Voorwoord
Gorredijk, september 2021.
Geachte leden van het Nutsdepartement Gorredijk e.o.
Door alle corona perikelen is het al weer een hele tijd geleden dat wij als bestuur aan jullie een programma
konden presenteren.
Nu de corona-maatregelen door de regering stapje voor stapje worden versoepeld is het moment
aangebroken om de draad weer op te pakken.
We zijn dan ook verheugd u hierbij ons programma voor het seizoen 2021-2022 aan te kunnen bieden.
Naar onze mening zijn wij erin geslaagd om voor iedereen een aantrekkelijk programma samen te stellen.
Ook de busreisjes lijken weer door te kunnen gaan en er staat dan ook een aantrekkelijk reisje vermeld op
19 mei 2022.( zie programma)
Door het overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid Gepke Posthumus is er door ons gezocht naar
een opvolgster. Daarin zijn we geslaagd en Doety Peenstra is bereid gevonden om zitting te nemen als
bestuurslid van ons departement.
Het spreekt voor zich dat we de aanstelling van haar als bestuurslid laten bekrachtigen door de te houden
ledenvergadering op 07 april 2022.
Bij de samenstelling van het programmaboekje hebben we nog altijd te maken met beperkingen betreffende het
COVID - 19 virus. Zo moet er nog steeds een afstand worden bewaard van anderhalve meter.
Dat betekent dat het bestuur voor alle zekerheid samen met de Skans heeft geregeld, dat voor zo lang het nodig is,
onze avonden in de grote zaal plaats zullen vinden.
Ook dit seizoen gaan we voor de "Aldjiersútsetter" en de start van het Nieuwe jaar weer samenwerken met de
Skans. Wel hebben we daar een verandering in aangebracht. Zo vervangen we de koffietafel door een warme
maaltijd. Via de opfrisser wordt u te zijner tijd daarover nader geïnformeerd.
Wij zijn verheugd dat ons ledenbestand ondanks het ontbreken van activiteiten redelijk op peil is
gebleven. Alleen door een natuurlijk verloop is daarin iets veranderd.
Het Nutsdepartement Gorredijk is met haar 205 jarig bestaan de oudste vereniging van Gorredijk en heeft
momenteel zo'n 165 adresleden ( ongeveer 260 leden ).
I
Het bestuur wenst u veel plezier met het door ons aangeboden programma en we hopen op een zo groot
mogelijke opkomst bij de door ons aangeboden evenementen.
Voorzitter, Harrit Wester.

Programma 2021-2022

16 september 2021:
Bedrijfspresentatie en lezing door de heer J. Verloop. Hij is de derde generatie Verloop als bakker. Hij
vertelt over de ontwikkeling van zijn bakkersbedrijf. Een familiebedrijf sinds 1926. Het Nut trakteert op
koffie en gebak in verband met het jubileumjaar.
14 oktober 2021:
Grytz en Gryze, ofwel jonge blom Grytsje Melchers en oude rot Douwe van der Werff Treden voor ons op
in een 4 mans formatie. Grytz en Gryze met een gitarist en bassist brengen eigen werk, Engelstalige covers
en Fryske nûmers. Het optreden is in de Theaterzaal van de Skans.
11 november 2021:
11 november 2021:
lezing door Fleur van der Bij
Ze zal vertellen over haar boeken De Nijl in mij en Verkeersslachtoffer 22/10. Ook geeft ze een 'sneak
preview' van haar derde boek waar ze momenteel aan werkt.
Tjalleberd, 22 oktober 1996: op weg naar school wordt Ylse van der Bij, twaalf jaar oud, geschept door een
automobilist. Kort na dit dodelijke ongeval pakt haar oudere zus Fleur haar puberleven op alsof er niets is
gebeurd. Dertien jaar later volgt de klap alsnog.
19 december 2021:
Aldjiersútsetter in samenwerking met de Skans wordt gehouden op zondagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur.
Het wordt een vrolijke middag met het gezelschap "De Stroatklinkers" in de grote zaal. Na dit optreden is
er voor onze leden nog een "nazit" onder het genot van diverse snacks en een drankje.
De Stroatklinkers spelen voornamelijk bluegrass muziek. Dit is akoestische countrymuziek waarin
doorgaans gitaar, banjo, mandoline, viool en contrabas een hoofdrol spelen, maar bij de Stroatklinkers is de
accordeon eraan toegevoegd.
Mede hierdoor en door de Groningstalige teksten, naast het Nederlandse en Engelse repertoire, heeft de
groep een "eigen" stijl ontwikkeld. Tijdens live optredens staan er naast de traditionele bluegrass muziek
ook folk songs en o.a. liedjes van Ede Staal op het repertoire
15 januari 2022:
Het nieuwe jaar wordt ingeluid met een warme maaltijd. Een driegangenmenu of warm buffet in plaats van
de gebruikelijke koffietafel.
Het avondprogramma wordt verzorgd door MANNEN VAN NAAM. Ook deze avond vindt plaats in
samenwerking met de Skans.
De MANNEN VAN NAAM brengen het programma DE DUIVELSBRUG op de planken. Met hun
sympathieke presentatie creëren de mannen een huiskamersfeer waarin ze moeiteloos schakelen tussen
hilarische grappen en kleine persoonlijke liedjes. Maar net zo gemakkelijk zetten ze een opzwepende
Keltische folk deun in. Daarvoor brengen de mannen een keur aan instrumenten mee, waaronder een
heleboel snaarinstrumenten, fluiten, een accordeon en een doedelzak. Het Brabants Dagblad noemde hen
ooit de Brabantse Crosby, Stills and Nash. Zanger/verteller Ton Smulders vertelt het verhaal van DE
DUIVELSBRUG.
10 februari 2022:
Lezing door Karin Sitalsing over het boek: Boeroes: een familiegeschiedenis van witte Surinamers.
In 'Boeroes gaat Karin Sitalsing op zoek naar het verhaal van haar voorouders, 'witte Surinamers' die
bekendstaan als 'Boeroes'. Op 20 juni 1845 kwamen zo'n vijftig arme Nederlandse boerengezinnen aan in
Suriname. Vruchtbare grond, ruimte, woningen, vee: alles zouden deze kolonisten krijgen. Maar toen ze
aankwamen was er niets, behalve moeras, muggen en allesverzengende hitte. Binnen een halfjaar was de
helft van de immigranten overleden. De 167 overlevenden trokken naar Paramaribo en omgeving. In de
loop der generaties zijn de Nederlanders van toen Surinamers geworden, en een deel van hen is
teruggekeerd naar Nederland, onder wie de moeder van Karin Sitalsing. Haar familiegeschiedenis is er een
van een weinig bekende bevolkingsgroep die zich overal weet aan te passen, maar daardoor misschien wel
nergens helemaal thuis is.

10 maart 2022:
Bonne Speerstra mei syn boek "Underweis"
Ûnderweis komme jo de moaiste ferhalen tsjin, wit Bonne Speerstra nei in libben as feekeapman en
fertsjintwurdiger. Yn dit boek beskriuwt er de meast bysûndere ferhalen, humoristyske foarfallen en
oangripende moetings.
Tagelyk fertelt er de famyljeskiednis fan de Speerstra's en dêrmei ek de ûntjouwing fan it boerelibben yn
Fryslân.
Yn "Ûnderweis" jout Speerstra mei in myld each en gefoel foar humor stal oan de ferhalen fan en oer it
plattelân.
07 april 2022:
De Algemene ledenvergadering. Aanvang om 19.30 uur.
Onze voorzitter Harrit Wester vertelt over zijn bootreis over de Oostzee.
19 mei 2022: Bus en Bootreis
Als afsluiting van het seizoen gaan we weer eens op reis.
Programma:
 08.30 uur vertrek uit Gorredijk vanaf De Skans aan de Stationsweg
 09.45 uur aankomst en inschepen aan boord van de rondvaartboot in Zwolle Aan boord krijgt u 2
kopjes koffie met gebak. Over de IJssel vaart u naar Deventer
 12.00 uur wordt aan boord de lunch geserveerd
 13.30 uur aankomst in Deventer, alwaar de bus klaarstaat om ons via een mooie route naar het
kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst, te brengen. Hier krijgt u de gelegenheid om het stadje
te bekijken.
 16.00 uur vertrek uit Bronkhorst en via een mooie route rijden we naar het dineradres
 17.30 uur 3-gangendiner in Restaurant De Goede Aanloop in Tollebeek
 20.30 uur verwachte aankomst in Gorredijk
Prijs € 78.00 per persoon. Genoemd bedrag is inclusief:
- 2 kopjes koffie met gebak
- koffietafel aan boord
- 3 gangen diner

Aandachtspunten en samenstelling bestuur Nutsdepartement Gorredijk e.o.
Contributie:
In de algemene ledenvergadering van 6 april 2017 is de contributie vastgesteld op: € 15.00 voor
alleenstaanden en € 20.00 voor samenwonenden. Dit blijft ook voor 2021 van kracht.
Bankrekeningnummer NL49RAB00136131786 t.n.v. Nutsdepartement Gorredijk e.o.
Activiteiten:
Voorafgaand aan een activiteit worden de leden nogmaals geïnformeerd door middel van de
Z.g. "Opfrisser". Deze wordt bij ieder lid bezorgd, ook bij de leden die de informatie per email ontvangen.
Wilt u de "Opfrisser" ook graag digitaal ontvangen, geef dan uwe-mail adres door aan één van de
bestuursleden. Ook bij wijzigingen van uw adres en/of e-mail adres vragen we u dit door te geven.
Lid worden?
Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij de hieronder vermelde bestuursleden.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Harrit Wester
Penningmeester: Jurjen van der Meer
Secretaris:
Kor Dijkstra
2e Secretaris: Weintje Zwanenburg
Adspirant lid Doety Peenstra
Postadres:

0513-462374
0513-462474
0513-462586
0513-462853
06-53452752

raijakaila@home.nl
juraal02@gmail.com
kor.dijkstra@home.nl
weintje.zwanenburg@kpnmail.nl
doetypeenstra@home.nl

Kor Dijkstra
Kûperij 9
8401 VN Gorredijk
Tel: 0513-462586
e-mail: kor.dijkstra@home.nl

Nut Algemeen departement Gorredijk:

nutgordyk@gmail.com

