NUTSDEPARTEMENT ENKHUIZEN

Programma seizoen
2019 / 2020

PROGRAMMA voor het seizoen 2019/2020
13 september 2019		
Jaarvergadering – Kerkzaal Wegje Enkhuizen
Aansluitend voordracht door de heer J. Koekkoek
17 oktober 2019		
Excursie naar het Zilvermuseum in Schoonhoven
1 november 2019
Lezing “High Society” – Kerkzaal Wegje Enkhuizen door Martijn Akkerman
20 december 2019
Kerstconcert
31 januari 2020		
Lezing Wim Daniëls – Nieuwe Doelen Enkhuizen
7 maart 2020
Lezing Prof. Dr. Kees de Lange – Nieuwe Doelen Enkhuizen
14-17 april en 28 april-1mei 2020
4 daagse Culturele reis Ootmarsum/Münster
5 juni 2020		
Jaarlijks uitje/Afsluiting van het seizoen

Van de voorzitter
Beste Nutsleden,
Mijn eerste voorwoord is geplaatst in het jaar 2008. Als voorzitter ben ik
gekozen in september 2007. De tijd vliegt voorbij en dit is dus mijn elfde
voorwoord.
Met de andere bestuursleden heb ik afgesproken dat ik zeker nog 5 jaar blijf
besturen. Daarna is het waarschijnlijk tijd om het stokje door te geven aan een
jongere generatie. Tot die tijd daar is zullen wij trachten het “NUT” nog verder
te verankeren binnen de samenleving van Enkhuizen en (steeds meer) ook in
de omgeving rond Enkhuizen.
Ongemerkt is er in die jaren veel veranderd.
Een aantal vaste programmapunten zijn geschrapt en daarvoor zijn andere
in de plaats gekomen.
Nieuwe items zijn zoal: de jaarlijkse culturele reis, de tweejaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie met aansluitend een diner, nieuwe vergaderlocaties,
een eigen website ( www.nut-enkhuizen.nl ) en jaarlijkse sponsoring van
een goed doel in Enkhuizen.
Het afgelopen seizoen is er een geweest met een gouden randje.
Wij bestonden als departement 220 jaar en hebben een goede hand gehad
in het naar Enkhuizen halen van sprekers van naam en faam.
Zonder anderen tekort te willen doen zijn mannen als Gerrit Zalm en Herman
Pleij toppers. Dit jaar gaan wij hier mee door en zullen wij kunnen genieten
van een aantal sprekers w.o. 2 topsprekers.
In de maand januari verwelkomen wij in de Nieuwe Doelen in Enkhuizen
de heer W.Th.M.G (Wim) Daniëls, een Nederlandse schrijver, taalkundige,
cabaretier en spreker.
Eveneens in de Nieuwe Doelen in de maand maart ontvangen wij Professor
Dr. C.A.( Kees ) de Lange, emeritus hoogleraar en voormalig lid van
de Eerste kamer.
In het jaar 2021 gaan wij dan eindelijk naar het door u veel gevraagde
Engeland alhoewel wij ons moeten afvragen of dat land na de historische
vergissing van de Brexit nog benaderbaar is. Voor het jaar 2022 gaan wij iets
spectaculairs doen. Dit is het jaar dat wij 10 jaar samenwerken met
onze reisorganisatie ZDS. Een reis van 6 dagen naar Israël.

Net als de afgelopen jaren gaan wij ook dit jaar een vereniging in Enkhuizen
financieel steunen. In de pauze van de voordracht van Wim Daniëls zullen
wij de cheque uitreiken.
Als vereniging blijven wij nog steeds groeien al is dit niet meer zo onstuimig
als de afgelopen jaren. Ondertussen behoren wij wel tot de grote
departementen van het “Nut”.
Ik wens u veel plezier met het programma.
A.J. ( Ton) Dekker

Vrijdag 13 september 2019
221e jaarlijkse ledenvergadering
Kerkzaal aan het Wegje te Enkhuizen
Aanvang 20.00 uur
Tijdens de pauze wordt u een drankje aangeboden waarna de vergadering
wordt afgesloten met een voordracht door de heer Jan Koekkoek,
leraar op de Rijks Scholen Gemeenschap te Enkhuizen. De heer Koekkoek
zal ons zijn verhaal doen over het huidige schoolgedrag van leerlingen en
van zaken die op scholen gebeuren die wij niet weten of kennen.

EXCURSIE naar het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven
l Ontvangst in het Zilvermuseum met koffie/thee en gebak
l Rondleiding door het Zilvermuseum onder begeleiding van een museum
gids en een bezoek aan de Zilversmederij.
l Inclusief een heerlijke lunch in de Zilverlounge van het museum.
Max. 50 personen
Bij voldoende deelname wordt dit uitje nogmaals georganiseerd

Vrijdag 1 november 2019
Plaats
Kerkzaal aan het Wegje te Enkhuizen
Aanvang 20.00 uur
Lezing door MARTIJN AKKERMAN
met als thema High Society
Martijn Akkerman is juwelenhistoricus en al jaren
betrokken bij het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch.
In deze lezing behandelt hij de geschiedenis en ontwikkeling
van het juweel in het algemeen en dat in Nederland in het
bijzonder. Streekjuwelen, koninklijke figuren, filmsterren en
andere beroemdheden passeren de revue.
Ook spectaculaire vondsten en belangrijke veilingen komen
aan bod.
Martijn Akkerman probeert altijd een verbinding te maken
met mode en andere vormen van toegepaste kunst.

4 daagse Culturele reis met als hoogtepunt Münster
Wanneer 14 t/m 17 april 2020 en 28 april t/m 1 mei 2020

1

2

Dag 1 vertrekken we om ca. 08.30 uur op weg
naar Hattem.
Na een kopje koffie met een krakeling in het
Nederlandse Bakkerijmuseum te Hattem daarna
rijden wij door naar Twello, waar wij van
een koffietafel gaan genieten.
Vervolgens brengen wij een bezoek aan het
Oranjemuseum in Diepenheim.
Ons verblijf is in Stadshotel Jolanda in Ootmarsum

Dag 2 zal een bezoek worden gebracht aan
Münster.
’s Morgens zal een rondrit met de bus onder
begeleiding van een gids worden gemaakt.
’s Middags krijgt u voldoende gelegenheid
om de stad zelf te bekijken.

Dag 3 en 4

3

Dag 3 bezoeken wij De Manderveense Aardbei in
Manderveen (Gemeente Tubbergen). Hier zullen wij
ook lunchen.

’s Middags brengen wij een bezoek aan de Glasblazerij in Ootmarsum.

4

Op de terugweg brengen wij een bezoek aan
een Waterbuffelfarm waar wij ook een kopje
koffiedrinken.

Wij vervolgen onze reis
naar Giethoorn waar wij
gaan lunchen en een
rondvaart door de
grachten zullen maken.
Het afscheidsdiner zal in Emmeloord plaatsvinden
Meer gedetailleerde informatie, kosten en inschrijfformulier volgen binnenkort

Vrijdag 20 december 2019

Plaats Concertgebouw in Amsterdam
Het Concertgebouw in kerstsfeer. Het Noord Nederlands Orkest speelt de
mooiste soundtracks uit klassieke, kerstige films.
‘It’s beginning to look a lot like Christmas…’ En het klinkt vooral als kerst in
Het Concertgebouw! Het Noord Nederlands Orkest speelt een flonkerende mix.
Kerstliedjes die ware klassiekers zijn geworden en klassieke muziek die Kerst
pas echt Kerst maakt. Tsjaikovski’s suite uit De notenkraker bijvoorbeeld
en Strauss’ Tritsch-tratsch Polka. Arjan Tien leidt de meest kerstige soundtracks.
Van ET tot Home Alone en Annie. U hoort Henry Mancini’s Christmas
Rhapsody en de heerlijkste liedjes uit The Sound of Music. En Irving Berlin zorgt
dat er hoe dan ook een White Christmas is. Eric Corton vertelt de verhalen
achter de muziek. Waar is de mistletoe?

Vrijdag 31 januari 2020
Lezing door

Wim Daniëls
Plaats

Nieuwe Doelen te Enkhuizen – Aanvang 20.00 uur

De heer W.Th.M.G. (Wim) Daniëls is een Nederlandse schrijver, taalkundige,
cabaretier en spreker. Geeft veel lezingen en voordrachten.
Van 2004 tot 2012 leverde hij vrijwel wekelijks een bijdrage aan het
radioprogramma Klare Taal van de Wereldomroep. Van 2009 tot juni 2014
had hij een gesproken column in het Vara radioprogramma
“Spijkers met Koppen”. Was regelmatig te gast bij het TV-programma
Pauw & Witteman.
Wim zal het bij ons hebben over o.a. de herkomst van onze woorden,
de geschiedenis van jongerentaal, het ontstaan en de ontwikkeling
van het Nederlands, de dialecten etc.

Vrijdag 6 maart 2020
Prof. Dr. Kees de Lange

KLIMAATVERANDERING
Plaats

Nieuwe Doelen te Enkhuizen
Aanvang 20.00 uur

Cornelis Andreas (Kees) de Lange geboren
te Zaandam op 20 juni 1943 is Nederlands
hoogleraar en politicus.
De Lange doorliep het Zaanlands Lyceum
en studeerde wiskunde, natuurkunde en
sterrenkunde aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij promoveerde aan de
University of Bristol.
De Lange was werkzaam als onderzoeker
bij Shell en als wetenschappelijk medewerker
aan de Universiteit van Amsterdam voor
hij in 1984 benoemd werd tot hoogleraar
moleculaire spectroscopie aan de
Vrije Universiteit. Van 1988 tot 2008 was
hij hoogleraar laserspectroscopie aan de
Universiteit in Amsterdam.
De Lange was voorzitter van de Nederlandse
Bond voor Pensioenbelangen, mede-oprichter
van 50Plus.
Van 2011-2015 lid van de Eerste Kamer.
De voordracht van de heer De Lange zal
gaan over het huidige klimaat.
Zijn er zoals beweerd
wordt grote veranderingen
waar te nemen ?

Van de secretaris
Programmaboekje, contributienota en convocaties
Inmiddels beschikken de meeste leden over een e-mail adres.
Ons nieuwe programmaboekje alsmede de contributienota ontvangt u allen
per post. Voor de activiteiten genoemd in het boekje ontvangt u tijdig een
uitnodiging met meer gegevens per mail. Wij raden u aan de diverse data
reeds te vermelden in uw agenda. Diegenen, die (nog) niet beschikken
over een e-mail adres, ontvangen alle convocaties in de brievenbus.
Indien uw mailadres wijzigt, vergeet u dan niet dit kenbaar te maken aan de
secretaris.
Contributie
De contributie bedraagt € 22,00 per jaar per lid of huisadres.
Ieder lid mag voor avonden / lezingen gratis één introducé meenemen.
Voor deelname aan meerdaagse reizen dient men lid te zijn.
Betaling vóór 1 oktober 2019 op bankrek.nr. NL85 ABNA 0842 7676 22
t.n.v. Nutsdepartement Enkhuizen o.v.v. “lid nr. en contributie”
Lidmaatschap
Wilt u lid worden van de Mij. tot Nut van ’t Algemeen in Enkhuizen?
Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris
p/a Wagenaarstraat 1, 1601 LH Enkhuizen onder vermelding van naam,
adres, woonplaats, tel. nummer en e-mail adres óf per e-mail:
judith.karreman@ziggo.nl
Na aanmelding ontvangt u een contributienota alsmede een verzoek tot
betaling.
Beëindiging lidmaatschap
Vóór 1 oktober dient het lidmaatschap schriftelijk te worden opgezegd.
Website
Wij adviseren u regelmatig eens te kijken op onze website.
Aarzelt u niet om belangstellenden, die nog nooit van ’t Nut gehoord hebben,
te verwijzen naar onze website.

www.nut-enkhuizen.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
A.J. Dekker 			
Vette Knol 115
1601 CW Enkhuizen 		
0228-515491
a.j.dekker1@quicknet.nl
Penningmeester
K.A. Veenstra 		
Nieuwstraat 16
1601 JJ Enkhuizen
0228-318587
kempveenstra@hotmail.com
Secretaris
J.J. Karreman
Wagenaarstraat 1		
1601 LH Enkhuizen
06-14259569
0228-316426
Nieuw e-mailadres
judith.karreman@ziggo.nl
Bestuurslid
(+ Excursiecommissie)
W. den Hartog-van Marle
Denenburg 16
1601 GX Enkhuizen 		
0228-318686
w.denhartog1@hetnet.nl
Bestuurslid
J. Kooiman			
Dreef 13				
1602 SB Enkhuizen
0228-312362
jaap.kooiman@kpnmail.nl

www.nut-enkhuizen.nl

