wat voor nut heeft
’t nut in enkhuizen ????

nutsdepartement enkhuizen

www.nutalgemeen.nl

nutsdepartement enkhuizen

nieuwe leden
zijn van harte welkom !!
wat is ’t nut ?????

u kunt zich opgeven door een berichtje te zenden aan het secretariaat,
wagenaarstraat 1, 1601 lh enkhuizen.
of mail naar jjkarreman@hetnet.nl

voluit heet ‘t nut : de maatschappij tot nut van ‘t algemeen, maar in de
volksmond werd dat al gauw ‘t nut en die naam stond dan in veel steden en
dorpen voor de plaatselijke afdeling van een landelijke vereniging, die ijverde
voor beter onderwijs, lezingen en cursussen organiseerde, bibliotheken en
spaarbanken stichtte, kortom zich dienstbaar maakte aan de ontwikkeling van
alle lagen van de nederlandse samenleving.
Nú, 227 jaar na de oprichting van
‘t Nut in 1784, zijn veel van die
oorspronkelijke doelstellingen
verwezenlijkt. Er zijn inmiddels in elke
regio bibliotheken en spaarbanken
en op het terrein van het onderwijs
heeft de overheid nagenoeg alles bij
de wet geregeld. Heeft ‘t Nut dan zijn
tijd gehad ? Kan het niet tevreden zijn
met de gedachte tot veel belangrijke
zaken de aanzet te hebben gegeven
om vervolgens een dubbele streep te
zetten onder haar werk ?
Natuurlijk niet! Want ook nu blijft
er nog veel te verbeteren in de
maatschappelijke verhouding van

onze samenleving en kan ‘t Nut nog
een belangrijke rol spelen. Gelukkig
bestaan er nog 90 departementen in
Nederland. Laatstelijk is in het jaar
2007 de algemene doelstelling van de
vereniging weer geactualiseerd. Zij luidt
nu: Een actieve bijdrage leveren aan
de sociaal maatschappelijke cohesie
in de samenleving. Een ieder zal zich
steeds weer realiseren, dat ’t Nut zich
op nieuwe wegen begeeft om deze
doelstelling in de praktijk te brengen.
Ook Enkhuizen wil hierbij niet achter
blijven en nu en in de toekomst een
programma bieden, dat tegemoet komt
aan de wensen uit onze samenleving.

wilt u nadere informatie, aarzelt u dan niet om contact op te nemen
met één van onze bestuursleden.

bestuur
de bestuurssamenstelling is als volgt
voorzitter :
A.J. Dekker
penningmeester :
K.A. Veenstra
secretaris :
J.J. Karreman

Vette Knol 115
1601 CW Enkhuizen

0228-515491
a.j.dekker1@quicknet.nl

Peperstraat 13
1601 JP Enkhuizen

0228-318587
kempveenstra@hotmail.com

Wagenaarstraat 1
1601 LH Enkhuizen

0228-316426
jjkarreman@hetnet.nl

bestuurslid :
W. den Hartog-van Marle Douwe Brouwerweg 85
1602 MK Enkhuizen
bestuurslid :
F. Dangermond
Vette Knol 83
1601 CW Enkhuizen
excursiecommissie :
W. den Hartog-van Marle
A. Venema

0228-318686
w.denhartog1@hetnet.nl
0228-313239
fritsdangermond@quicknet.nl

contributie :
De contributie bedraagt ¤18,00 per jaar per lid.
Ieder lid mag gratis één introducé meenemen.
Bank rek. nr. 84.27.67.622 t.n.v. Nutsdepartement Enkhuizen

’t nut beschikt over een eigen website!!
Kijkt u ook eens op de website www.nutalgemeen.nl

sns bank
wellicht kent u de sns bank.
op 15 juli 2009 is in haarlem de eerste sns winkel geopend door de voorzitter
van het overkoepelende bestuur van de maatschappij tot nut van ‘t algemeen
de heer g.j.c. schilthuis. met het oog op het nieuwe concept van kleinschalige,
toegankelijke banken worden de oude banden met ‘t nut en de lokale
nutsdepartementen aangehaald. de nutsspaarbanken, waarvan de eerste
vestigingen in het jaar 1817 in workum en in haarlem werden gesticht, zijn
voortgekomen uit “de maatschappij tot nut van ‘t algemeen”.
Een tiental jaren geleden is een deel
van de Nutsspaarbanken gefuseerd
met een aantal andere spaarbanken.
Deze vormen nu samen de SNS
Bank. Een ander deel is gefuseerd tot
Fortisbank. Hoe het daarmee gegaan
is, heeft u in de afgelopen jaren in de
media kunnen volgen.
Met het concept van de SNS winkel,
waarbij 150 traditionele bankkantoren
worden vervangen door ruim 300
laagdrempelige winkels, past de Bank
zich aan de moderne tijd aan. Wij willen
immers tegenwoordig zelf bepalen
wanneer en waar wij onze bankzaken
regelen. Het internetverkeer wint

steeds meer terrein.
Als er een nieuwe SNS winkel
geopend wordt, wordt een lokaal
Nutsdepartement uitgenodigd om
de opening mede te verrichten,
waarmede de oude relatie tussen de
Bank en ‘t Nut wordt onderstreept.
In 2010 was het voor ons een eer te
mogen assisteren bij de opening van
de SNS Bank in Lelystad. Als blijk van
waardering ontvingen wij een leuk
bedrag voor onze kas.

wat voor nut heeft ’t nut
in enkhuizen ????

houdt u van een opera, musical,
ballet of concert ????

departement enkhuizen is de oudste vereniging in enkhuizen en zij heeft in
1998 haar 200 jarig bestaan gevierd door o.a. een klassiek concert door het
noord-hollands philharmonisch orkest aan te bieden in de zuiderkerk voor
de gehele enkhuizer bevolking. weliswaar is ‘t nut in enkhuizen een stokoude
club maar zij is tóch nog springlevend met gevoel voor stijl, historie en
toekomst.

’t nut organiseert regelmatig een busreis naar een muziektheater in
amsterdam, utrecht, scheveningen of den haag, concertgebouw in
amsterdam etc.
In de afgelopen jaren werden o.a. de volgende uitvoeringen bezocht :

Het aantal leden schommelt op het
ogenblik rond de 160. Ieder lid mag
één introducé gratis meenemen.
Geprobeerd wordt het jaarprogramma
dusdanig aan te kleden, dat zowel
inhoudelijk als constructief zij iets kan
betekenen voor haar leden.
Het seizoen begint in september met
de ledenvergadering en het Nutsjaar
wordt in juni afgesloten met het
traditionele dagje uit. Bijna iedere
maand wordt er een evenement
georganiseerd, zoals een bezoek
aan een musical, het maken van een
excursie, museabezoek, een toneelof balletuitvoering in Amsterdam,
zo mogelijk in het Circustheater

• Aïda
• The Phantom
• The Lion King
• Mama Mia
• Mary Poppins
• Soldaat van Oranje
• Coppelia ballet
• Zwanenmeer
• Elisabeth
• Holiday on Ice

U boekt bij ’t Nut. Wij reserveren de
kaartjes en organiseren het transport.
U betaalt de kosten en wij zorgen ervoor
dat u een prachtige avond uit bent.

‘n greep uit de onderwerpen van
de afgelopen jaren
• amsterdam spiegelt zich aan rembrandt
door martin ribbens en martin döbelman
• lezing over 1e wereldoorlog door oud-stadgenoot nico groot
• graancirkels door janet ossebaard
• laatste stoomschip s.s. zaandam van de ned. stoomvaart mij. door henk top
• gaudi, architect in barcelona rond 1900 en salvador dali door
drs. annemarie teunen
• dia-lezingen over de galapagos eilanden en opkomst en ondergang van de
tihuanaco en inka cultuur door oud-stadgenoot jeroen bruil
• masterclass klassieke muziek door muziekdidacticus aldo druyf
• tussen “kunst en kitsch” door carel de jong
• franse chansons door plaatsgenoot fréderic dorfmann
• westfries cabaret

te Scheveningen. (Overigens wel
afhankelijk van het aanbod van
beschikbare kaarten.) Plaatselijk
worden meestal twee avonden met
een bepaalde inleiding of voordracht
gehouden. Jaarlijks worden de leden
in de gelegenheid gesteld gratis een
avond bij te wonen georganiseerd door
de KMTP en Toneelvereniging “Entre
Nous”. Als besluit van het seizoen
wordt het “Dagje Uit”georganiseerd:
een dagtocht naar een bepaalde streek
in Nederland met een bezoek aan een
museum of een andere culturele plaats
en een boottocht.
Als voorbeelden noemen wij een bezoek
aan Hattem met een rondvaart in de
Weerribben , een rondleiding op Paleis
het Loo, een zeiltocht naar Urk met de
“Schuttevaer”een reisje naar Muiden &
Pampus etc.
Suggesties door onze leden worden
door het bestuur zeer op prijs gesteld.

culturele trips
nieuw in ons programma is een
culturele meerdaagse trip, die
voert langs oude steden en musea.
In het voorjaar van 2011 werd
een culturele busreis naar Gent
gemaakt. Vanuit het Ibis Opera
hotel in het centrum hebben wij
veel gewandeld en hoogtepunten
bezocht alsmede een rondvaart over
de rivier de Leie gemaakt. Een van de
hoogtepunten was een bezoek naar
de St. Baafskathedraal om daar o.a.
het meesterwerk van de Gebr. van
Eyck te bekijken. Dit drieluik daterend
uit het jaar 1432 met de naam “De
aanbidding van het Lam Gods” was
op meesterlijke wijze op de panelen
geschilderd. De tweede dag stond
de heer Walter Claes present om ons
alle verdere bezienswaardigheden
van Gent te tonen. De heer Claes,
een goede bekende van één van
onze bestuursleden, is ruim 7 jaar
commercieel directeur geweest van

Draka Polva in Enkhuizen en hij heeft
derhalve wel iets met de Enkhuizers. De
grote kennis van de stad Gent, die de
heer Claes als amateur geschiedkundige
heeft, zorgde er voor dat wij ademloos
aan zijn lippen hingen. Zelfs tijdens de
lunch (Gentse waterzooi) in een van
de typisch Gentse restaurants bleef de
heer Claes ons boeien. Uiteraard was er
ook tijd om zo af en toe een terrasje te
pakken voor een pintje. Mede door het
vakmanschap van heer Claes hebben wij
een geweldig verblijf in Gent gehad.

In het voorjaar van 2012 zal een
driedaagse trip worden georganiseerd
naar Maastricht. Behalve de
bezienswaardigheden in Maastricht zal
er een heuvellandroute worden gemaakt
alsmede een tochtje op de Maas.

