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Beste leden van het departement Vollenhove  

 
Ook het komende seizoen 2018-2019 heeft het bestuur weer een afwisselend 

programma voor u samengesteld. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Woensdag 19 september 2018 

Gezamenlijke avond met Vrouwen van Nu en HVG in de Burght. 

Conferencier Peergeeft een kijkje in zijn leven “Met ziel en zaligheid”. 

 

Zaterdag  6 oktober 2018 

Jubileumprogramma 150 jaar NUT in Vollenhove in zalencentrum de Burght. 

19.00– 20.00 uur receptie 

Vanaf 20.15 uur feestprogramma  m.m.v. Barbara Lok.    

Entree € 5,00 voor leden en niet-leden € 7,50 

Vanaf ca. 10.00 uur na-Nutten met muziek van klarinettrio 5 voor 3 

 

Woensdag 28 november 2018 

IJsland is een schatkamer vol natuurwonderen, uiteenlopend van gletsjers tot 

geisers en van fjorden tot actieve vulkanen. Ruud Schaafsma, o.a. reisleider naar 

IJsland zal ons m.b.v. een power-point presentatie er alles over vertellen. 

 

Woensdag 23 januari 2019 

Jaarvergadering. Na afloop van de vergadering Nieuwjaars-bijeenkomst met  

filmbeelden van Nutsreisjes door dhr. A.Mooiweer. 

 

Woensdag 27 februari 2019 

John Assink vertelt over de ontwikkeling van baggermateriaal en de twee grote 

baggerbedrijven die in Hasselt hun werkplaatsen hadden en de relatie met de 

scheepswerven in dit gebied alsmede werken die zij hebben uitgevoerd. 

 

Woensdag 27 maart 2019 

Dhr. Gerry van der Veen zal spreken over woonwagens, marskramers en 

kiepkeerls. We zullen veel dingen herkennen. 

 

Woensdag 24 april 2019 

Mevr. Muis uit de Wetering vertelt aan de hand van dia's over alles wat groeit 

en bloeit rondom de eendenkooi van Pen. De natuur zal op een andere manier 

beleefd worden. 

  

Woensdag 24 Mei 2019 (onder voorbehoud) 

Het jaarlijks uitstapje van het Nut. 

Nadere berichtgeving over het doel en datum van het reisje volgt t.z.t.. 

                       

                          

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Het Nut Vollenhove telde op 1 januari 2018, 99 leden. 

 Mochten er binnen uw familie of kennissenkring belangstellenden zijn

 voor de activiteiten van het Nut, nodig ze eens uit om mee te gaan naar   

een avond van het Nut. 

Entree voor niet-leden is 5,00 euro p/p. incl. koffie. 

 

       Graag begroeten wij u weer het komende seizoen in het Hervormd Centrum 

Tilvoorde, Bisschopstraat 5 te Vollenhove. 

 

   Per persoon bedraagt de contributie per jaar 15,00 euro(seizoen 2018-2019) 
 

      Kamer van Koophandel nr. 400061829 

      Bankrekening RABO bank NL02 RABO 0301854513 
 

 

 

 

 
 Het Nutsdepartement is in het bezit van een verklaring AVG voor verenigingen. 


