Departement Bellingwolde van de
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

Maatschappij tot Nut
van ‘t Algemeen afd. Bellingwolde

Vereniging voor cultuur en educatie sinds 3 maart 1835

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

De kosten van het lidmaatschap bedragen voor:
echtparen of daaraan gelijkgestelden 17,50 euro per jaar,
alleenstaanden 12,50 euro per jaar.

*

secretariaat:
De heer S. Waalkens
de Klieve 25
9695 BD Bellingwolde
tel. 0597 - 531665
E-mailadres: stofferwaalkens@hetnet.nl

Jaarprogramma 2020 - 2021
Foto: Metha Eikens

Samenstelling bestuur:
Mevr. H. Smaal - Buzeman
Rembrandtlaan 28
9671 CM Winschoten
Tel. 0597 - 851914

Voorzitter

Zaterdag 31 oktober 2020
De Meet, Bellingwolde

Countryband
Savannah
Optreden betreft de Back to the Country theatershow part 9
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur

De heer S. Waalkens
de Klieve 25
9695 BD Bellingwolde
Tel. 0597 - 531665

Secretaris

De heer H. Kaput
Penningmeester
Groene Kruislaan 2
9695 BB Bellingwolde
Tel. 0597 - 531957
Bank rek. NL 89 Rabo 03066 08 081

De heer J. Dekker
Middenweg 5
9698 AN Wedde
Tel. 0597-562134

Bestuurslid

Mevr. L. Lamfers-Bos
Louwdijk 10
9697 SM Blijham
Tel. 0597 - 433048

Bestuurslid (vice-voorz.)

De band Savannah met solist Dick van Altena trekt in binnen en buitenland altijd volle
zalen. Zij nemen u mee naar de hoogtijdagen van de countrymuziek.
Ruim 30 songs komen langs in deze 2 uur durende muziekreis door de tijd. Liedjes,
die u moeiteloos kunt meezingen en verrassende titels met een 'o ja' gehalte.
Van Johnny Cash, John Denver etc., ze komen allemaal voorbij in een (h)eerlijk
muziekavondje. Na de reguliere show verzorgt de band nog een after-party van
ca.30 minuten.
Kaarten kunnen de leden reserveren bij de secr. van het Nutsdepartement Bellingwolde de hr. S.Waalkens, de Klieve 25, 9695 BD Bellingwolde onder vermelding van
naam, adres en woonplaats. Bij voorkeur per e-mail stofferwaalkens@hetnet.nl of
eventueel telefonisch 0597-531665. Gaarne bestellen voor 1 september 2019.
Ter gelegenheid van het 185- jarig bestaan van het Nut Bellingwolde in 2020
kunnen wij u de kaarten aanbieden voor de speciale prijs van € 15.—p.p.
Gaarne het bedrag overmaken op bankrekeningnr. NL 89 Rabo 03066 08 081
t.n.v. Nutsdepartement Bellingwolde onder vermelding van Savannah.
Na betaling worden de kaarten t.z.t. bij u thuis bezorgd.
Na 1 september 2020 gaan de kaarten in de vrije verkoop, zodat ook niet leden
kunnen genieten van van het optreden van de Countryband in dorpshuis de Meet.
Voor hen bedraagt de prijs € 20.—p.p. Kaarten bestellen bij S.Waalkens, de Klieve 25,
9695 BD Bellingwolde. Bij voorkeur per e-mail stofferwaalkens@hetnet.nl of eventueel
per telefoon 0597-531665. Gaarne het bedrag overmaken op bankrekeningnr. NL 89
Rabo 03066 08 081 t.n.v. Nutsdepartement Bellingwolde onder vermelding van
Savannah. Na betaling worden de kaarten tijdig bij u thuis bezorgd.
De reeds toegezonden kaarten kunt u gewoon gebruiken op 31 oktober.
Zoals boven al vermeld bestaat het Nutsdepartement Bellingwolde in het jaar 2020
185 jaar. Aanleiding voor de Stichting Wildervank Fonds om het ons mede mogelijk te
maken de bekende band naar Bellingwolde te halen.

Vrijdag 26 maart 2021
20.00 uur de Meet
Zaal open 19.00 uur .

Programma 2020 - 2021

Drentse toneelgroep 't Volk van Grada,' Emmen .

"Van de leg af"
Blijspel, in drie bedrijven en geregisseerd door Herman van der A .
De toegangsprijs voor deze toneelavond bedraagt € 7.—p.p.
Er zullen geen toegangskaarten worden uitgegeven, uw betaling is tevens uw
entreebewijs.
Zo tegen het einde van het jaar kunt u zich hiervoor aanmelden. Gaarne overmaking op rekening NL 89 Rabo 03066 08 081 t.n.v. Nutsdepartement
Bellingwolde onder vermelding van toneel.

Dinsdag 6 oktober 2020
20.00 uur de Meet
Lezing Twan Huys, Amsterdam
Wij kennen hem nog als presentator van Nieuwsuur en
College Tour. Tegenwoordig presenteert hij het discussieprogramma Buitenhof samen met o.a. Natalie Righton (zij
was in 2013 bij ons te gast.)
Echter in zijn vrije tijd is hij een verwoed wandelaar. In zijn boek Wandellust
beschrijft hij de mooiste wandelgebieden van Nederland. Hij neemt ons
vanavond mee van de Veluwe tot aan de Schoorlse Duinen, van Terschelling
naar het Limburgse heuvelland.
Vanzelfsprekend zal hij ook ingaan op de Amerikaanse verkiezingen begin
November 2020.

Dinsdag 6 April 2021
20.00 uur de Meet
Lezing Martin en Renske Idema , Velp
Nieuw Zeeland – 'Het land van de lange witte wolk '
Martin en Renske Idema maken verre en avontuurlijk
reizen, doorgaans met zijn beiden. In 2018 reisden Martin en Renske zes
weken met een camper door Nieuw- Zeeland. Toen zij in de krater van de vulkaan White Island stonden konden ze natuurlijk niet vermoeden dat hier in
december 2019 een ernstige uitbarsting zou plaatsvinden. U ziet schitterende
beelden van de op dat moment ook zeer actieve vulkaan. De film van deze
reis richt zich op de indrukwekkende natuur, de bijzondere flora en fauna,
maar nauwelijks op steden en druk bezochte attracties.
Voorafgaand aan de film gaat Martin in op de Maoricultuur en op de natuur en
het landschap van Nieuw – Zeeland, alles gelardeerd met foto’s van Renske

Dinsdag 20 oktober 2020
20.00 uur de Meet
Lezing Inge Jansen , Leiden
China - "Een reis van duizend mijl."

Inge Jansen is China deskundige, gespecialiseerd in de Chinese
cultuur en maatschappij. Ze deelt graag haar uitgebreide kennis over China,
waarbij ze zich nooit zal laten verleiden tot het trekken van snelle conclusies
maar altijd op zoek is naar de nuance.
Tijdens de lezing "Een reis van duizend mijl" neemt Inge Jansen u mee op
reis door dit fascinerende land. Zij vertelt haar verhaal altijd aan de hand van
een Power Point presentatie, aangevuld met schitterende foto‘s.

Dinsdag 3 november 2020
20.00 uur de Meet
Lezing prof. Peter Paul de Deyn
verbonden aan het UMCG
Ziekte Alzheimer, het is in Nederland de volksziekte
nummer één.
Vanavond zal de heer De Deyn ingaan op het ziekteproces en behandel
mogelijkheden van de ziekte Alzheimer, zijdelings is er ook de mogelijkheid de
ziekte van Parkinson te bespreken. Weer eens wat anders ,maar wel
interessant.

Donderdag 26 november 2020
20.00 uur de Meet
Lezing Marion Tjin –Tham –Sjin, Appingedam
Actuele zaken, meer begrip tussen Chinezen en
Nederlanders.
Marion Tjin-Tham–Sjin is de dochter van een Chinese vader en een Nederlandse moeder. De dood van haar vader zorgde voor een periode van bezinning en meer aandacht voor haar Chinese wortels. Dit feit, in combinatie met
haar economische scholing, haar jarenlange ervaring als exportmanager, haar
voorliefde voor China en het feit dat de Chinese economie een van de meest
snel groeiende van Azië is, deed haar besluiten voor zich zelf te beginnen. Op
1 juli 2006 richtte zij Splendid China op. Het bedrijf helpt Nederlandse ondernemers hun producten en diensten naar China te exporteren. Inmiddels heeft
zij een kantoor in Shanghai en woont en werkt in beide landen. In 2018 werd
de onderneemster uit Appingedam in Londen gekroond tot Wereldzakenvrouw
van het jaar.

Vrijdag 8 januari 2021
18.00 uur de Meet
NIJJOARSVERZIEDE , met een optreden van Twij
Körten Twij Langen – Bart & Evert
Kruizinga – Eltje Doddema, Harm Tabak
Tijdens hun optreden kunt u genieten van een zgn vorkjes buffet . De 5 /6 gerechten
worden aan tafel opgediend.

De kosten van het buffet bedragen € 12.50 p.p. Zo tegen het einde van het jaar of eerder kunt u zich aanmelden bij de secretaris de heer S.Waalkens, tel. 0597-531665
E-Mail stofferwaalkens@hetnet.nl. De kosten kunnen worden overgemaakt op
bankrekening nr. NL 89 Rabo 03066 08 081

Donderdag 21 januari 2021
20.00 uur de Meet
Erik van Ommen, Vries
Videofilms van o.a Japan, West –Afrika
Aan de hand van zijn werk en met ondersteuning van een
aantal videofilms laat Erik zien hoe zijn schetsen, aquarellen,
olieverfschilderijen, etsen, bronzen beelden, houtsnedes en schilderijen tot
stand komen. Voor de pauze vertelt hij onder meer over zijn reis naar Japan,
de zwaluwen van Singraven en zijn verblijf in de kazerne op Vlieland. Na de
pauze neemt hij u mee naar de Banc D’Arquin in West-Afrika om af te sluiten
met een betoog over zijn twee laatste boeken "Poldervogels"en "Spitsbergen".

Donderdag 4 maart 2021
20.00 uur de Meet
Lezing Mick van Wely, Amsterdam
Misdaad verslaggever voor de Telegraaf
"Achter je bureau haal je het verhaal niet. Je moet de straat
op, de kroeg in 'foute types' spreken."
Regelmatig schuift hij aan als gast bij de talkshows van Pauw en Beau.
Vanavond zal hij ons uitvoerig vertellen over zijn ongetwijfeld spannende
verhalen.

