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Wat is het Nut?
De volledige naam van het Nut te Doesburg luidt:
Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen Departement Doesburg.
De geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen gaat terug tot
het jaar 1784. Een groep mensen rond de sterk sociaal bewogen
doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuijzen te Edam zag
volksontwikkeling als oplossing voor sociale problemen.
Hun initiatieven liepen op de wetgeving vooruit en ‘t Nut ondernam actie,
door onder andere het:
geven van volksonderwijs,
opleiden van leerkrachten,
stichten van volksbibliotheken,
oprichten van spaarbanken.
Het bieden van structuur aan de samenleving is na ruim 200 jaar
voornamelijk een taak van de overheid. Toch blijven er gebieden waar ook
het Nut een bijdrage kan leveren.
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Het motto van het Nut luidt:
“Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.”
De Doesburgse afdeling van ’t Nut werd in 1809 opgericht. In 2009 is het
200 jarig bestaan feestelijk gevierd met een receptie. Ter gelegenheid
hiervan is een boek uitgegeven dat als welkomstgeschenk aan nieuwe leden
wordt uitgereikt.
’t Nut te Doesburg is tegenwoordig een culturele vereniging waarvan de
evenementen zowel voor leden als niet-leden toegankelijk zijn.
De afdeling richt zich niet alleen op Doesburg, maar ook op de omliggende
plaatsen.
Departement Doesburg valt net als alle andere departementen in Nederland
onder De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Deze organisatie
ondersteunt de lokale departementen en geeft regelmatig een digitale
nieuwsbrief uit. U kunt u op deze nieuwsbrief abonneren door u aan te
melden op www.nutalgemeen.nl
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Voorwoord.
Doesburg, december 2020.
Aan de Nutsleden van het Departement Doesburg.
Omdat wij het secretarieel jaar in de jaarvergadering van vorig jaar samen
hebben laten vallen met het financiële jaar, ontvangt u nu voor de eerste
keer ons programmaboekje voor het hele jaar 2021.
Vanaf maart 2020 gooide Corona veel roet in het eten. We moesten helaas
de lezingen in april, mei, oktober en november en de excursie in maart laten
vervallen. Gelukkig kon de excursie naar museum Staal in Almen in
september wel doorgaan. Het was voor de deelnemers een genoeglijk uitje!
Ook de ALV met lezing erna hebben we begin september heel Coronaproef
kunnen houden.
We hebben voor 2021 een mooi programma voor u samengesteld waarin we
ook geprobeerd hebben de in 2020 vervallen lezingen een plaats te geven.
Zo komt in februari Irene van der Aart met haar cabaret programma, in
maart waarschijnlijk George van der Lippe met zijn lezing over de GTW en
op maandagavond 23 augustus Hans de Jong met zijn lezing over de
geologie van de Rijn en de IJssel.
Zoals iedereen hopen wij dat in 2021 het sociale en culturele leven weer als
vanouds kan worden opgepakt. Mocht dat niet helemaal zo zijn, dan toch
tenminste bijeenkomsten met inachtneming van de dan geldende Corona
maatregelen.
Wij wensen u fijne kerstdagen, een goed uiteinde en een mooi begin van het
nieuwe jaar en een heel goede gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Het Nut, Departement Doesburg
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Mededelingen:
De lezingen worden gehouden in de
Serre of de kerkzaal van de Gasthuiskerk
Gasthuisstraat 41
6981 CD Doesburg
ingang : Paardenmarkt
De lezingen die gehouden worden in de serre zijn voor onze leden gratis
toegankelijk, belangstellenden betalen € 7,50.
In verband met de Corona maatregelen vragen wij of u zich voor iedere
lezing of excursie aan wilt melden op ons email adres of schriftelijk bij
de secretaris.
Voor het cabaret op 17 februari en de lezing van Maria Driessen op 13
oktober in de kerkzaal vragen we aan de leden een bijdrage van € 8,50
inclusief pauzedrankje te voldoen bij de penningmeester. Niet leden en
leden die hun toegang niet van tevoren hebben betaald, betalen € 14,50
inclusief pauzedrankje. Kaarten voor niet leden kunnen besteld worden via
de site van de Gasthuiskerk, bij de VVV of aan de zaal, indien er nog plaats
is.
De kosten van één pauzedrankje zijn inclusief; overige consumpties zijn
voor eigen rekening. De avonden beginnen altijd om 20.00 uur.
Een uitzondering hierop vormt de Jaarvergadering (20 januari 2021); deze
begint om 19.30 uur.
De meeste lezingen zijn op woensdagavond; de excursies zijn donderdags.
Een uitzondering hierop is 23 augustus. Dan vindt de inhaallezing over de
geologie van de Rijn en de IJssel plaats op een maandagavond.
Alle leden ontvangen ongeveer 1 week voor een activiteit per mail
een herinnering. Hebt u geen email-adres en wilt u toch een herinnering
ontvangen dan kan deze per post verstuurd worden. De extra kosten -€ 5,00kunt u gelijk met uw contributie overmaken.
Het jaarprogramma wordt in december bij alle leden aan huis afgeleverd.
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Het NUT afdeling Doesburg heeft een actieve poëziekring die tijdens
het seizoen maandelijks een selectie gedichten leest en bespreekt. Hebt u
belangstelling voor deze activiteit dan kunt u contact opnemen met de
secretaris. Deelname hieraan is gratis.
Contrubutie
De contributie van het lidmaatschap van het NUT departement
Doesburg bedraagt € 13,50 per persoon voor het kalenderjaar 2021. Wordt
u na 30 juni lid, dan betaalt u tot en met december € 6,75 per persoon.
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december schriftelijk of per email plaats te vinden. U geeft dit door aan de secretaris. Doet u dit niet, dan
bent u automatisch weer lid voor het volgende jaar.
Uw lidmaatschap betaalt u vóór 31 januari 2021 per bank, onder vermelding
van lidmaatschap en het jaar waarvoor u betaalt en eventueel de extra kosten
voor verzending van de herinneringen, ten name van:
Departement Doesburg der Maatschappij voor ’t Nut van ’t
Algemeen.
Rekening nummer: NL41ABNA0458836206
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Woensdagavond 20 januari 2021 ALV en nieuwjaarsbijeeenkomst
Aanvang 19.30 uur in de Gasthuiskerk LET OP gewijzigde begintijd
Omdat we in september nog een door Corona verlate ALV hielden, is het
het erg vroeg om in januari alweer een vergadering te plannen. Toch lijkt het
ons een goed idee om de veranderde structuur vanaf het begin goed in te
voeren met een vergadering in januari in plaats van in april.
Hierna volgt het feestelijke gedeelte. In verband met Corona is een receptie
met quiz geen goed idee. Daarom hebben we de heer Kots van
Geitenboerderij De Brömmels Woold uit Winterswijk uitgenodigd om ons
het een en ander te vertellen over zijn bedrijfsopvatting en ons te laten
verwennen met zijn zelfgemaakte kaasjes.
Tussen de oude bossen en lanen in de Gelderse Achterhoek ligt zijn
authentieke, kleine geitenboerderij. “Eerlijk boeren” dat is wat Ellen en
Bert Kots bij geitenboerderij De Brömmels doen. Zonder kunstmest of
bestrijdingsmiddelen de landbouw beoefenen; wat resulteert in een grote
biodiversiteit.
De geitenboerderij is een kleinschalig bedrijf met ongeveer 100 melkgeiten
en 20 lammeren. In de stal worden de Nederlandse Bonte Melkgeiten
gemolken. Bekend van het leesplankje en oude schoolplaten.
De Bonte Geit is een zeldzaam huisdierras en ook de kaas is zeldzaam
lekker.
Van verse geitenmelk wordt op de boerderij een groot aantal kazen bereid,
verkrijgbaar in de eigen boerderijwinkels.
Op deze avond informeert Bert Kots ons over zijn bedrijf en “eerlijk
boeren”. Dit alles onder het genot van een kaasproeverij.
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Woensdagavond 17 februari 2021
Cabaret door Irene van der Aart
Aanvang 20.00 uur in de Gasthuiskerk
Irene van der Aart leerde op een vakantie in Cuba een vriendelijke heer
kennen. Hij bleek een boer uit Westendorp te zijn. Het klikte en Irene
verruilde haar Amsterdamse plekje steeds vaker voor een verblijf in de
Achterhoek. Ze leerde gaandeweg de meeste aspecten van het boerenleven
kennen. Ze schreef hierover de succesvolle cabaretvoorstelling “De boer
op”. Over haar kijk op het leven en het verschil tussen Amsterdam en de
Achterhoek gaat ook haar cabaretvoorstelling “Aanmodderen” met teksten
en liedjes.
Er zijn mensen die zeggen:”Het leven is een feest, je moet alleen zelf de
slingers ophangen”; dat zijn van die mensen die alles op orde hebben en
schijnbaar het leven naar hun hand zetten. Ze kunnen ’s morgens altijd
schone sokken vinden, op kleur gesorteerd in hun kast. Omdat ze zo lekker
praktisch zijn. En als het tegen zit zeggen ze “Het heeft zo moeten zijn”.
Irene van der Aart moddert maar wat aan. Haar meest gebezigde woorden
zijn:”Mijn glas is niet halfleeg, er heeft nooit iets ingezeten”. Maar ze komt
er wel eerlijk voor uit dat ze een zwartkijker is. In de rest van Nederland
wonen voor de rest optimisten in schaapskleding. Omdat het wel een beetje
gezellig moet blijven, zal Irene in haar voorstelling af en toe een slinger
ophangen.
Irene van der Aart schrijft ook columns in het Achterhoekse deel van de
Gelderlander.
Voor deze cabaretvoorstelling huren we de grote kerkzaal. Entree voor
de leden is € 8,50 pauzedrankje inbegrepen.
Niet leden betalen € 14,50 pauzedrankje inbegrepen. Kaarten kunnen
vooraf besteld worden bij de Gasthuiskerk of via de VVV, of aan de
zaal gekocht worden als er nog plaats is. Leden die hun kaartje aan de
zaal kopen, betalen ook € 14,50.
Leden kunnen het verschuldigde bedrag vóór 10 februari overmaken
op rekening::
NL 41 ABNA 0458836206 t.n.v. Departement Doesburg der
Maatschappij tot ’t Nut van ’t Algemeen.
Betalen is opgave!
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Lezing over de Gelderse Tramwegen door George van der Lippe
Datum nog onbekend, ergens in februari of maart
In oktober 2020 zou er een expositie over de Gelderse Tramwegen in de
Gasthuiskerk worden georganiseerd. Deze zou dan mooi aansluiten bij de
lezing die George van der Lippe over de GTW zou houden. Helaas moesten
beide activiteiten door Corona afgezegd worden. Nu is de tentoonstelling
ergens in maart gepland, afhankelijk van de ontwikkelingen rond Corona.
Als de datum bekend is, zullen wij proberen een avond te plannen voor de
lezing in de buurt van de datum van de expositie.
Wie kent de oude plaatjes niet van het trammetje voor het gemeentehuis in
Doesburg? En welke Doesburger is niet als kind met zijn fietsbanden in de
rails gekomen?
George van der Lippe heeft zich verdiept in de geschiedenis van de GTW.
Hij neemt ons mee op ontdekkingsreis vanaf de oprichting in 1881 tot het
afscheid en de opheffing van het trambedrijf eind augustus 1957.
Het begon met heel licht materieel op een spoorbreedte van 75 cm -uniek in
Nederland-, ging over naar motortransport en vervolgens naar de autobus.
Gedurende de oorlog, toen benzine niet te krijgen was, viel men terug op de
stoomtram.
De haven bij Doesburg was het GTW overslagbedrijf, dat nog steeds
bepalend is voor dit stukje Doesburg! Je kunt er de loods en de kraan nog
zien en stukjes van de oude rails.
Voor de economie van Doesburg is de GTW van groot belang geweest.
Naast fraaie foto’s wordt deze lezing verluchtigd met enkele oude
filmbeelden.
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Donderdag 18 maart excursie naar het DRU Industriepart in Ulft
Aanvang 10.00 uur in Ulft. Adres: Hutteweg 24 – 7071 BV Ulft
Op het terrein waar in het verleden de IJzergieterij, de stamperij en de
emaillefabriek waren, resteren nu de bijzondere fabrieksgebouwen (zeven
gebouwencomplexen, alle rijksmonument) met nieuwe bestemmingen,
waaronder het cultuurcentrum in het Portiersgebouw, het
Innovatiecentrum/IJzermuseum in de afbramerij en het DRU inspiratiepunt
(met VVV) in het Loonbureau.
Wij worden om tien uur verwacht in het Schaftlokaal (Grand Café –
restaurant) voor koffie met iets lekker en een inleidend woord.
Vervolgens zullen gidsen ons rondleiden in en rondom de gebouwen en
zullen we een film zien: “Symphonie van vuur en ijzer” uit 1948, waarin de
productie van de beroemde gietijzeren en plaatstalen potten en pannen,
badkuipen en gaskachels in beeld is gebracht.
Ook is het emailleer proces te zien.
Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten de lunch te gebruiken in
het Schaftlokaal en aansluitend een bezoek te brengen aan het AchterhoekInspiratiepunt met het VVV-kantoor. Voor een menukaart kunt U kijken op
dru.industriepark.nl. U kunt ons van tevoren laten weten of u van de
gelegenheid om de lunch daar te nuttigen gebruik wilt maken door het bij de
aanmelding te vermelden. Wij geven dit dan door aan het restaurant.
Wij vragen u om met eigen vervoer naar Ulft te komen.
De kosten voor deze excursie bedragen € 12,50 per persoon voor leden en
€ 15,00 voor niet leden.
Aanmelding voor deze excursie door overmaking van het verschuldigde
bedrag onder vermelding van naam, aantal personen en “excursie
DRU” wel/geen lunch op rekening NL41 ABNA 0458836206 t.n.v.
Departement Doesburg der maatschappij tot ’t Nut van ’t Algemeen.
De aanmelding moet vóór 15 maart binnen zijn.
Betalen is opgave!
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Woensdagavond 21 april 2021
Lezing “Help de Energietransitie” door Marco J. Bijkerk
Aanvang 20.00 uur in de Gasthuiskerk
De energietransitie omvat een breed speelveld: de industrie, mobiliteit en
transport, bebouwde omgeving, diensten, landbouw. Onze woningen en de
bebouwde omgeving nemen slechts een klein deel voor hun rekening. En
zeker, óók daar moet wat gebeuren. Echter, de enorme aandacht vanuit de
media en politiek voor het aanpassen van onze woningen ten behoeve van
CO2 reductie onevenredig hoog en veel te eenzijdig.
Dit moet anders en gelukkig kan dat ook. Als we het probleem helemaal
terugbrengen tot de kern dan blijkt ook de energietransitie van woningen in
relatief behapbare en eenvoudige blikken op te delen. Daardoor wordt het
een vraagstuk dat begrijpelijk en op te lossen is. De doelstelling om bijna
geen CO2 meer uit te stoten is zeker haalbaar zonder dat Nederland daaraan
failliet gaat. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er een open discussie is
over hoe we de energietransitie willen doorlopen zonder daarbij
vooringenomen standpunten te hanteren of bepaalde voorselecties maken,
zoals “all electric” of “van het gas af”. Met vooringenomen standpunten
bereiken we de doelstelling niet, dan sturen we rechts als we links willen.
Marco J. Bijkerk (1972) heeft werktuigbouwkunde gestudeerd met een
specialisatie in de energietechniek. Hij werkt sinds 22 jaar in de energie- en
verwarmingsindustrie en is vakmatig bezig met langetermijnstrategie
waarbij techniek, innovatie, de consument, politiek, geopolitiek en
bedrijfseconomie met elkaar moeten worden verbonden om succesvol
nieuwe technieken naar de markt te brengen. Het is Marco’s persoonlijke
passie om een bijdrage toeleveren aan de CO2 reductie. Hij geeft regelmatig
presentaties en workshops over energie en energietransitie.
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Woensdagavond 19 mei 2021
Presentatie van Albert Lebbink over de imkersvereniging Doesburg
Aanvang 20.00 uur in de Gasthuiskerk
Bijen, fascinerend, essentieel en bedreigd.
Bijen maken een belangrijk onderdeel uit van het ecosysteem.
Ze zorgen voor een biodiversiteit die de natuur nodig heeft. Veel planten
dragen pas vrucht nadat insecten het stuifmeel van de ene naar de andere
bloem hebben overgebracht. Dit geldt ook voor fruit-, groente-, en zaadteelt.
Dat er naast de bekende honingbijen in Nederland nog veel soorten solitaire
bijen en hommels zijn, is minder bekend. Vooral deze bijen hebben het
momenteel steeds moeilijker door de verschraling van de natuur en de
manier waarop wij soms ons milieu behandelen.
Het leven van de honingbij is fascinerend. Een bijenvolk is een
superorganisme. Alle leden van de gemeenschap -koningin, werkbij of darstreven hetzelfde doel na: het voortbestaan van de kolonie.
In Doesburg zijn een aantal bijenliefhebbers verenigd in de
Imkersvereniging Doesburg e.o. De leden vertellen enthousiast over hun
hobby en op hun bijenstand aan de Panovenweg ontvangen ze graag bezoek.
Albert Lebbink zal als voorzitter van de vereniging deze avond aandacht
besteden aan het wel en wee van de bijenvolken.
Hij zal het verhaal, dat we allemaal nog kennen uit de biologieles van
vroeger, nader uitleggen en in detail het sociale leven in een bijenvolk
toelichten.
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Maandagavond 23 augustus 2021 LET OP : afwijkende dag!!!!!
Lezing over de geologie van de Rijn en IJssel door Drs. Hans de Jong
Aanvang 20.00 uur in de Gasthuiskerk
Een ijskoude zware zuidwester sneeuwstorm buldert over de kale
zandvlakte. Het is een jaarlijks terugkerend natuurverschijnsel in de
poolwoestijn van Nederland van twintigduizend jaar geleden. De storm
waait metershoge sneeuwduinen op en verstuift zand uit brede
rivierbeddingen. Er stroomt geen water. Alles is bevroren. Min twintig
graden overdag is geen uitzondering en ook in de zomer komt de
temperatuur slechts af en toe aarzelend even boven nul….
Het was in de periode van de ijstijden. Er zijn tientallen van zulke
langdurige koude perioden geweest in de afgelopen twee miljoen jaar. Van
de laatste is in Nederland het meest bekend. Rijn en IJssel waren vlechtende
rivieren: ze hadden talloze smalle beddingen in een brede riviervlakte. Maar
’s winters was alles bevroren; er stroomde geen water. Die situatie heeft
ruim honderdduizend jaar geduurd. In die lange periode hebben zich heel
wat wijzigingen in de loop van beide rivieren voorgedaan. Ook het
splitsingspunt heeft zich vele malen gewijzigd. En dit gebeurde zelfs ook
nog in historische tijd.
Rijn en IJssel zijn de belangrijkste elementen geweest voor veranderingen in
midden Nederland. Ze vertellen een boeiend verhaal.
Drs. Hans de Jong studeerde Fysische geografie. Hij specialiseerde zich in
de geologie van glaciale gebieden en in het ontstaan van de dekzanden van
Oost-Nederland. Hij was ruim 30 jaar docent aan de lerarenopleiding
aardrijkskunde van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hij is auteur van
aardrijkskunde schoolmethoden in Nederland, samensteller van vier
atlassen, medeoprichter van touroperator SNP Natuurreizen.
Ook is hij redacteur van de tijdschriften Geografie en Grondboor en Hamer.
Hij was gastdocentschap aan de universiteit van Barcelona. Sinds zijn
pensionering verzorgt hij geologische lezingen en excursies in Nederland,
België, Duitsland Frankrijk en Zwitserland.
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Donderdag 16 september bezoek aan Wijnboerderij ’t Heekenbroek,
Drempt - Tellingenstraat 7 – 6996 DZ Drempt
Aanvang 10 uur
Wijnboerderij ’t Heekenbroek is een Nederlands wijndomein, gevestigd in
de Achterhoek.
De wijnboerderij ligt tegen de bosrand van Landgoed De Ulenpas.
Dit bezoek biedt U een unieke gelegenheid om kennis te maken met
heerlijke wijn van eigen bodem.
We worden om 14.00 uur ontvangen met koffie en gebak, waarbij een
presentatie over wijnbouw in Nederland en de wijnboerderij ’t Heekenbroek
wordt verzorgd.
Na de rondleiding door de wijngaard gaan we 4 soorten wijn proeven, met
olijven en stokbrood.
Geschatte duur : 2 uur.
De kosten voor deze excursie bedragen € 12,50 per lid, niet leden betalen
€ 17,00.
Wij vragen U op eigen gelegenheid naar de wijnboerderij te komen. Dit zou
zelfs op de fiets kunnen!
Aanmelding voor de excursie door overmaking van het verschuldigde
bedrag onder vermelding van naam, aantal personen en “excursie
wijnboerderij” op rekening NL 41 ABNA 0458836206 t.n.v.
Departement Doesburg de Maatschappij tot ’t Nut van ’t Algemeen
vóór 9 september.
Betalen is opgave!
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Woensdagavond 13 oktober 2021
Lezing van Maria Driessen over de Mexicaanse schilderes Kahlo
Aanvang 20.00 uur in de Gasthuiskerk
Het Drents museum in Assen zal vanaf 10 oktober 2021 tot en met 27 maart
2022 een tentoonstelling wijden aan Frida Kahlo (1907-1954).
Tijdens haar relatief korte en heftige leven als ook na haar dood, heeft Frida
Kahlo een onuitwisbare indruk nagelaten. Zij gebruikte haar beeldende
kunst om haar ingewikkelde en zware leven het hoofd te bieden en maakte
zo iedereen die haar werk zag tot een intieme deelgenoot van haar leven.
Haar schilderijen vertellen haar levensverhaal en zij gebruikt daarvoor een
directe en confronterende beeldtaal waarin ook veel Mexicaanse symboliek
schuilt. Maar al te graag wilden de Europese surrealisten haar inlijven, maar
dat weigerde Kahlo uit minachting voor André Breton, de theoreticus en
grondlegger bij uitstek van het surrealisme, en de groep die hij om zich heen
verzameld had.
Er is veel te vertellen én te tonen over Frida Kahlo en de tijd waarin zij
leefde. En wie kan dat beter doen dan Maria Driessen?
De lezing zal een goede opmaat zijn om de tentoonstellingen gaan bekijken.
Omdat wij voor deze lezing de kerkzaal huren gelden afwijkende
prijzen: leden betalen € 8,50 pauzedrankje inbegrepen.
Niet leden betalen € 14,50 pauzedrankje inbegrepen. Kaarten kunnen
vooraf besteld worden bij de Gasthuiskerk of via de VVV of aan de zaal
gekocht worden als er nog plaats is. Leden die hun kaartje aan de zaal
kopen, betalen ook € 14,50.
Leden kunnen het bedrag overmaken op rekening NL 41 ABNA
0458836206
Betalen is opgave!
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Woensdagavond 17 november
Lezing “Water op de Veluwe” door Prof. Dr. Flip Witte
Aanvang 20.00 uur in de Gasthuiskerk
Waarom stroomt er nog maar zo weinig water door de beken van de Veluwe
en wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering?
Flip Witte geeft tijdens deze lezing antwoord op deze vragen.
Hij vertelt hoe het grondwater ontstaat, hoe het stroomt en hoe het wordt
benut door mens en natuur.
Na een brede introductie spitst de lezing zich toe op het grondwater van de
Veluwe en de Veluwezoom.
De heer F.Witte studeerde in 1983 af als cultuurtechnicus aan de toenmalige
landbouwhogeschool te Wageningen. Hij heeft verschillende
onderzoeksfuncties vervuld. Daarbij lag afwisselend de nadruk op de
hydrologie, dan wel de ecologie.
Na bijna 15 jaar te hebben gewerkt aan de landbouwuniversiteit (waar hij
o.a. hydrologie, waterbeheersing, ecohydrologie en natuurbouw doceerde )
kreeg hij in 2005 een aanstelling bij Kiwa Water Research, thans KWR
Water Recycle Institute.
In 2007 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de ecohydrologie bij
de groep Systeemecologie van de Vrije Universiteit. Deze functie vervulde
hij tot zijn vertrek bij KWR in mei 2019.
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Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden
Naam 1 en voorletters …………….…………………………………..
Naam 2 en voorletters………………………..………………………..
Adres…………………………………………………...……………...
Postcode en Woonplaats……………………………………………….
Tel. Nummer…………………………………………….….………….
Email……………………………………………..…………………….
Datum opgaaf…………………………………………….
U kunt het formulier opsturen of mailen naar de secretaris:
Peter de Kock
Geerhuizen 3
6983 HD Doesburg
nutdoesburg@gmail.com
0313 438608
De contributie bedraagt €13,50 - per persoon/ per kalenderjaar.
Wordt u lid na juni, dan kost het tot en met december € 6,75 p.p.
Betaling per bank, onder vermelding van lidmaatschap en het jaar waarvoor
u betaalt en eventueel 5 euro voor herinnering per post, ten name van :
Penningmeester Departement Doesburg der Maatschappij voor ’t Nut van ’t
Algemeen.
Rekening nummer: NL41ABNA 0458836206
Door aanmelding accepteert u ook ons privacybeleid.
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