertijd een veel bekeken programma. Nadien 
maakte hij nog enkele historische films zoals “Houdt moed en 
vertrouwen” over het verzet in de oorlog in Oost-Groningen en 
over een legendarische stoomtram “In het voetspoor van OG”.  
Tijdens zijn lezing zal hij o.a. vertellen over zijn debuut als 
verhalenverteller voor televisie. Aan de hand van een power 
point presentatie laat hij zien hoe divers Groningen is.  
Hij sluit af met het vertonen van een van de t.v.-wandelingen. 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
   Niet-leden 5 euro 
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal 6 euro per 
persoon afgerekend.  
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 17 oktober 2018 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592- 261651 
 
DE SCHOK VAN HET NIEUWE! 
In het kader van het Ploegjaar vertelt mw. Janneke Gelling 
over de aanleiding tot het ontstaan van het Expressionisme 
in Europa.  
Zo werden de Parijse kunstenaars Matisse, Picasso en andere 
avant-gardisten beïnvloed door de kunstuitingen van de in die 
tijd genoemde “primitieve” culturen. Maar ook in Duitsland speelt 
de vernieuwing binnen twee groepen expressionisten: Die Blaue 
Reiter in het zuiden en Die Brücke in Dresden. En dan terug 
naar de Ploeg: in het jaar 1920 ontmoet de Groninger Jan 
Wiegers in Davos de Duitse kunstenaar Ernst Ludwig Kirchner, 
raakt met hem bevriend en laat zich door hem inspireren. Het 
blijkt een invloed die een belangrijke impuls geeft aan het 
ontstaan van een kleurrijk Groninger expressionisme. En zo 
treedt in de periode 1918-1928 de moderne kunst definitief 
Groningen binnen. 
 
Mw. Janneke Gelling doceert Kunstgeschiedenis aan de 
Volksuniversiteit. Ze is verbonden geweest aan de NHL 
Hogeschool Leeuwarden en de Leraren-opleiding Beeldende 
Kunst en Vormgeving en gaf o.a. les in Kunstgeschiedenis. 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
              Niet-leden 5 euro 
 
NB: voor 2x koffie / thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal 6 euro per 
persoon afgerekend. 
 



 
 
Woensdag 28 november 2018 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
 
Groninger kustvaart: met een lezing door Hans Beukema 
wandelen we door de geschiedenis van de eens zo 
legendarische Groninger kustvaart aan de hand van mooie 
beelden. 
 
Hans Beukema (1946) was als leraar, adjunct-directeur en 
directeur verbonden aan het scheepvaartonderwijs in 
respectievelijk Harlingen en Delfzijl. Hij schreef daarnaast 
artikelen voor kranten en magazines. Ook verscheen een aantal 
succesvolle boeken van zijn hand.  
Een fusiegolf die het nautisch onderwijs in 1990 teisterde, deed 
Hans Beukema besluiten om zijn loopbaan te vervolgen als 
zelfstandig schrijver en uitgever. Naast het schrijven van 
honderden artikelen, advertorials en bijdragen aan vakbladen 
verbond hij zijn naam aan meer dan dertig boeken over 
voornamelijk maritieme historie.  
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
            Niet-leden: 5 euro 
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal 6 euro per 
persoon afgerekend. 
 

Woensdag 30 januari 2019 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
 
Een avond met de burgemeester van de gemeente Aa en 
Hunze, dhr. P. van Dijk. 
De heer van Dijk vertelt over zijn werkzaamheden en 
ervaringen als burgemeester van onze gemeente.  
 
 
De heer Piet van Dijk (1963) begon zijn werkzame leven bij de 
Nederlandse marine. Daarna was hij 6 jaar werkzaam voor de 
VVD fractie in de Tweede Kamer. Vervolgens werd hij de politiek 
assistent van Jozias van Aartsen. Zijn loopbaan kreeg in en bij 
de gemeente Zwolle een vervolg: 4 jaar lang was hij er hoofd 
Economische Zaken. Om daarna terug te keren naar Den Haag 
als lobbyist voor de provincie Flevoland. In de periode 2002 - 
2009 was hij gemeenteraadslid en fraktievoorzitter namens de 
VVD in de gemeente Zwolle. Van 2012 tot 2017 was hij 
wethouder in de gemeente Opsterland. En sedert  
14 september 2017 dus burgemeester van de gemeente Aa en 
Hunze. 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
            Niet-leden: 5 euro 
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal 6 euro per 
persoon afgerekend. 
 

 

 



Woensdag 27 februari 2019 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
 
De rechtspraak in Nederland: een lezing door mr. M.A.M. 
Wolters, werkzaam bij de Rechtbank Noord-Nederland over 
vele wetenswaardigheden in onze rechtspraak. 
 
 
 
Mr. M.A.M. Wolters heeft inmiddels de nodige ervaring binnen 
de rechterlijke macht. Hij begon zijn carriere als advocaat in 
strafrechtzaken. Vervolgens maakte hij de overstap naar het 
Openbaar Ministerie te Assen. Jarenlang was hij Officier van 
Justitie en heeft talloze strafzaken voorbij zien gaan.  
Zijn volgende stap was de rechtspraak. Eerst als rechter en 
daarna als rechter-commissaris: onderzoeksrechter. 
Verschillende aspecten in de strafrechtspraak zullen deze avond 
de revue passeren.  
Het wordt ongetwijfeld een boeiende avond. 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
            Niet-leden: 5 euro 
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal 6 euro per 
persoon afgerekend.  
 

 
 

Woensdag 27 maart 2019 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
 
Lezing met mooie beelden van een voettocht door Mongolië 
door dhr. Gerard Kroese. 
 
 
 
 
Schapenvlees gekookt op een vuurtje van kamelenmest en 
deegbollen gekookt in schapenvet. U zult het niet tegenkomen 
op het menu van een Drents restaurant maar dhr. Gerard 
Kroese heeft het gegeten tijdens zijn 4 weekse voettocht door 
het Altay gebergte in het Noord-Westen van Mongolië. Hij neemt 
ons mee door het land van de golvende steppen, de gouden 
bergen, de kristal heldere rivieren en de blauwe luchten: 
Mongolië. Een avontuurlijke tocht met zeldzaam natuurschoon 
en een ontmoeting met een eeuwenoude cultuur. De beelden 
van zijn reis geven een duidelijk beeld van het leven van de 
nomadische bewoners van dit land en hun ongelofelijke 
gastvrijheid. 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
            Niet-leden 5 euro 
 
NB: Voor 2x koffie / thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal 6 euro per 
persoon afgerekend. 
 



Vrijdag 26 april 2019 

 

Excursie naar een nog nader aan te geven locatie. 

 

Op vrijdag 26 april 2019 is er een excursie gepland. 

Over de bestemming en programmering van deze excursie krijgt 
u vroegtijdig bericht. 

                               ------------------------- 

 

 

Lidmaatschap/contributie 

Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen altijd vóór 

1 juni schriftelijk te worden doorgegeven aan de secretaris. 

De contributie bedraagt voor 2 personen € 25.- per jaar en voor 

1 persoon € 17.- . 

                               ------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

 
NUT-MTC / Stichting Museum Theater Commissie 
Jaarlijks organiseert de Stichting MTC voor haar donateurs een 
bezoek aan een museum of een bijzondere tentoonstelling en het 
bijwonen van een theatervoorstelling. De theatervoorstelling 
combineert zij meestal met een diner om de communicatie tussen 
haar donateurs te bevorderen en het ook voor mensen zonder partner 
aantrekkelijk te maken een voorstelling bij te wonen. Daarnaast 
verzorgt de Stichting in samenwerking met een bij de SGR 
aangesloten reisorganisatie eenmaal per jaar een meerdaagse 
culturele reis. Vanuit een opstapplaats in de provincie reist men - al 
dan niet via Schiphol - naar een Europese stad of streek. Deskundige 
gidsen verzorgen de rondleidingen ter plaatse. Deze reizen zijn steeds 
halfpension en inclusief alle fooien, excursies, entreegelden, 
voorlichtingsbijeenkomst, reünie en andere bijkomende kosten. 
 
Programma voor 2018 / 2019 
Op woensdag 19 september gaan we naar Delft. Het bestuur is nog 
bezig met de invulling van het programma. Op zondag 11 februari 
2019 zullen we de matineevoorstelling van Aida bijwonen. Na de 
voorstelling hebben we een gezamenlijk diner.  
Om het reisdoel voor het voorjaar van 2019 te bepalen ontvingen de 
donateurs een enquête met een korte beschrijving van 3 mogelijke 
reisdoelen: een culturele rondreis door Baskenland en Noord-Spanje, 
door het uiterste zuiden van Italie of door Polen. De uitslag van de 
enquete zal bepalen welke reis het wordt. 
 
Het donateurschap kost 8 euro per adres per jaar. 
 
Inlichtingen over de Stichting NUT MTC en haar activiteiten krijgt u bij: 
Julle Schillhorn van Veen / 0595 421914 / 
jschillhornvanveen@outlook.com 
Geke Grimme / 0597 552021 / gekegrimme@hetnet.nl 
Ina vd Wolde / 06 25018970 / inavanderwolde@ziggo.nl 
Betty Osse / 0596 582048 / bettyosse@kpnplanet.nl 
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Programma Departement Wildervank 2018/2019 
 
Vrijdag 21 september 2018 
“De stoep waarop geknikkerd werd” 
Theo Driessen, Theo Jansen e.a. 
Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel Parkzicht 
Muziek: Rene Lulofs 
 
Vrijdag 19 oktober 2018 
Algemene ledenvergadering met aansluitend lezing door weervrouw 
Harma Boer 
Aanvang 19.30 uur in Brouwhotel Parkzicht 
 
Vrijdag 23 november 2018 
Edelweiss Kapelle uit Gelselaar 
Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel Parkzicht 
 
Zaterdag 12 januari 2019 
Nieuwjaarsbijeenkomst met medewerking van dhr. G. Immerzeel 
Aanvang 15.15 uur in Brouwhotel Parkzicht 
Alleen toegankelijk voor leden. 
 
Vrijdag 8 februari 2019 
Toneelavond door ‘t Aol Volk. Toneelstuk “Die lieve oom Ferdinand”. 
Introducees 10 euro p.p. 
Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel Parkzicht 
Muziek: Meeuwes Peetsma 
 
Vrijdag 15 maart 2019 
Optreden orkest “Adorable” 
Aanvang 20.00 uur Brouwhotel Parkzicht 
Muziek: Rene Lulofs 
 
Leden Nutsdepartement Gieten e.o. hebben vrije toegang. 
 
Resevering is mogelijk bij mevr.J.P.Wolthuis-Wierstra ( tel.0598-
616863) 
op of voor de maandag voorafgaand aan de avond. 


