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Tekst digitale Nieuwsbrief oktober 2018-3 

 

 

Openingsactiviteiten diverse departementen 

Veel departementen openen in deze periode het nieuwe seizoen 2018-2019. Wist u trouwens dat veel 

van de programma’s van de departementen op de website van het Nut www.nutalgemeen.nl 

toegankelijk zijn en activiteiten ook vaak vermeld worden via de  facebookpagina van het landelijk 

Nut? Omdat het een openbare pagina is hoeft u zelf niet lid te zijn van Facebook om het Nut op 

Facebook te kunnen volgen. Een greep uit het programma van een paar grote en kleinere vindt u 

hieronder.  

 

WILDERVANK 

Nutsdepartement Wildervank heeft haar programma aan de leden gepresenteerd. Daarbij geeft het 

bestuur uitdrukkelijk aan dat het elkaar ontmoeten op deze avonden minstens zo interessant en 

belangrijk is als hetgeen opgevoerd wordt. Als het programma toch in de smaak valt, is dat alleen 

maar meegenomen. In Brouwhotel Parkzicht komt men komend jaar samen op gezellige avonden in 

het teken van muziek of toneel. Om te beginnen met “Een stoep waarop geknikkerd werd”, de 

Edelweiss Kapelle, een toneelavond over “Die lieve oom Ferdinand” en tenslotte het optreden van 

orkest Adorable. Schilderles van de heer Kunst en samen biljarten behoort ook tot de mogelijkheden 

in departement Wildervank. Het complete programma kunt u op onze website downloaden: 

http://www.nutalgemeen.nl/wildervank 

 

 

 

WASSENAAR 

De evenementenkalender van het Nut Wassenaar staat bij het verschijnen van deze nieuwsbrief 

mogelijk het volst gepland van alle departementen: tot en met oktober 2019. Het aanbod theater- en 

muziekoptredens is opvallend uitgebreid. Een greep uit hetgeen geboden wordt: 

Cursussen: Voor wie interesse heeft in kunstgeschiedenis is er een aanbod van meerdere cursussen 

en excursies. Daarnaast wordt er een cursus Literatuur als venster op de tijd aangeboden, en Over 

Kostuums in de 17e eeuw. 

Opera: Madame Butterfly van Puccini, één van de meest gespeelde opera’s van nu vertelt het 

hartverscheurende verhaal van de lompe Amerikaan die het hart breekt van een naïeve geisha. Bij 

het bezoek aan deze opera, uitgevoerd door Opera van Odessa hoort ook de busreis van en naar het 

Zuiderstrandtheater in Scheveningen. 

Jubileum: op 19 mei 2019 bestaat het departement Wassenaar 100 jaar. Een speciale 

jubileumcommissie organiseert een feestelijke bijeenkomst, waarvan de details nog even geheim 

http://www.nutalgemeen.nl/
https://www.facebook.com/nutalgemeen/?ref=bookmarks
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blijven. 

Theater: een ander theaterbezoek voert de leden naar Claudia de Breij. In haar voorstelling “Nu” vindt 

ze afleiding van de beangstigende verhalen uit het nieuws in muziek, goede boeken, memorabele 

speeches en kunst. 

DELDEN 

Het Nut Delden publiceert op haar www.nutdelden.nl het complete programma vol activiteiten tot en 

met april 2019. Muziek, cabaret, lezingen, veelal in Stadscentrum Het Parochiehuis. In september jl. 

vond de start plaats met een excursie naar de RTV Oost studio, die de nieuwsgierige bezoekers eens 

een blik achter de schermen bood. 

 

OUDE PEKELA 

In Oude Pekela is het seizoen gestart met een lezing van mevrouw P. Medema-de Vlieger over het, 

Mobiel Medisch Team (MMT). Zij is als verpleegkundige in dit team werkzaam. De helikopter en 

bemanning zijn 24 uur x 365 dagen per jaar paraat. Met deze presentatie krijgt het publiek een 

interessante, en indrukwekkend kijkje in de keuken!  

De agenda staat verder gevuld met optredens van zanggroepen en toneel. Zoals gebruikelijk sluit dit 

departement het seizoen af met een educatieve, informatieve en vooral gezellige Buitendag op 18 

mei 2019.  

WIERINGERMEER 

In de Cultuurschuur in Wieringerwerff ontvangt het Nut Wieringermeer haar leden voor diverse 

lezingen over uiteenlopende onderwerpen: Sasha de Boer over fotografie, Sarah Polak PhD en 

universitair docent Amerika Studies over “het andere Amerika”. Koen Klein over de Amsterdamse 

Grachtengordel. Dat beloven stuk voor stuk en boeiende avonden te worden. 

Daarnaast zien we excursies naar o.a. diezelfde grachtengordel, een bezoek aan het Afsluitdijk 

Waddencenter, een bezoek aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 

 

 

NOORD BEVELAND 

Het theaterprogramma van Noord Beveland is gevuld met voorstellingen van zowel gevestigde als 

aankomende artiesten. De “Zeeuwse Belofte 2018” Femke Bun bijvoorbeeld. Deze Zeeuws-Vlaamse 

zingt eigen songs en valt op met haar sterke, spat zuivere stem. 

Maikel Harte is een bekende van het publiek en vermaakt de zaal met verhalen en liedjes in het 

Zeeuws over het leven van alledag. Comedia della Harte.  

En zo zijn er nog meer voorstellingen, die gespeeld worden in Kats, Wissenkerke en Kortgene.  

De enige excursie op het overzicht neemt de mensen mee naar de Volkssterrenwacht Philippus 

Lansbergen in Middelburg. Dit twee uur durende bezoek bestaat uit een presentatie, bezoek aan de 

sterrenwacht en het museum.  
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GRONINGEN-HAREN 

In het Noordelijke departement Groningen Haren is het 

activiteitenseizoen 2018/2019 geopend met een lezing 

“De Nachtwandelingen” door Jacques Hendrix. Deze 

lezing vertelt het levensverhaal van De Nachtwacht, het 

bijna 400 jaar oude schilderij van Rembrandt. Waar is 

het vervaardigd, waar heeft het gehangen en wat is er 

te vertellen over wie erop afgebeeld zijn? Allemaal 

vragen die door schrijver van toneelstukken, verhalen en romans Jacques Hendrix beantwoord 

worden tijdens deze lezing. 

 

Op de Groningen-Haren-agenda prijken komend jaar meerdere lezingen over uiteenlopende 

onderwerpen, een concert en een dagtocht. Voor het gehele overzicht kijkt u hier:  

 

TWISK 

In Twisk krijgen de 150 leden een leuk programma aangeboden waar af en toe iets voor bijbetaald 

moet worden. Leren wijnproeven kan in november. Er is een excursie naar de paprika’s bij Agriport, 

voor wie zich altijd al heeft afgevraagd wat er achter het glas van de indrukwekkende kassen aan de 

A7 in Noord Holland precies gebeurt. Voor de creatieve leden staat een teken- en schilderdag 

gepland. In december onthaalt het Nut Twisk de Sint en viert men Kerst op het Plein. Meer informatie:  

 
 

Districtsvergaderingen Noord-Holland en Zuid-Nederland 2018 

In de afgelopen periode kwamen de departementen in het district Zuid-Nederland en in het district 

Noord-Holland bij elkaar. 

 

In Noord-Holland werd de vergadering gehouden op 22 september in Castricum. De departementen 

Edam, Wieringermeer, Zaanstad, Den Helder,Twisk en Enkhuizen waren met een afvaardiging 

aanwezig. De voorzitter, de heer Johan Meijn, opende de vergadering met de mededeling dat 

departement Middenbeemster is opgeheven. Het bestuurslid Bischoff Tulleken trad volgens rooster af 

en is niet herkiesbaar. Met een tijdelijke vervanging blijft het districtsbestuur in Noord-Holland echter 

voltallig. 

 

Ook werd er informatie over de jaarprogramma’s tussen de departementen uitgewisseld. De meeste 

programma’s vindt u terug op de website van het Nut. De conclusie mag wel zijn dat de 

departementen in Noord-Holland groeien en bloeien en ieder op hun eigen wijze een plek in de 

plaatselijke samenleving innemen. Arno Boon bezocht de vergadering namens het landelijk Nut.  

 

Departement Sluis–Aardenburg, verwelkomde op 27 september jl. een afvaardiging van de 

departementen Groede, Heusden, Langstraat, Noord-Beveland, Werkendam, en Sluis-Aardenburg. 

De voorzitter van het departement, de heer Henk Masclee, wees er in zijn welkomstwoord op dat 
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“Hart van Sluis” het etablissement waarin de vergadering plaatsvond 

heeft gediend als burgemeesterswoning. Piet Hamelink, voorzitter 

van zowel het district als van het landelijk Nut, opende vervolgens de 

districtsvergadering.  

Na de lunch bezocht het gezelschap het enige nog beschikbare 

Belfort van Nederland. Een belfort of hallentoren is een 

middeleeuwse wachttoren met een stormklok. In het Belfort is nu de 

raadszaal van de gemeente Sluis (West Zeeuws-Vlaanderen) te 

vinden en ook een uitgebreide collectie dikke van Dalen ’s. 

 

In beide districtsvergaderingen werd ook teruggekeken op het 

veelbewogen verenigingsjaar 2018 van het landelijk Nut. De 

buitengewone ALV in april 2018 in Wageningen was een belangrijke 

bijeenkomst. Tijdens beide districtsvergaderingen werd uitgebreid 

ingegaan op de denkbeelden die het maatschappijbestuur samen 

met de adviescommissie ontwikkelt ten aanzien van het functioneren 

van de statutair in de organisatie verankerde districten. Mede ingegeven door de inbreng van de 

adviescommissie zal tijdens de ALV op 20 april 2019 in Dordrecht een voorstel worden gedaan om de 

formele positie van de districten te beëindigen en zal aan de departementen de mogelijkheid worden 

geboden om op basis van een eenmalige startsubsidie zelf facultatief hun departementen onderling te 

organiseren.  

 
 

Subsidie vanuit Nutfonds: departement kan het verschil maken!  

De verschillende departementen van het Nut staan vaak ‘midden’ in de 

plaatselijke en regionale samenleving. Zij realiseren zich goed dat 

maatschappelijke initiatieven en projecten van medeburgers kunnen 

bijdragen aan een gezonde samenleving. Het is jammer als een goed idee 

of project op niets uitloopt door het gebrek aan financiële middelen.  

Ook nu het landelijk Nutfonds is ondergebracht bij het VSBfonds ligt de 

weg open voor de departementen om projecten bij het Nutfonds aan te 

bevelen. Een ondersteunende brief namens een departement kan een project net dat duwtje geven 

om voor subsidieverlening in aanmerking te komen.  

In verschillende regio’s ontstaan inmiddels verbindingen tussen projecten in lijn met de doelstelling 

van het Nut en departementen. In Oost-Groningen is er een klankbordgroep opgericht om het 

Nutfonds onder de aandacht te brengen bij deze initiatieven en projecten. Projectvoorstellen op het 

gebied van Mens & Maatschappij die gerelateerd zijn aan het onderwijs komen ook in aanmerking 

voor een bijdrage vanuit het Nutfonds. Meer informatie over het aanvragen van een subsidie uit het 

Nutfonds vindt u op de website van het Nut www.nutalgemeen.nl 
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Natuurlijk is het ook mogelijk om andere fondsen dan het Nutfonds te benaderen. Denk bijvoorbeeld 

aan het VSBfonds zelf. Het Nut zet hieronder een aantal tips op een rijtje waarmee u een heldere en 

zo succesvol mogelijke aanvraag indient. 

Om te beginnen 
Fondsenwerving kost tijd en het is daarom aan te raden dat u ruim voor aanvang van uw project een 
aanvraag bij een fonds indient. De behandeltijden variëren van twee tot zes maanden en naderhand 
toekennen doen fondsen doorgaans niet. De volgende stap is het aanmaken van een lijst relevante 
fondsen. Het is raadzaam het te financieren bedrag te verdelen over verschillende fondsaanvragen bij 
verschillende partijen, waarvan minstens één lokaal fonds. U selecteert deze door goed te kijken naar 
de doelstellingen van uw project en de doelstellingen van het fonds. Hiervoor zijn online diverse 
handige websites die u kunt raadplegen. 
Bij het verwoorden van uw aanvraag beschrijft u uw organisatie, de doelstellingen, de doelgroep en 

het belang van het project. Werkt u samen met partners? Benoem ze! Daarbij voegt u een heldere 

planning en een realistische begroting. In deze begroting noemt u ook de andere fondsen die u 

aanschrijft. Zorg dat de aanvraag voldoet aan alle criteria. Deze kunnen verschillen per fonds.  

Samengevat 
1. Start tijdig 
2. Selecteer de juiste fondsen 
3. Controleer de beoordelingscriteria per aanvraag/fonds 
4. Beschrijf uw project concreet, compleet en bondig tegelijk 
5. Zorg voor een haalbare planning  
6. Maak een realistische begroting.  

 

Even voorstellen: Berber Honing 
 
 
In de komende nieuwsbrieven zult u regelmatig een 
interview aantreffen met een Nutsbestuurder of iemand die 
zich actief inzet voor het Nut. Berber Honing bijt in deze 
nieuwsbrief het spits af. Zij is al ruim tien jaar voorzitter van 
het departement Den Helder. Daarvoor was zij al een aantal 
jaren secretaris geweest. Daarnaast is zij tien jaar secretaris 
van het district Noord-Holland. Beide functies vervult zij met 
groot enthousiasme en plezier!  
 
  
 
Over haar lidmaatschap en motivatie zich in te zetten 
voor het Nut vertelt Berber het volgende. 
‘Hoe lang ik lid ben van het Nut weet ik niet precies. Ik denk bij benadering 30 jaar. Ik ben actief voor 
het Nut sinds de negentiger jaren. Toen ik net in Den Helder woonde werd ik omstreeks 1969 door de 
voorzitter van het departement gevraagd om namens het Nut bestuurslid te worden van het bestuur 
van de bibliotheek. De Nutsbibliotheek was toen gefuseerd met de katholieke en de openbare 
bibliotheek, het werd toen een openbare bibliotheek. Ik was toen nog geen lid van het Nut maar heb 
me wel als zodanig gedragen.  
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Ik vind het fijn om met de bestuurders en de leden om te gaan en mee te denken over een 
programma. Oorspronkelijk werd door het departement financiële steun verleend voor concrete 
doelen en aan organisaties, mits vallend binnen de doelstellingen van het Nut, terwijl de bijdrage 
geen bijdrage mocht zijn in exploitatiekosten.’  
 
Berber heeft niet stil gezeten blijkt uit wat zij vertelt over haar werkzaamheden voor het Nut 
Den Helder. ‘Sinds een paar jaar, na afschaffing van de jaarlijkse bijdrage aan de schouwburg om 
het mogelijk te maken bijzondere producties naar Den Helder te halen, zijn we gestart met een 
programma: lezingen, concerten, museumbezoek, tuinbezoek e.d. De laatste jaren organiseren we 
samen met de bibliotheek (de beste van Nederland en ook van de wereld!) tweemaal per jaar een 
Nutscollege.’ 
 
Berber verhaalt verder dat er zeker een toekomst voor het Nut is, al is daarvoor wel inzet en 
aandacht vereist. ‘Er zijn nu drieëndertig leden, toen we met programmering begonnen waren dat er 
zestien. Het aantal leden is te laag om echte excursies te organiseren en bij de andere bestuursleden 
bespeur ik teleurstelling als een activiteit met slechts een derde van de leden bezocht wordt, waarbij 
dan de bestuursleden steeds aanwezig zijn. Er is hier een actieve Volksuniversiteit en er zijn veel 
verenigingen actief, waardoor men niet echt zit te wachten op de activiteiten van het Nut, hoewel wij 
de oudste vereniging zijn. Toch denk ik dat we moeten groeien en meer naamsbekendheid moeten 
verkrijgen. De Nutscolleges trekken wel volle zalen en zijn qua onderwerp zeer gevarieerd.  

 
Als u terugdenkt aan volwassen personen in uw jeugd, wie zou het meest trots zijn op de 

invulling van uw functie/ leven nu ( of van wie hoopt u dat hij/ zij het meest trots op u is of zou 

zijn). ‘Mijn moeder en ik hoop mijn vader (mijn vader overleed toen ik 10 jaar was’. 

De laatste foto die u (met uw telefoon) maakte, welke is dat en wat kunt u erover vertellen? 

‘De laatste foto maakte ik in het Groninger museum, waar ik de tentoonstelling over de Ploeg 
bezocht. Een schilderij van Jan Altink met werkers op het land, duidelijk geïnspireerd door van Gogh, 
heel kleurrijk, veel geel en groen met op de achtergrond een blauwe trein met een aantal wagons.’ 

 
Welke hobby's hebt u tot nu toe uitgeprobeerd? Kunst is een grote hobby en daarnaast tuinieren. 

Verder ben ik actief in verschillende verenigingen.’’ 

 
U mag een wens doen en voor een dag een 

historisch persoon zijn, wie zou u willen 

zijn, en waarom? ‘Aletta Jacobs. Zij beschikte 

over een enorm doorzettingsvermogen en heeft 

ervoor gezorgd dat vrouwen konden gaan 

studeren. Het is belangrijk dat een vrouw hoe 

dan ook in haar eigen onderhoud kan voorzien.’ 

 
Stel dat u het komende jaar al uw aandacht, energie en tijd in een (denkbeeldig) project van 

het Nut zou mogen steken, wat zou u kiezen? ‘’Ik denk in laaggeletterdheid.’ 
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Is er iets dat u graag kwijt wil dat in relatie staat tot uw werk voor het Nut? ‘Ik vind het leuk en 

bijzonder dat we in het Nut met allerlei mensen omgaan en een 

gezamenlijke interesse hebben.’ 

De keuzes van Berber:  
 

 Tentoonstelling of lezing:            

Geld schenken of meehelpen aan goede doel    

 Vertrouwen of controleren (maar controleren noodzakelijk!)     

Principes of meebewegen       

Mojito of glas wijn        

 Windows of Apple      

Netflix of  NPO      

Whatsapp of e-mail       

Jong of ervaren        

 

 
                                                           (Foto: Berber Honing 2e van recht tijdens feestelijke overdacht Nutspand in juni 2018) 

 

Griffels van het Nut opgegraven in Zwolle 

 

In Zwolle deden archeologen in juli 2018 opgravingen 

in de Papenstraat, de locatie waar enige tijd een 

Nutsschool gevestigd was voor deze verhuisde naar 

de Bitterstraat en de Wezenlanden. Er is met deze 

opgravingen een beeld ontstaan van de eigenaren 

voor de tot nu toe bekende bewoners sinds 1832. Er 

moeten twee huizen hebben gestaan die dateren van 

de 14e eeuw. Achter deze woningen zijn vier 

beerputten gevonden, waaruit vele griffels 

tevoorschijn kwamen.  

Bijzonder fraai en uniek is een ornament van Christus 

die afdaalt in het Voorgeborchte om alle 

rechtvaardigen en Adam en Eva vanuit te bevrijden en 

naar de Hemel te leiden. Mogelijk is het ornament ten 

tijde van de Beeldenstorm in de Beerput gegooid. Stadsarcheoloog Michael Klomp neemt aan dat het 

zeer goed mogelijk is dat op deze plek een geestelijke instelling heeft gezeten.  

Voor de Zwolse archeologen is met name de vondst van twee oude greppels spannend, die volgens 

hen minimaal uit de 13e eeuw stammen, de periode waarin Zwolle is ontstaan. Ook de dekzandrug 

waarop Zwolle is gebouwd is hier zichtbaar. Uit die pre-Zwolse periode zouden zo maar nog meer 

sporen gevonden kunnen worden, waarmee de oude structuur weer zichtbaar wordt. 
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Nutspand feestelijk overgedragen 

Voor veel departementen was het seizoen 2017-2018 al ten einde. Maar in Edam was er op 22 juni 

2018 een feestelijke plechtigheid: het Nutspand in Edam werd feestelijk overgedragen aan de nieuwe 

eigenaren. De voorzitter van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, de heer Piet Hamelink, 

streek op 22 juni voor de laatste keer de Nutsvlag op het pand en overhandigde deze aan de nieuwe 

bewoners. 

Voorafgaand aan deze symbolische handeling vond er een bijeenkomst voor genodigden plaats in het 

Damhotel. De nieuwe eigenaren, Peter de Jong en Corinne Schaatsbergen, verrasten de aanwezigen 

met een prachtige taart van Abel waarop het pand te zien was. Behalve dat de taart er fantastisch 

uitzag was deze ook heel lekker!  Piet Hamelink, overhandigde op zijn beurt twee 

standaardboekwerken ('Om het algemeen Volksgeluk' en 'Schoolprenten') van de Maatschappij tot 

Nut van het Algemeen aan Peter en Corinne. 

 

Met de overdracht van het Nutspand krijgt het rijks monumentale pand, weer de oorspronkelijk 

woonfunctie terug. De voormalige bewoners van het pand, vader en zoon Jan en Martinus 

Nieuwenhuijzen, waren de oprichters van de vereniging. Het Nut stond in haar ruim 200-jarig bestaan 

aan de wieg van de Onderwijswet, Nutscholen, Nutspaarbanken (nu de Volksbank), het VSBfonds, 

Nutsbibliotheken en diverse andere initiatieven zoals volkstuinen en diverse culturele 

verenigingen. Het verenigingshuis is niet meer nodig omdat de Maatschappij, met nu nog zo'n 70 

leden/ departementen, elders in het land bijeenkomsten houdt en het landelijk bestuur geen behoefte 

meer heeft aan een secretariaat op een vaste locatie. De opbrengst van de verkoop van het pand 

gaat naar de stichting Jan NIeuwenhuiyzenfonds. Deze stichting was eigenaar van het pand en 

ontfermt zich over het vermogen van de Maatschappij. Het vermogen wordt inmiddels ingezet voor 

een fonds op naam ‘het Nutfonds’ ondergebracht bij het VSBfonds. De rijke historie van het pand is 

bij de nieuwe eigenaren in goede handen want zij zullen deze volgens afspraak respecteren. De 

https://www.zapp.nl/taarten-van-abel
http://nutalgemeen.nl/lnk-departementen
http://nutalgemeen.nl/lnk-departementen
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nieuwe eigenaren zullen op de begane grond een klokkenmakerij vestigen en op de verdiepingen 

gaan wonen.  

 

AmuSantTwisk 2018 

Het Nut in Twisk zet zich in voor 

het sfeerbepalende dorpsgevoel 

in Twisk onder het motto 'Goed 

voor elkaar'. Op 17 juni werd 

daarom in navolging van het 

succes van vorig jaar voor de 

tweede keer AmuSantTwisk 

georganiseerd. 

Op verschillende locaties langs 

de Dorpsstraat werden 

wandelaars getrakteerd culinaire 

verrassingen en door schilder- en 

tekenkunstenaars. De amuses 

worden bereid door professionele 

koks uit de regio, met veel aandacht voor lokale specialiteiten. De deelnemers konden volop genieten 

van deze culinaire wandeling en over de schouders van amateurschilders meekijken die het prachtige 

dorp Twisk op doek vastleggen. Twisk telt veel rijksmonumenten en bijna het gehele dorp is tot 

beschermd dorpsgezicht verklaard. Aan het einde van de dag werden alle kunstwerken 

samengebracht in het Dorpshuis en werd door het publiek het ‘mooiste’ kunstwerk gekozen. Lees 

meer op www.nuttwisk.nl en de facebookpagina van het Nut Twisk. 

          

 

 

 

http://www.nutalgemeen.nl/voor-en-door-departementen/268-amusanttwisk-2018

