Verslag van het 150-jarig Jubileum van het Departement Blijham van de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen gehouden op 26 november 2010 in het Zalencentrum “Het Oude
Wapen” te Blijham.
Onze ceremoniemeester mevr. Dorothea Kohlleppel verwelkomde in haar opening onze
leden, gasten en het Trio Lingbeek.
Daarna werd het Gronings Volkslied uit volle borst gezongen.
Onze voorzitter dhr. De Groot hield zijn Jubileumspeech. De voorzitter vertelde dat op 27
november 1860 een en ander statutair was vastgelegd. Hierbij stond het neutrale karakter
voorop want het NUT heeft geen politieke of religieuze binding. De oprichters stelden zich tot
doel het welzijn van het individu en de gemeenschap te bevorderen. Door de jaren heen is het
Nutsdepartement met de tijd mee gegaan en bieden wij onze leden tegenwoordig een
leerzaam, maar vooral ook een gezellig programma.
Daarna kondigde de ceremoniemeester de sprekers van vanavond aan. Als eerste sprak onze
landelijke voorzitter heer De Boer. Hij had zich goed in het verleden verdiept. Verder ging de
heer De Boer in op de laaggeletterdheid hetgeen nog steeds in Nederland van toepassing is
voor ruim een miljoen kinderen en ouderen.
De ceremoniemeester kondigt dan Thomasvaer en Pieternel aan. Zij houden een “Tweespraak
ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Departement Blijham der Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen, kortweg ’t NUT“. Vervolgens treedt op een groep leden van het Nuts
Departement Noordbroek, die een toneelstukje opvoeren van “Een Bestuursvergadering door
de jaren heen”. Het stuk is oorspronkelijk geschreven door Jur Engels en herschreven door
Leo Muller. Het gaat over de bestuursperiode vanaf 1847 tot en met het jaar 2010.
Hiermee is het officiële gedeelte afgelopen en kan men nog dansen op de goede muziek van
Trio Lingbeek. Hiervan werd goed gebruik gemaakt en werd er gezellig gedanst.
Wij kunnen terug zien op een zeer geslaagde avond, van vele leden kregen wij complimentjes
dat de avond sfeervol en ontspannen was verlopen. Een ouderwetse gezellige Nutsavond !!!

